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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v nộp bài tham gia Cuộc thi
“Học sinh, sinh viên với ý tưởng
khởi nghiệp” năm 2021

Kính gửi:
- Các phòng giáo dục và đào tạo;
- Các đơn vị trực thuộc Sở;
- Các trung tâm GDNN-GDTX.
Thực hiện Công văn số 4202/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 24/9/2021 của Bộ
Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn và gia hạn nộp bài tham dự Cuộc thi “Học
sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” năm 2021 (gọi tắt là Cuộc thi).
Để có cơ sở lựa chọn Dự án đạt tiêu chuẩn tham gia Cuộc thi do Bộ Giáo dục
và Đào tạo (GDĐT) tổ chức định kỳ hằng năm, Sở GDĐT hướng dẫn các đơn vị
cần chú ý một số nội dung sau:
1. Hoàn thiện Dự án tham gia Cuộc thi, đặc biệt là những học sinh đã tham
gia kỳ thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp tỉnh có
thể tiếp tục đăng ký tham gia Cuộc thi nhưng phải đáp ứng các yêu cầu theo thể lệ
của Cuộc thi.
2. Nộp đăng ký tham gia Cuộc thi bằng văn bản gửi về Sở GDĐT trước ngày
12/10/2021, hồ sơ đăng ký gồm:
- Dự án hoàn chỉnh tham gia Cuộc thi (nội dung Dự án, mô hình, mẫu vật…).
- Danh sách giáo viên hướng dẫn; học sinh, sinh viên tham gia có xác nhận
của thủ trưởng đơn vị.
Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện kịp thời. Trong quá trình
triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc liên hệ Sở GDĐT (qua Phòng
Giáo dục Trung học, Giáo dục Chính trị và Giáo dục Thường xuyên theo địa chỉ
Email: giaoductrunghocgialai@gmail.com, điện thoại 0944754568, gặp bà Đỗ Thị
Xuân Hương) để được hướng dẫn./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc Sở GDĐT;
- Các phòng CMNV Sở;
- Website Sở GDĐT;
- Lưu: VT, GDTrHCTTX.
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