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1. Đơn ứng tuyển Honda Y-E-S 2019

2. Bảng điểm của tất cả các năm học (Có xác nhận của khoa, trường)

3. 01 bản sao CMND hoặc hộ chiếu (công chứng)

4. Báo cáo nghiên cứu khoa học (Nộp kèm các báo cáo có xác nhận)

5. Thư giới thiệu của giảng viên trong trường (bằng tiếng Anh hoặc Việt)

6. Bằng khen, Giấy chứng nhận, Giải thưởng

7. 01 ảnh 4x6 (chụp không quá 6 tháng)

8. Ảnh hoạt động xã hội, ngoại khóa

Hồ sơ bản cứng bắt buộc phải có những giấy tờ dưới đây

− Hạn nộp hồ sơ trực tiếp: 15/07/2019

− Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp (bản cứng) tới Văn phòng Quản lý Giải thưởng Honda Y-E-S:
Dương Thị Thương Huyền (Ms) hoặc Vũ Thị Hồng Hà (Ms)
Phòng Hành Chính, Công ty Honda Việt Nam
Tầng 7, tòa nhà Thái Bình, số 1 Thái Hà, Hà Nội

Hoặc tại trường hoặc nộp trực tiếp tại tại phòng phụ trách của các trường

– Bên ngoài hồ sơ ghi rõ “Giải thưởng Honda Y-E-S 2019”

Lưu ý

Hướng dẫn làm hồ sơ
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Lưu ý: Thí sinh nộp mẫu đơn ứng tuyển qua email của BTC trước khi nộp hồ sơ bản cứng

Mẫu đơn ứng tuyển giải thưởng Honda Y-E-S

Thí sinh cần:
 Gửi đơn ứng tuyển online về BTC để được nhận tư vấn tốt nhất
 Nộp hồ sơ Ứng tuyển Honda Y-E-S 2019 đúng hạn

Hướng dẫn làm hồ sơ

 Thí sinh lấy mẫu đơn ứng tuyển tại:

1. Tên file ứng tuyển Giải thưởng và Subject email gửi
về ghi theo cú pháp: HYA 2019 application_họ và
tên_trường

2. Cần điền đầy đủ thông tin yêu cầu trong tất cả các
mục của Đơn ứng tuyển vì tất cả các thông tin đều là
căn cứ đánh giá của Vòng Hồ sơ

3. Thí sinh nộp đơn ứng tuyển vào địa chỉ: 
hya@honda.com.vn; 

1 - Đơn ứng tuyển
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hoặc sử dụng mã QRhttps://www.facebook.com/groups/hondayesaward/

mailto:hya@honda.com.vn
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2&3 - Bản sao bảng điểm và chứng minh thư nhân dân

1. Bản sao kết quả học tập tính đến tháng 5/2019

2. Bản sao kết quả học tập và CMND cần công chứng của nhà trường hoặc cơ quan có
thẩm quyền

Bản sao công chứng CMNDBản sao kết quả học tập có xác nhận

Hướng dẫn làm hồ sơ
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4 - Báo cáo nghiên cứu khoa học

Hướng dẫn làm hồ sơ

Báo cáo NCKH (tiếng Việt hoặc tiếng nước ngoài) cần có: Bản đầy đủ; bản tóm tắt và gửi kèm
bài báo (nếu có)

Tóm tắt báo cáo (*) Bài báo được đăng (nếu có)Báo cáo đầy đủ

Đánh dấu tên mình
trong phần thực hiện

Xin xác nhận
của giảng viên

hoặc nhà trường
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(*): 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
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Thư giới thiệu của những người có uy tín sẽ được đánh giá cao hơn

Thư giới thiệu càng đầy đủ, chi tiết càng được đánh giá cao

Thư giới thiệu có thể bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt đều được

5 - Thư giới thiệu

Thư giới thiệu cần có xác nhận của người giới thiệu

Hướng dẫn làm hồ sơ
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Bản sao và đóng dấu Giấy chứng nhận , bằng khen, bằng tốt nghiệp (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

• Chỉ gửi những thành tích trong thời gian học đại học

6 - Bằng khen, giấy chứng nhận khác

Hướng dẫn làm hồ sơ
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Hướng dẫn làm hồ sơ

7&8 - Ảnh thí sinh; Ảnh hoạt động xã hội, ngoại khóa

Ảnh cá nhân
Ảnh hoạt động ngoại khoá cần gắn caption; 

nếu ảnh chụp tập thể cần high light em ở đâu

Anh cá nhân chụp không quá 6 tháng

Ảnh hoạt động ngoại khoá cần gắn caption; nếu ảnh chụp tập thể cần high light em ở đâu
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Một số lưu ý khác

Nên liệt kê các giấy tờ bên trongKhông nên Nên phân loại rõ ràng
để gây thiện cảm

29/02/1997

0918 005 388

29/02/1997

0918 005 388

Nguyễn Thị B

Hướng dẫn làm hồ sơ
16

1. Tất cả các thí sinh cần nộp mẫu đơn ứng tuyển tới email BTC 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

3. Không giới hạn hồ sơ của mỗi trường và không cơ cấu Giải thưởng cho từng trường
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Đại học Công nghệ - ĐHQGHN Phòng Công tác Sinh viên

Cô Trần Thuý Hằng SĐT: 024-3 7548 864 email: hangtt@vnu.edu.vn

Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN Phòng Chính trị & Công tác Sinh viên

Cô Nguyễn Thị Hồng Hoa SĐT: 024-3 8581 283 email: nguyenthihonghoa@hus.edu.vn

Đại học Bách Khoa Hà Nội Phòng Công tác Chính trị và Công tác Sinh viên

Cô Vũ Thị Huyền SĐT:  024-38693108 email: huyen.vuthi@hust.edu.vn

Đại học Giao thông Vận tải Phòng Công tác Chính trị - Sinh viên

Cô Triệu Hải Hà SĐT: 024-3 7669 413 email: trieuhaiha@utc.edu.vn

Đại học Bách khoa – ĐH Đà Nẵng Phòng Khoa học, Sau Đại học và Hợp tác Quốc tế

Thầy Tạ Minh Bảo SĐT: 0511-3 841 292 email: minhbaokx@gmail.com

Đại học Bách Khoa - ĐHQG TP. HCM Phòng Công tác Chính trị - Sinh viên

Cô Phạm Thị Kim Phượng SĐT: 028-3 8647 256  Ext: 5213 email: kimphuongctct@hcmut.edu.vn

Đại học Giao thông Vận tải TP. HCM Trung tâm Quan hệ Doanh Nghiệp và Hỗ trợ sinh viên

Thầy Phan Quốc Cường SĐT: 028-3 512 1597 email: phanquoccuong@hcmutrans.edu.vn

Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TP.HCM Phòng Công tác Sinh viên

Cô Trần Thị Thanh Tú SĐT: 028-3 8353 193 email: ttttu@hcmus.edu.vn

Đại học Quốc tế - ĐHQG TP.HCM Phòng Công tác sinh viên

Cô Tôn Nữ Ngọc Hân SĐT: 028-3 7244 270 email: tnnhan@hcmiu.edu.vn

Đại học Khoa học – ĐH Huế Phòng Công tác Học sinh Sinh viên

Thầy Thái Nhật Trường SĐT: 0234-3 933231 email: cthssvdhkh@gmail.com

THÔNG TIN LIÊN HỆ
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