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UBND TỈNH ĐẮK NÔNG 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:            /SGDĐT-GDTrH-QLCL 

V/v Triển khai đề án “Hỗ trợ học sinh, 

sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” 

của ngành Giáo dục năm 2021 

 

           Đắk Nông, ngày 

 

Kính gửi:  

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

- Các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- Trung tâm GDNN-GDTX các huyện. 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 409/KH-BGDĐT ngày 22 tháng 4 năm 2021 của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo về Kế hoạch Triển khai đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh 

viên khởi nghiệp đến năm 2025” của ngành Giáo dục năm 2021 (file đính kèm). 

Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai cụ thể như sau:  

1. Công tác tuyên truyền, vận động học sinh tham gia 

Các cơ sở giáo dục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa 

của Chương trình khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên đến toàn thể học sinh 

trong nhà trường nhằm nâng cao nhận thức cho học sinh về khởi nghiệp, giúp 

học sinh chủ động tiếp cận với hệ thống hỗ trợ khởi nghiệp trong và ngoài nhà 

trường. 

2. Công tác triển khai đề án 

- Các đơn vị hướng dẫn học sinh của nhà trường khai thác, cập nhật thông 

tin trên Fanpage của Chương trình tại địa chỉ sau: 

+ https://www.facebook.com/khoinghiepquocgiaHSSV 

+ http://dean1665.vn 

- Xây dựng clip giới thiệu về mô hình hỗ trợ khởi nghiệp của đơn vị. 

3. Tổ chức Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” lần 

thứ 4 - năm 2021 

- Thời gian bắt đầu từ tháng 4/2021. 

- Vòng chung kết dự kiến diễn ra vào tháng 11/2021. 

4. Tổ chức tuyên dương các mô hình khởi nghiệp tiêu biểu, các dự án 

khởi nghiệp xuất sắc của HSSV tại Ngày Hội khởi nghiệp quốc gia của 

HSSV lần thứ 4 - năm 2021 (SV-STARTUP 2021) 

- Địa điểm: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Thời gian: dự kiến tháng 11/2021. 

https://www.facebook.com/khoinghiepquocgiaHSSV
http://dean1665.vn/


2 

 

Nhận được Công văn này, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị 

nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, 

các đơn vị liên hệ phòng Giáo dục Trung học - Quản lý chất lượng theo địa chỉ 

Email: phonggdtrh.sodaknong@moet.edu.vn để kịp thời giải quyết. 

 Nơi nhận:                                                                                             
- Như trên (để thực hiện);  
- Giám đốc, các Phó Giám đốc; 

- Lưu: VT, GDTrH-QLCL. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phan Thanh Hải 
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