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V/v hỗ trợ tham dự Cuộc thi “HSSV với ý 
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
–––––––––––––––––––––––––  

Văn Giang, ngày 04 tháng 12 năm 2020 

 

Kính gửi:  

     - Các trường THCS trong huyện; 

     - Trường TH&THCS Phụng Công. 

 

Thực hiện Công văn số 2139/SGDĐT- CTTT - GDCN ngày 02/12/2020 

của Sở SGD&ĐT Hưng Yên về việc “Hỗ trợ tham dự Cuộc thi “HSSV với ý 

tưởng khởi nghiệp”, Phòng GD&ĐT hướng dẫn trường THCS Chu Mạnh Trinh, 

các nhà trường cấp THCS trong huyện hỗ trợ tham dự Cuộc thi như sau: 

1. Đối với trường THCS Chu Mạnh Trinh 

- Chủ động kết nối với đơn vị đào tạo, doanh nghiệp và giáo viên hỗ trợ, 

bám sát các quy định tại Thể lệ cuộc thi (Quyết định số 1715/QĐ-BGDĐT ngày 

29/6/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) hướng dẫn, hỗ trợ nhóm dự thi hoàn 

thiện sản phẩm dự thi, đảm bảo các yêu cầu của Ban tổ chức cuộc thi. 

- Tạo điều kiện về cơ sở vật chất, kinh phí hoàn thành Dự án, sản phẩm 

trưng bày; tổ chức hướng dẫn học sinh tập luyện, chuẩn bị nội dung kiến thức 

liên quan đến sản phẩm dự thi nhằm phục vụ cho tốt cho các phần thi tại Vòng 

bình chọn và Vòng thi Chung kết. 

- Huy động nguồn lực xã hội hóa hỗ trợ kinh phí cho Đội thi tham dự 

Vòng Chung kết Quốc gia nhằm tạo điều kiện tốt nhất để Đội thi tham dự Cuộc 

thi hoàn thành nhiệm vụ. 

2. Đối với các trường THCS, trường TH&THCS Phụng Công 

- Quan tâm đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến toàn thể cán bộ, 

giáo viên, nhân viên, học sinh về thông tin sản phẩm của trường THCs Chu 

Mạnh Trinh đã được chọn tham dự Vòng bình chọn và Vòng thi Chung kết 

Cuộc thi. 

- Hiệu trưởng nhà trường chỉ đạo, phối hợp với Đoàn trường phát động 

bình chọn cho sản phẩm tham dự cuộc thi của tỉnh trên tinh thần đảm bảo 100% 

cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh tham gia bình chọn; phổ biến, khuyến 

khích và hướng dẫn phụ huynh học sinh tham gia bình chọn sản phẩm theo đúng 

quy định của Ban Tổ chức Cuộc thi cấp quốc gia. Thời gian: Vòng Bình chọn 

được bắt đầu từ 12h00 ngày 07/12/2020 đến 12h00 ngày 17/12/2020 (10 ngày) 



trên cổng: http://dean1665.vn (hướng dẫn chi tiết cách đăng nhập, bình chọn tại 

Vòng bình chọn đính kèm); Bình chọn trực tiếp cho dự án trên Fanpage của 

chương trình: http://www.facebook.com/khoinghiepquocgiaHSSV trong vòng 

12 giờ tính từ thời điểm Ban Tổ chức Cuộc thi mở cổng bình chọn (dự kiến ngày 

18/12/2020). 

Phòng GD&ĐT đề nghị Trường THCS Chu Mạnh Trinh và các nhà trường 

cấp THCS trong huyện thực hiện các nội dung theo yêu cầu Công văn. Trong quá 

trình thực hiện nếu có vướng mắc liên hệ về Phòng GD&ĐT để được giải 

quyết./. 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Lưu: VT,THCS. 
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