
 UBND TỈNH ĐẮK LẮK 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 
 Số:             /SGDĐT-TCCB-CTTT 

V/v tiếp tục tuyên truyền, bình chọn dự 

án tham gia Ngày hội khởi nghiệp quốc 

gia của học sinh, sinh viên lần thứ V 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

         
Đắk Lắk, ngày       tháng 3 năm 2023 

  Kính gửi:  

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

     - Các Trường THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học; 

     - Trung tâm GDTX tỉnh, Trung tâm GDNN-GDTX các  

        huyện, thị xã, thành phố; 

     - Trường Cao đẳng sư phạm Đắk Lắk; 

     - Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở GDĐT. 
   

Thực hiện Công văn số 978/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 13/3/2023 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về việc tham gia Ngày hội khởi nghiệp quốc gia của học sinh, 

sinh viên lần thứ V “SV-STARTUP”; Công văn số 281/SGDĐT-TCCB-CTTT 

ngày 28/02/2023 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tuyên truyền, bình 

chọn dự án tham gia Ngày hội khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên lần thứ 

V; 

Nhằm tiếp tục khuyến khích tinh thần, tạo động lực cho các Dự án tham gia 

Ngày hội, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện một số 

nội dung sau: 

1. Tiếp tục tuyên truyền và tổ chức cho cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên 

bình chọn online tại Vòng bình chọn các dự án của tỉnh Đắk Lắk tham gia Ngày 

hội trên Cổng thông tin khởi nghiệp: https://dean1665.vn/svs2022/binhchon/ và 

Fanpage chính thức của chương trình: https://dean1665.vn/svs2022/binhchon/. 

Thời gian: Đến 12 giờ 00 phút ngày 20/3/2023. 

2. Tập trung tổ chức cho cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên bình chọn dự 

án online trên Fanpage chính thức của chương trình: 
https://www.facebook.com/khoinghiepquocgiaHSSV/; https://dean1665.vn/svs2022/binhchon/ 

(nằm trong chặng 1 Vòng chung kết) 

- Thời gian bình chọn: Từ 07 giờ 00 phút đến hết 19 giờ 00 phút, ngày 

25/3/2023.   

- Cách tính lượt tương tác:  

+ 01 Reaction = 01 lượt tương tác (like, thả tim,….); 

+ 1 Share = 03 lượt tương tác (chỉ tính những lượt share công khai); 

+ 1 Comment = 01 lượt tương tác (chỉ tính những bình luận có ý nghĩa, 

không tính những bình luận spam, chỉ tang tên, chỉ thả icon…). 
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- Bình chọn thông qua tương tác trên video 01 phút. Số lượng tương tác tối 

thiểu là 1.000 lượt trong 12 giờ; đội có tương tác cao nhất được 10 điểm, các đội 

đứng sau trừ 01 điểm; đội thứ 11 trở đi được 0 điểm. 

Việc bình chọn online các dự án của tỉnh Đắk Lắk tham gia Ngày hội trên 

Cổng thông tin khởi nghiệp sẽ tính điểm cho các dự án. Vì vậy, đề nghị các cơ 

quan, đơn vị triển khai đầy đủ các nội dung nêu trên để góp phần thành công các 

dự án của tỉnh Đắk Lắk tham gia dự thi. 

Nhận được công văn, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị triển khai 

thực hiện./. 
 
 

          
- Như trên; 

- BTV Tỉnh đoàn; 

- Trường ĐH Tây Nguyên 

- Trường ĐH Y dược BMT;      (để phối hợp) 

- Trường ĐH Đông Á; 

- Lãnh đạo Sở GDĐT (để chỉ đạo);  

- Lưu: VT, TCCB-CTTT. 

GIÁM  Đ C 

 

 

 

 

 
Phạm Đăng Khoa 
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