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Mục tiêu: Khuyến khích và nâng cao tinh thần học tập, góp phần tích cực vào sự phát triển toàn
diện của các bạn sinh viên, đồng thời đóng góp cho sự phát triển của nền giáo dục nước nhà
cũng như sự phát triển của đất nước Việt Nam
Cơ cấu Giải thưởng
Giải
thưởng

Dành cho sinh viên thuộc khối khoa học, kỹ
thuật
Số lượng

Tên và giá trị

Dành cho sinh viên thuộc các
khối ngành nghề khác
Số lượng

Giải thưởng Honda Y-E-S:
Học bổng 70 triệu VNĐ
1 xe máy Honda Vision

Xuất sắc
(Top 3)

Khuyến
khích

Phần thưởng Y-E-S Plus:
Trong vòng 4 năm kể từ khi nhận được giải
03 thưởng Honda Y-E-S:
 Học bổng 235 triệu VNĐ nếu sau đại
học tại Nhât
 Học bổng 165 triệu VNĐ nếu được
thực tập tại Nhật;
 Học bổng 70 triệu VNĐ nếu thực tập
xong học tiếp lên sau đại học

100 Học bổng 10 triệu VNĐ

Tên và giá trị
Giải thưởng Honda:
Học bổng 20 triệu VNĐ
1 xe máy Honda Vision

03

80 Học bổng 8 triệu VNĐ

* Có cơ hội trải nghiệm chương trình thực tập hoặc môi trường làm việc tại Honda Việt Nam

HVN sẽ triển khai Giải thưởng Honda đến sinh viên theo mục tiêu và cơ cấu giải thưởng trên
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Phân loại

1
2

Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội
Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

3

Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Tp. Chí Minh

4

Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên, Đại học Quốc gia Tp. Chí Minh

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Khối khoa
Trường Đai học Quốc tế, Đại học Quốc gia Tp. Chí Minh
học kĩ thuật
Trường Đại hoc Khoa học, Đại học Huế
Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng
Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Tp. Chí Minh
Trường Đại học Hà Nội
Trường Đại học Kinh tế Quôc dân
Khối ngành
nghề khác
Trường Đại học Luật Hà Nội
Trường Đại học Ngoại thương
Học viên Ngân hàng
Học viện Tài chính

16
17
18

Có 18 trường Đại học trong cả nước được lựa chọn tham gia Giải thưởng Honda
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Chuyên gia về phát triển, đổi mới sáng tạo

Bộ Khoa học Công nghệ

Viện Chiến lược & Chính sách KH & CN
Chuyên gia trong về Giáo dục

Bộ Giáo dục & Đào tạo

Vụ Chính trị và Công tác Học sinh, Sinh viên
Hiểu về Honda và mục đích của Giải thưởng Honda

Công ty Honda Việt Nam

Thành viên HĐTC là những đại diện cấp cao từ các đối tác của Giải thưởng, có kiến thức

về lĩnh vực chuyên môn
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Kế hoạch dự kiến
2020

Nội dung

T9

T10

T11

3
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2021
T12

T01

T02

Khởi động
Phát động
Nhận hồ sơ

`

Hạn nộp hồ
sơ: 05/10

Vòng hồ sơ
Các vòng
đánh giá

Vòng viết luận
Vòng phỏng vấn
Thông báo kết quả

Tổng kết
Lễ trao giải
Giải thưởng được chính thức khởi động vào tháng 9.2020, sau 3 vòng đánh giá, Lễ Trao
giải dự kiến được tổ chức vào tháng 2.2021
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Honda Award

Vòng hồ sơ
Tháng 9 - 10
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• Điểm học tập: 45%
• Điểm Nghiên cứu Khoa học: 30%
• Các thành tích: 25%

Vòng Viết luận
Tháng 11

•
•
•
•
•

Phần dẫn giải
Những câu hỏi phân tích
Luận điểm, luận cứ
Kết luận
Cấu trúc bài luận và văn phong

•
Vòng Phỏng vấn •
•
Tháng 12
•
Tổng hợp kết quả
Tháng 12-01

12-Sep20

Kiến thức chuyên ngành
Kiến thức xã hội
Tư duy thông minh, sắc sảo
Kỹ năng trình bày, giao tiếp, phản biện

• Trọng số Vòng Hồ sơ: 30%
• Trọng số Vòng viết luận: 35%
• Trọng số Vòng Phỏng vấn: 35%

Lễ Trao giải - dự kiến Tháng 02.2021
Qua 3 vòng tuyển chọn, Văn phòng Quản lý Giải thưởng sẽ tổng hợp kết quả và lựa
chọn ra thí sinh xuất sắc nhất trao tặng tại Lễ Trao giải dự kiến vào tháng 02.2021
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VÒNG HỒ SƠ
Đối tượng: Sinh viên 2 năm cuối hoặc mới tốt nghiệp thuộc các trường

Đại học được lựa chọn trong năm triển khai Giải thưởng

Điều kiện dự tuyển:
 Tuổi <=25
 Điểm rèn luyện từ Khá trở lên của năm học trước đó
 Thành tích học tập, nghiên cứu khoa học: Đạt 1 trong 3 điều kiện sau:
 Có điểm trung bình các năm học từ 7.5 (theo thang điểm 10) trở lên
hoặc điểm trung bình tích lũy từ 2.8 (theo thang điểm 4) trở lên;
 Đạt giải NCKH cấp Bộ, cấp trường;
 Đạt giải trong kỳ thi Olympic quốc gia trong những năm học đại
học
Trong trường hợp các thí sinh có thành tích ngang bằng nhau, sẽ xem xét ưu tiên thí
sinh gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Tất cả sinh viên thuộc khoa dự tuyển đều có cơ hội tham gia Giải thưởng Honda khi đáp

ứng điều kiện dự tuyển
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Hồ sơ bản cứng
Thông tin
cá nhân

1.01 bản sao CMND hoặc hộ chiếu (công chứng)
2.01 ảnh 4x6 (chụp không quá 6 tháng)

Thành tích
học tập,
rèn luyện

1.Đơn ứng tuyển Honda Award theo mẫu
2.Bảng điểm rèn luyện của năm học trước đó – có xác nhận của khoa, trường
3.Bảng điểm trung bình các năm học (theo thang điểm 10) hoặc bảng điểm trung
bình tích lũy (theo thang điểm 4) – có xác nhận của khoa hoặc trường
4.Báo cáo nghiên cứu khoa học (Nộp kèm các báo cáo có xác nhận)
5.Bằng khen, Giấy chứng nhận, Giải thưởng

Thông tin
khác

1.Thư giới thiệu của giảng viên trong trường (bằng tiếng Anh hoặc Việt) – nếu có
2.Ảnh hoạt động xã hội, ngoại khóa – nếu có
3.Giấy chứng nhận hộ nghèo của phường, xã – nếu có

Lưu ý:
− Hạn nộp hồ sơ trực tiếp: 05/10/2020
− Cách thức:
 Nộp hồ sơ trực tiếp (bản cứng) tới Văn phòng Quản lý Giải thưởng Honda (VPQLGT):

Dương Thị Thương Huyền (Ms)
Phòng Hành Chính, Công ty Honda Việt Nam
Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc
 Hoặc tại trường hoặc nộp trực tiếp tại tại phòng phụ trách của các trường
– Bên ngoài hồ sơ ghi rõ “Hồ sơ tham dự Giải thưởng Honda 2020”
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Hồ sơ bản cứng
Thông tin
cá nhân

1.01 bản sao CMND hoặc hộ chiếu (công chứng)
2.01 ảnh 4x6 (chụp không quá 6 tháng)

Bản sao công chứng CMND

Ảnh cá nhân

 CMND cần công chứng của cơ quan có thẩm quyền hoặc xác nhận của nhà trường

 Ảnh cá nhân chụp không quá 6 tháng
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Hồ sơ bản cứng
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2.Bảng điểm rèn luyện của năm học trước đó – có xác nhận của khoa hoặc
trường
3.Bảng điểm trung bình các năm học (theo thang điểm 10) hoặc bảng điểm trung
bình tích lũy (theo thang điểm 4) – có xác nhận của khoa hoặc trường
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5.Bằng khen, Giấy chứng nhận, Giải thưởng

1.

Cần điền đầy đủ
thông tin yêu cầu
trong tất cả các mục

2.

Tên file ứng tuyển Giải
thưởng và Subject
email gửi về ghi theo
cú pháp: HA 2020
application_họ và
tên_trường

3. Nộp đơn ứng tuyển
vào địa chỉ:
hya@honda.com.vn;

Đơn ứng tuyển

Bảng điểm rèn luyện của
năm học trước đó

Bản sao kết quả học tập có
xác nhận

 Thí sinh nên gửi đơn ứng tuyển online về VPQLGT trước khi gửi bản cứng để được nhận tư
vấn tốt nhất
 Bảng điểm rèn luyện, kết quả học tập cần có xác nhận của khoa hoặc trường
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Báo cáo nghiên cứu khoa học (NCKH)

Đánh dấu tên mình
trong phần thực hiện

Báo cáo đầy đủ

Cần có xác nhận
của giảng viên
hoặc nhà trường
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Bằng khen, giấy chứng nhận

Đây là yêu cầu vô cùng
quan trọng, vì nhờ bản tóm
tắt này, Hội đồng tuyển
chọn sẽ biết được nội dung
đề tài nghiên cứu khoa học
một cách tổng quan và cô
đọng nhất

Chỉ gửi những thành tích trong
thời gian học đại học

Tóm tắt báo cáo

Bài báo được đăng
(nếu có)

Bản sao và đóng dấu Giấy chứng
nhận , bằng khen, bằng tốt nghiệp
(nếu có)

Báo cáo NCKH (tiếng Việt hoặc tiếng nước ngoài) cần: Có bản đầy đủ; bản tóm tắt và gửi kèm
bài báo (nếu có)
Bằng khen, giấy chứng nhận cần: Có xác nhận của nhà trường hoặc cơ quan có thẩm quyền;
phân loại nếu có quá nhiều bằng khen/ giấy chứng nhận
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Hồ sơ bản cứng
Thông tin
khác

1.Thư giới thiệu của giảng viên trong trường (bằng tiếng Anh hoặc Việt) – nếu có
2.Ảnh hoạt động xã hội, ngoại khóa – nếu có

3.Giấy chứng nhận hộ nghèo của phường, xã – nếu có

Me at the Start of the Terry Fox Run 2016 – District 7 HCMC
My position: the person in the center

Thư giới thiệu

Ảnh hoạt động ngoại khoá

Trên thư giới thiệu, thí sinh cần có xác nhận của người giới thiệu (kí, ghi rõ họ tên, chức
danh, nơi công tác)
Ảnh hoạt động ngoại khoá cần gắn chú giải; nếu ảnh chụp tập thể cần làm nổi bật em ở đâu
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Một số lưu ý khác

29/02/1997

Nguyễn Thị B
29/02/1997

0918 005 388
0918 005 388

Không nên

Nên liệt kê các giấy tờ bên trong

Nên phân loại rõ ràng
để gây thiện cảm

1. Tất cả các thí sinh cần nộp mẫu đơn ứng tuyển tới email VPQLGT trước khi nộp hồ sơ bản
cứng

2. Ứng viên nộp hồ sơ trong năm trước nhưng chưa đạt giải sẽ tiếp tục được tham gia
năm sau nếu vẫn thỏa mãn các điều kiện ứng tuyển; nếu thí sinh đã đạt giải Honda Y-E-S
những năm trước rồi thì không là đối tượng tham gia Honda Award 2020

3. Không giới hạn hồ sơ của mỗi trường và không cơ cấu Giải thưởng cho từng trường
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hya@honda.com.vn

02113 868888 ext 2301 hoặc

0918 005 388
Văn phòng Quản lý Giải thưởng Honda

Gửi Hồ sơ

Phòng Hành Chính, Công ty Honda Việt Nam

Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc
SĐT: 02113 868888 ext 2301 hoặc 0918 005 388

Văn phòng Quản lý Giải thưởng luôn sẵn lòng giải đáp mọi thắc mắc của bạn liên quan
đến Giải thưởng Honda

HÃY THỬ SỨC VÀ THÀNH CÔNG CÙNG

