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Kính gửi:
- Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thị xã;
- Các trường trung học phổ thông.
Thực hiện Quyết định số 1715/QĐ-BGDĐT ngày 29/6/2020 của Bộ Giáo
dục và Đào tạo (GDĐT) về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi “Học sinh, sinh viên
với ý tưởng khởi nghiệp” năm 2020 (SV_STARTUP-2020);
Năm 2019, Ngành GDĐT Hà Nội đã triển khai Cuộc thi SV.STARTUP2019 trong đó Dự án “Nano Res” của nhóm học sinh Trường trung học phổ
thông (THPT) Phan Đình Phùng, Trường THPT Việt Đức và Trường phổ thông
Bill Gates đã được Hội đồng Giám khảo Cuộc thi SV.STARTUP-2019 lựa chọn
tham gia vòng Chung kết Cuộc thi được tổ chức tại ngày Hội khởi nghiệp quốc
gia của học sinh, sinh viên năm 2019 và đạt giải Nhất.
Phát huy kết quả xuất sắc đạt được tại cuộc thi SV.STARTUP-2019. Để
Chương trình khởi nghiệp năm 2020 trong học sinh các trường được tiếp cận,
hỗ trợ và thực hiện những ý tưởng, dự án khởi nghiệp sáng tạo, Sở GDĐT đề
nghị các đơn vị thực hiện một số nội dung như sau:
1. Tuyên truyền, phổ biến để học sinh biết, khai thác, cập nhật thông tin,
kiến thức trên cổng http://www.congkhoinghiep.vn; cổng http://dean1665.vn và
Fanpage của Chương trình: https://www.facebook.com/khoinghiepquocgiaHSSV;
2. Cập nhật, giới thiệu các bài giảng cung cấp thông tin, kiến thức, tài liệu
các khóa đào tạo cho học sinh trên hệ thống hướng nghiệp, khởi nghiệp online;
3. Hưởng ứng tham gia Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi
nghiệp” năm 2020 do Bộ GDĐT phát động (xin gửi Thể lệ cuộc thi kèm theo);
Các đơn vị gửi hồ sơ dự thi về Sở GDĐT qua phòng Chính trị, tư tưởng số
81 Thợ Nhuộm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội trước 16 giờ ngày 14/10/2020 (thứ
Tư) để tổng hợp gửi Bộ GDĐT.
Sở GDĐT Hà Nội đề nghị Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc triển khai,
thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu cần trao đổi đề nghị liên hệ với Sở
GDĐT qua phòng Chính trị tư tưởng, điện thoại 02439411232, Email:
cttt@hanoiedu.vn.
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