
 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /BGDĐT-GDCTHSSV Hà Nội, ngày      tháng 9 năm 2020 

V/v hướng dẫn nộp bài tham dự Cuộc 
thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng 

khởi ngiệp” năm 2020 

 

 
 

Kính gửi:  

- Các Đại học, Học viện, trường Đại học, trường Cao đẳng 

Sư phạm và Trung cấp Sư phạm; 

- Các Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- Sở Giáo dục và Khoa học Công nghệ tỉnh Bạc Liêu. 

 

Căn cứ Quyết định số 1715/QĐ-BGDĐT ngày 29/6/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý 

tưởng khởi nghiệp” năm 2020, đối với Vòng thi cơ sở thời hạn để các đơn vị nộp 

bài dự thi về Ban Tổ chức theo quy định là trước 12h00 ngày 15/10/2020.  

Để thuận lợi cho việc nộp bài dự thi, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các 

đơn vị các bước nộp bài dự thi trên Cổng khởi nghiệp http://dean1665.vn cụ thể 

như sau: 

Bước 1: Truy cập Cổng khởi nghiệp http://dean1665.vn 

Bước 2: Trên giao diện trang chủ, quý đơn vị click vào mục "Nộp dự án 

SV_STARUP 2020". 

Bước 3: Quý đơn vị nhập thông tin theo biểu mẫu, Ban Tổ chức sẽ sử dụng các 

thông tin này để liên hệ với các đơn vị, do vậy Quý đơn vị vui lòng nhập chính xác 

thông tin (Lưu ý số điện thoại nhập không dùng +84, ví dụ, cần nhập: 0912345678). 

Bước 4: Quý đơn vị nhập thông tin dự án theo thứ tự hướng dẫn, nếu Quý đơn 

vị có 1 dự án thì click chọn "Đăng 1 dự án", nếu Quý đơn vị có 2 dự án thì click 

chọn "Đăng 2 dự án". 

Tiếp theo, nhập thông tin của Nhóm trưởng, Thành viên trong nhóm và thông 

tin dự án theo hướng dẫn. 

Lưu ý: Hình ảnh của Đội thi, hình ảnh minh họa của dự án khi đính kèm cần 

đạt kích thước tối ưu theo hướng dẫn, các file tài liệu dự án nộp đính kèm đăng được 

nhiều định dạng cùng lúc (như word, power point, video,...). 

Sau khi hoàn thiện các thông tin trên, click "Đăng ký dự thi" để hoàn thiện 

quá trình nộp dự án. Nộp bài thành công, màn hình sẽ hiển thị: “Xin Chúc mừng, 

Ban Tổ chức đã nhận được Dự án dự thi của Quý đơn vị”.  

http://dean1665.vn/
http://dean1665.vn/


Chi tiết Quý đơn vị có thể xem hướng dẫn trong Videos clip tại đường link:  

https://www.youtube.com/watch?v=_OgJKs0ql_Y.  

 Bộ Giáo dục và Đào tạo bắt đầu mở cổng thông tin nhận bài dự thi là từ 8h00 

ngày 01/10/2020 đến trước 12h00 ngày 15/10/2020. Cán bộ phụ trách công tác hỗ trợ 

khởi nghiệp của các đơn vị là người chịu trách nhiệm nộp bài dự thi, Ban Tổ chức 

không nhận bài do học sinh, sinh viên tự nộp. 

Liên hệ: Bộ Giáo dục và Đào tạo qua Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học 

sinh, sinh viên (Đồng chí Bùi Tiến Dũng; Điện thoại: 0913459858; Email: 

btdung@moet.gov.vn). 

Trân trọng cảm ơn./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- TT. Ngô Thị Minh (để b/c); 
- Vụ trưởng (để b/c);  
- Lưu: VT, Vụ GDCTHSSV. 

 

TL. BỘ TRƯỞNG 

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ  

VÀ CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN 

PHÓ VỤ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Lê Thị Hằng 

 
  
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=_OgJKs0ql_Y


 


		Cục Công nghệ thông tin – Bộ Giáo dục và Đào tạo - ĐT: 024.38693712 - Fax: 024.38693712 - Email: cuccntt@moet.gov.vn
	2020-09-25T00:04:19+0700
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Lê Thị Hằng<lehang@moet.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-09-25T07:46:24+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Bộ Giáo dục và Đào tạo<bogddt@moet.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-09-25T07:46:29+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Bộ Giáo dục và Đào tạo<bogddt@moet.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-09-25T07:46:33+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Bộ Giáo dục và Đào tạo<bogddt@moet.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




