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V/v tham gia Cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp 

sáng tạo” tỉnh Hà Tĩnh năm 2019 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
        Hà Tĩnh, ngày     tháng 11 năm 2019 

 

 

                

    Kính gửi:  

-  Phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thị xã, thành phố; 

          -  Các trường trung học phổ thông; 

             -  Trường Tiểu học, THCS và THPT Ischool Hà Tĩnh; 

       -  Trường THCS và THPT Dân tộc nội trú Hà Tĩnh; 

-  Các Trung tâm GDNN - GDTX huyện, thị xã.  

 

 

Ngày 21 tháng 11 năm 2019 Uỷ ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành Kế 

hoạch số 1786/KH-BTCCT về việc tổ chức Cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp sáng 

tạo” tỉnh Hà Tĩnh năm 2019. Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị thủ trưởng các đơn vị tổ 

chức tuyên truyền, phổ biến về cuộc thi; khuyến khích các học sinh, sinh viên có ý 

tưởng, dự án khởi nghiệp sáng tạo nộp hồ sơ đăng ký tham gia cuộc thi tổ chức tại các 

đơn vị. Mỗi đơn vị lựa chọn, giới thiệu tối thiểu 01 ý tưởng, dự án khởi nghiệp sáng 

tạo đăng ký tham gia cuộc thi cấp tỉnh.  

Sở gửi kèm Kế hoạch tổ chức Cuộc thi và Thể lệ Cuộc thi “Ý tưởng khởi 

nghiệp sáng tạo” của UBND tỉnh đến các đơn vị. 

Yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện có hiệu quả./. 

 
 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Giám đốc, các Phó Giám đốc; 

- Văn phòng Sở; Phòng GDTX-CN; 

- Website Ngành; 

- Lưu: VT, GDPT. 

  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

           Nguyễn Quốc Anh 
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