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                                                Kính gửi:   

  

Các trường THPT trên địa bàn tỉnh. 

 

 

Căn cứ Kế hoạch số 217/KH-BGDĐT ngày 22/3/2019 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 

2025” của ngành Giáo dục năm 2019; ngày 22/4/2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban 

hành Quyết định số 1082/QĐ-BGDĐT về việc ban hành thể lệ Cuộc thi “Học sinh – 

Sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” năm 2019. 

Theo đó, ngày 26/4/2019, Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai ban hành kế 

hoạch số 1283/KH-SGDĐT về triển khai các hoạt động hỗ trợ học sinh trong các 

trường trung học  phổ thông và giáo dục thường xuyên khởi nghiệp - năm 2019. 

Thực hiện công văn số 3308/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 01/8/2019 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về việc lựa chọn dự án tham dự cuộc thi “Học sinh – Sinh viên 

với ý tưởng khởi nghiệp” năm 2019. 

  Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường THPT triển khai thực hiện các nội 

dung sau: 

1. Tiếp nhận, chọn các dự án và hướng dẫn học sinh trình bày và lập bản thuyết 

minh dự án theo quy định Quyết định số 1082/QĐ-BGDĐT về việc ban hành thể lệ 

Cuộc thi “Học sinh – Sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” năm 2019  

2. Các dự án tham dự của các trường THPT gửi về Văn phòng Sở – Sở Giáo 

dục và Đào tạo trước ngày 14/8/2019 để lựa chọn và gửi tham dự vòng thi toàn quốc. 

Mọi thông tin đề nghị liên hệ bà Đỗ Thanh Tâm - Văn phòng Sở – Sở Giáo dục 

và Đào tạo, số điện thoại: 0938.192.279 và email thanhtam.cthssv@dongnai.edu.vn 

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các trường THPT trên địa bàn tỉnh nghiêm túc 

triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

- Ban Giám đốc; 

- Phòng Nghiệp vụ 1; Website Sở GDĐT; 

- Lưu: VT, VP (ThT). 

   GIÁM ĐỐC 
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