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Số:2157/SGDĐT-GDTrH
V/v tham gia các vòng thi tiếp theo
của Cuộc thi “Học sinh, sinh viên
với ý tưởng khởi nghiệp” năm 2020

Gia Lai, ngày 11 tháng 11 năm 2020

Kính gửi: Trường THPT chuyên Hùng Vương
Căn cứ Quyết định số 1715/QĐ-BGDĐT ngày 29/6/2020 của Bộ trưởng 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;
Căn cứ Thông báo số 1383/TB-BGDĐT ngày 02/11/2020 của Bộ GDĐT về
Kết quả chấm thi Vòng Bán kết Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi
nghiệp” năm 2020 (SV_STARTUP- 2020); Công văn số 4967/BGDĐTGDCTHSSV ngày 10/11/2020 của Bộ GDĐT về việc tổ chức Vòng đào tạo
Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” năm 2020.
Dự án “PPG - Máy nhiệt phân rác thải nhựa thu nhiên liệu dầu và xử lí khí
thải” của học sinh Trường THPT chuyên Hùng Vương đã được Bộ GDĐT
chọn vào Vòng đào tạo, Vòng bình chọn và Vòng Chung kết của Cuộc thi được
tổ chức tại Ngày Hội khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên năm 2020.
Sở GDĐT đề nghị đơn vị tiếp tục triển khai một số nội dung sau đây:
1. Tham gia Vòng đào tạo và Vòng bình chọn
a) Vòng đào tạo: Tổ chức cho tác giả của dự án tham gia Vòng đào tạo do
Bộ GDĐT phối hợp với các đơn vị đồng hành triển khai Đề án 1665 hỗ trợ đào
tạo, hoàn thiện ý tưởng cho dự án của học sinh tham dự các vòng tiếp theo.
- Thời gian: Khai mạc lúc 8h00 ngày 15/11/2020 (01 ngày).
- Hình thức: Trực tiếp, trực tuyến (giao Hiệu trưởng Trường THPT chuyên
Hùng Vương lựa chọn hình thức tham gia vòng đào tạo phù hợp với điều kiện
thực tế của đơn vị).
- Địa điểm:
Đào tạo trực tiếp tại Phòng Hội trường, tầng 4, tòa nhà VTC số 18 Tam
Trinh, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Đào tạo trực tuyến thông qua đường dẫn được đăng tải tại Fanpage của
Chương trình https://www.facebook.com/khoinghiepquocgiaHSSV và Cổng
khởi nghiệp http://Dean1665.vn.
b) Vòng bình chọn: Sau khi kết thúc Vòng đào tạo, dự án của học sinh sẽ
hoàn thiện và nộp bài dự thi chính thức trên Cổng khởi nghiệp
http://dean1665.vn để tham dự Vòng bình chọn, phát động lấy ý kiến bình chọn
các cá nhân, nhà đầu tư trong nước và quốc tế và các thầy giáo, cô giáo, các học
sinh, sinh viên trong cả nước.
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- Thời gian nộp bài: Từ 12h00 ngày 01/12/2020 đến hết 12h00 ngày
06/12/2020.
- Thời gian bình chọn: Từ 12h00 ngày 07/12/2020 đến hết 12h00 ngày
17/12/2020, cổng bình chọn cho các dự án được mở trong vòng 10 ngày.
2. Vòng thi chung kết
- Học sinh hoàn thiện mô hình, sản phẩm của dự án để tham gia trưng bày
các sản phẩm, ý tưởng, khởi nghiệp của đội tại các gian hàng theo các chủ đề
được ban tổ chức cuộc thi bố trí tại Ngày Hội khởi nghiệp quốc gia năm 2020.
- Thời gian, địa điểm: Từ ngày 18/12/2020 đến hết ngày 19/12/2020 tại
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.
Yêu cầu Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Hùng Vương triển khai thực
hiện kịp thời. Nếu có vướng mắc, đơn vị liên hệ về Sở GDĐT (qua Phòng Giáo
dục trung học, email: giaoductrunghocgialai@gmail.com, bà Đỗ Thị Xuân
Hương, điện thoại 094.475.4568) để được hướng dẫn./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc, Phó Giám đốc Sở;
- Các phòng CMNV Sở;
- Website Sở GDĐT;
- Lưu: VT, GDTrH.
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