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Ủy ban Giải thưởng KOVA đã tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm thành lập tại 
tòa nhà Trung tâm phụ nữ và phát triển Hà Nội lúc 8h ngày 18/11/2012; 
Giải thưởng lần thứ 10 tặng những tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc và 
học bổng cho các sinh viên nghèo vượt khó, học giỏi. Buổi lễ có sự tham 
dự của nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình, Phó Chủ tịch nước 
Nguyễn Thị Doan cùng đại diện các bộ, ban, ngành  và đại diện tập đoàn 
sơn KOVA trong và ngoài nước cùng các tập thể, cá nhân đoạt giải 
thưởng trên khắp cả nước.  
 
Sau phần phát biểu của đại diện tập đoàn và đại diện của ủy ban giải 
thưởng là phần trao tặng giải thưởng Kova. Trong đợt trao giải thưởng 
này có hơn 100 tập thể và cá nhân được trao giải. Trong đó có 5 giải tập 
thể, 7 giải cá nhân về khoa học- công nghệ. Ngoài ra còn có 16 Giải 
thưởng SV có công trình nghiên cứu khoa học. Đồng thời ban tổ chức 
cũng trao học bổng cho 57 SV nghèo vượt khó. 

 
 
 
Trong đợt trao giải này, trường Đại học Cần Thơ góp mặt với 2 suất giải 
thưởng dành cho SV xuất sắc có công trình nghiên cứu khoa học của SV 
Nguyễn  Phước Lập và Phan Thị Mộng Tuyền – lớp CNSH khóa 34, 
viện NC&PT CNSH và 2 suất học bổng cho sinh viên nghèo vượt khó 



của SV Thạch Thị Hồng Linh, lớp VSV khóa 36 viện NC&PT CNSH 
và SV Trần Thị Ngọc Loan, SP Ngữ Văn  .  
 

 
Thông qua buổi trao thưởng, các sinh viên từ mọi miền đất nước đã có cơ 
hội giao lưu, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau. Giải thưởng KOVA là một 
trong những nguồn động viên để các sinh viên cố gắng trong việc học tập 
và tham gia nghiên cứu khoa học, áp dụng các kiến thức đã học vào đời 
sống nhằm góp phần vì lợi ích cộng đồng. 


