
   Kính gửi: 

                       - Sở Giáo dục và Đào tạo; 

                       - Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

                       - Sở Thông tin và Truyền thông; 

                       - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

                       - Tỉnh đoàn Điện Biên; 

    - Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Điện Biên; 

                       -  i n hiệp c c  ội  hoa h c và    thu t tỉnh; 

                       - UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

                       - Các Trường chuyên nghiệp tr n địa bàn tỉnh. 

Ngày 14 th ng 6 năm 2021 Sở Khoa h c và Công nghệ nh n được văn bản 

của Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa h c và công nghệ về việc 

tham gia “cuộc thi Tìm kiếm ngôi sao khởi nghiệp sáng tạo EDTECH VIET 

NAM  2021”. 

  uộc thi là hoạt động nằm trong chương trình sự kiện “ NGÀY  ỘI CÔNG 

NGHỆ GIÁO DỤ  EDTE  2021”  trong  huôn  hổ TECHFEST Việt nam 2021, 

nhằm tôn vinh các giải pháp công nghệ số ứng dụng trong bối cảnh ứng phó với 

đại dịch  ovid đang diễn ra ở quy mô toàn cầu. Cuộc thi được tổ chức nhằm lựa 

ch n các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo (startup) và đề án khoa h c công 

nghệ  phục vụ chuyển đổi số có tính ứng dụng cao, tạo đột phá trong  lĩnh vực giáo 

dục và một số lĩnh vực liên quan. 

Thông tin chi tiết về Cuộc thi “Tìm kiếm ngôi sao khởi nghiệp sáng tạo 

EDTECH VIET NAM  2021” xin vui lòng xem tại tài liệu đính  èm. 

Sở Khoa h c và Công nghệ  ính đề nghị quý cơ quan phối hợp tuyên truyền 

và thông b o đến các nhóm nghiên cứu, dự án, sản phẩm nghiên cứu để đăng  ý 

tham dự cuộc thi./. 

Nơi nhận:  
- Như tr n; 
- Gi m đốc Sở (b/c) 
- Trang thông tin điện tử Sở KH&CN; 
- Cục PTTTDNKH&CN; 
-  ưu: VT, SHTT. 
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 Lê Văn Quang 
 

UBND TỈN  ĐIỆN BIÊN 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

        Số:         /SKHCN-SHTT 

V/v tham gia cuộc thi “Tìm kiếm ngôi 

sao khởi nghiệp sáng tạo EDTECH VIET 

NAM  2021” 

  Điện Biên, ngày        tháng 6 năm 2021 
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