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Kính gửi:      

 

 

- Các Sở, ban, ngành tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 
 

 

Sở Khoa học và Công nghệ nhận được Công văn số 09/TTKN ngày 

01/4/2021 của Trung tâm Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ĐHQG-HCM (IEC) –

Khu Công nghệ phần mềm ĐHQG-HCM về việc đề xuất hỗ trợ truyền thông 

cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp – CiC 2021. 

Cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp – CiC 2021” là cuộc thi dành cho học 

sinh, sinh viên nhằm tìm kiếm những học sinh, sinh viên có tố chất là doanh 

nhân khởi nghiệp tiềm năng, các dự án khả thi để hỗ trợ gọi vốn và ươm tạo. 

CiC 2021 với chủ đề “Sáng tạo để bứt phá”, nhằm tạo môi trường trải 

nghiệm, nâng cao kỹ năng và kiến thức thông qua quá trình hoạt động thực tế 

các hoạt động khởi nghiệp cho các bạn học sinh, sinh viên có cơ hội khám phá 

và thấu hiểu bản thân cũng như lan toả, truyền cảm hứng tinh thần sáng tạo, khởi 

nghiệp. 

Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các 

huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền, phổ biến thông tin và hỗ trợ tham gia (nếu 

có) cuộc thi đến các tổ chức, cá nhân, các dự án khởi nghiệp, nghiên cứu từ học 

sinh, sinh viên trên địa bàn biết và có nhu cầu đăng ký tham gia CiC 2021 

(Thông tin chi tiết tại Công văn đính kèm). 

Trân trọng./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- GĐ, PGĐ Sở; 

- Các phòng: QLChN, VP; 

- Trang thông tin điện tử Sở; 

- Lưu: VT, QLCNg. 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Nam Hải 
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