
         TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP.HCM 

         PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN 

        Số: 276/TB-CTSV 

     V/v Xét học bổng KOVA năm 2022 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

 

                TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 6 năm 2022 

 

                                                         Kính gửi: Sinh viên toàn trường. 

 

 

1. Thông tin học bổng 

 - Đơn vị tài trợ: Tập đoàn Sơn KOVA 

     - Tổng số suất: 06 suất  

 - Số tiền: 10 triệu đồng/suất  

2. Điều kiện tham gia xét học bổng 

Sinh viên tham gia xét học bổng phải đảm bảo các điều kiện sau: 

- Sinh viên học hệ đại học chính quy (trừ năm nhất và năm cuối, tính đến thời điểm 

đăng ký), có kết quả học tập đạt từ loại giỏi; 

  - Gia đình có hoàn cảnh khó khăn đang cần sự giúp đỡ (thuộc hộ nghèo, cận nghèo, mồ 

côi, bản thân sinh viên hoặc bố mẹ bị khuyết tật/bệnh nặng, biến cố gia đình…); 

  - Sinh viên có tinh thần vượt khó và có định hướng rõ ràng cho tương lai; 

* Lưu ý:  

  + Sinh viên nhâṇ học bổng KOVA các năm trước vâñ đươc̣ tham gia nếu đáp ứng đủ 

điều kiêṇ; 

  + Sinh viên chưa nhận bất cứ học bổng nào từ các tổ chức, doanh nghiệp khác có giá trị 

từ 5 triệu trở lên trong vòng một năm trở lại đây. 

3. Hồ sơ dự tuyển 

- Đơn đăng ký tham gia xét học bổng (theo mẫu đính kèm); 

- Các giấy tờ liên quan (sổ hộ nghèo/cận nghèo; gia đình khó khăn; giấy khám sức khỏe 

của người thân/bản thân nếu hồ sơ khai bệnh tật/khuyết tật,..); 

- Bản photo (không cần công chứng) các giấy khen, chứng nhận thành tích kèm theo 

(nếu có); 

- 02 ảnh ngôi nhà gia đình sinh viên đang sinh sống, bao gồm: 01 tấm toàn cảnh bên 

ngoài và 01 tấm bên trong ngôi nhà (chỉ cần in đen trắng, không cần rửa hình)     

- 01 bản photo căn cước công dân (không cần công chứng). 

 



4. Địa điểm và thời hạn nộp hồ sơ  

Sinh viên nộp hồ sơ tại văn phòng Khoa (Thầy/Cô trợ lý quản lý sinh viên) trước 

10h00 ngày 14/7/2022. 

Lưu ý: Sau khi nộp hồ sơ về văn phòng Khoa, sinh viên tiếp tục thực hiện đăng ký trực 

tuyến qua website: www.kovaprize.com (đây là bước bắt buộc để xem xét hồ sơ gửi về 

là hợp lệ. Thời hạn đăng ký trước ngày 17/07/2022) 

Trân trọng thông báo. 

 

Nơi nhận:                                                  TRƯỞNG PHÒNG  
- SV toàn trường;                                                                                       

- Lưu: P.CTSV.                                                                              (đã ký) 

 

 

 

                                                                        Đặng Kiên Cường 


