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Kính gửi: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp  

                                                                tỉnh Sóc Trăng. 

 

Vừa qua, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng có nhận được Thư mời 

tham gia “Cuộc thi tìm kiếm ngôi sao khởi nghiệp sáng tạo EDTECH VIETNAM 

2021” của Cục Phát triển thị trường và Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ,  

Cuộc thi “Tìm kiếm ngôi sao khởi nghiệp sáng tạo EDTECH VIETNAM 

2021”  với thông điệp: “Chia sẽ tri thức - Kết nối cộng đồng - Cổ vũ sáng tạo” là hoạt 

động nằm trong chương trình sự kiện “NGÀY HỘI CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC EDTECH 

VIETNAM 2021” trong khuôn khổ TECHFEST Việt Nam 2021, nhằm tôn vinh các giải 

pháp công nghệ số ứng dụng trong bối cảnh đối phó với đại dịch Covid đang diễn ra ở 

quy mô toàn cầu. Cuộc thi còn được tổ chức nhằm lựa chọn các doanh nghiệp khởi 

nghiệp sáng tạo (startup) và đề án khoa học công nghệ có tính ứng dụng cao, tạo đột phá 

trong một số lĩnh vực liên quan đến giáo dục tại Việt Nam. 

Sở Khoa học và Công nghệ chuyển thông tin cuộc thi đến quý cơ quan để 

phổ biến đến các nhóm startup trong tỉnh có nhu cầu tham gia cuộc thi. 

 (Đính kèm Thư mời tham gia “Cuộc thi tìm kiếm ngôi sao khởi nghiệp sáng 

tạo EDTECH VIETNAM 2021” của Cục Phát triển thị trường và Doanh nghiệp Khoa 

học và Công nghệ). 

Rất mong sự quan tâm của Quý cơ quan.  

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Lưu: VT, QLCN. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

 PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Dương Vĩnh Hảo 

 

V/v phổ biến Cuộc thi “Tìm kiếm 

ngôi sao khởi nghiệp sáng tạo 

EDTECH VIETNAM 2021” 
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