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V/v tuyên truyền, bình chọn dự án tham 

gia Ngày hội khởi nghiệp quốc gia của 

học sinh, sinh viên năm 2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

         
                   Đắk Lắk, ngày       tháng 12 năm 2020 

Kính gửi:  

- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố; 

        - Các đơn vị trực thuộc. 
   

Thực hiện Kế hoạch số 1449/KH-BGDĐT ngày 18/11/2020 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo về việc tổ chức Ngày hội khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên 

năm 2020 (Ngày hội), theo đó, Ngày hội sẽ được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội trong 

02 ngày (21-22/12/2020); 

Tham dự Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” năm 2020, 

Đắk Lắk có 01 Dự án lọt vào vòng chung kết và tham gia Ngày hội khởi nghiệp 

quốc gia của học sinh, sinh viên năm 2020 với Dự án: “Sản xuất và kinh doanh 

ống hút dùng một lần từ hạt bơ và gạo” của học sinh trường TH, THCS và THPT 

Hoàng Việt. Nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức, thúc đẩy tinh thần khởi 

nghiệp và trang bị các kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên 

trong các cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn tỉnh, đồng thời, khuyến khích tinh 

thần, tạo động lực cho Dự án tham gia Ngày hội, 

Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo các đơn vị triển khai thực hiện một số nội 

dung sau: 

1. Tổ chức tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên 

về Ngày hội khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên năm 2020 trên Cổng 

thông tin khởi nghiệp: http://dean1665.vn và Fanpage chính thức của chương trình: 

http://www.facebook.com/khoinghiepquocgiaHSSV 

2. Tổ chức cho học sinh, sinh viên tham gia phần bình chọn Dự án online: 

Dự án: “Sản xuất và kinh doanh ống hút dùng một lần từ hạt bơ và gạo” của tỉnh 

Đắk Lắk tham gia Ngày hội trên Fanpage Ngày hội khởi nghiệp Quốc gia của học 

sinh, sinh viên http://www.facebook.com/khoinghiepquocgiaHSSV từ 12h-23h59’ 

ngày 19/12/2020. 

 Nhận được công văn, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị triển khai 

thực hiện./. 
 
 

          
- Như kính gửi; 

- Lãnh đạo Sở (để chỉ đạo);  

- Lưu: VT, CTTT. 
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