
UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

   SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:         /SGDĐT-CTTT-KHCN                                 
V/v tổ chức tuyên truyền và tham 

gia bình chọn cho các dự án tại 

Cuộc thi “Học sinh sinh viên với ý 
tưởng khởi nghiệp”  

             
           Hà Nội, ngày       tháng 3 năm 2023 

 

Kính gửi:  
- Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thị xã; 

- Giám đốc trung tâm GDNN-GDTX quận, huyện, thị xã; 
- Hiệu trưởng các trường trực thuộc. 

 Thực hiện Kế hoạch số 91/KH-BGDĐT ngày 03/02/2023 của Bộ Giáo dục 
và Đào tạo về tổ chức Ngày hội khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên lần 

thứ V; Thông báo số 221/TB-BGDĐT ngày 20/02/2023 của Bộ Giáo dục và Đào 
tạo về Thông báo kết quả chấm thi vòng Bán kết Cuộc thi “Học sinh, sinh viên 

với ý tưởng khởi nghiệp” lần thứ V và thời gian tổ chức vòng đào tạo cho các đội 
tham dự vòng Chung kết Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” 
lần thứ V (SV_STARTUP-lần thứ V); 

 Ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội được Ban Tổ chức lựa chọn 05 dự án 
trong tổng số 30 dự án của học sinh trên toàn quốc tham gia vòng Chung kết Cuộc 

thi học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp lần thứ V dự kiến tổ chức từ ngày 
25/3/2023 đến ngày 26/3/2023 tại tỉnh Thừa Thiên Huế. 

 Đề tài của học sinh Thủ đô gồm: 

TT Tên Dự án Lĩnh vực 

thi 

Đơn vị/trường Ghi 

chú 

1 Phát triển và kinh doanh 

mặt nạ SF (Safer Future) 

tích hợp bình ô xy sử 

dụng trong phòng cháy 
và phòng độc 

Công 

nghiệp, chế 

tạo sản 

phẩm 

- Trường THPT Chuyên Hà 

Nội – Amsterdam 

- Trường THCS Thanh Xuân 

 

 

2 Vòng quay yêu thương - 
Môi trường bền vững 

Nông lâm, 
ngư nghiệp 

- Trường THCS Vân Hồ 
- Trường THPT Chuyên Hà 

Nội – Amsterdam 

- Trường THCS -THPT 
Newton, quận Bắc Từ Liêm 

 

3 Đèn học thông minh hỗ 
trợ điều chỉnh tư thế ngồi 

học và bảo vệ mắt 

 

Giáo dục, 
du lịch, dịch 

vụ tài chính 

- Trường THCS Trương 
Công Giai, quận Cầu Giấy 

- Trường THCS Đô thị Việt 

Hưng, quận Long Biên 

- Trường THCS Nguyễn Tất 
Thành, quận Cầu Giấy 
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- Trường THCS Dịch Vọng 
Hậu, quận Cầu Giấy 

4 Sywalk - sản phẩm hỗ trợ 
người cao tuổi và người 

yếu thế 

Y tế, chăm 
sóc sức 

khỏe, công 

nghệ làm 
đẹp 

Trường THCS Thanh Xuân 
 

 

5 Nền tảng kết nối người 

nhà bệnh nhân bị đột quỵ 
và người có chuyên môn 

chăm sóc 

Kinh doanh 

tạo tác động 
xã hội 

Trường THPT Chuyên Hà 

Nội – Amsterdam 
 

 

 

 Để 05 dự án trên của học sinh Thủ đô được đông đảo cán bộ, giáo viên, 

nhân viên, học sinh tìm hiểu và tham gia bình chọn, đồng thời đánh giá được công 
tác tuyên truyền của đơn vị trong việc hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp.  

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các nhà trường thông tin, tuyên truyền và 
tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tham gia bình chọn cho 

05 dự án trên của học sinh Thủ đô như sau: 

1. Về thời gian và đối tượng 

- Thời gian: Bắt đầu mở cổng thông tin bình chọn từ 12h00 ngày 01/3/2023 
đến hết 12h00 ngày 20/3/2023. 

 - Tham gia bình chọn tại: https://dean1665.vn 

  - Đối tượng được tham gia bình chọn là các cá nhân, nhà đầu tư trong nước 
và quốc tế, các thầy cô giáo, các học sinh, sinh viên trong cả nước (gọi chung là 

độc giả). 

 2. Hình thức bình chọn 

 - Hình thức bình chọn thực hiện bình chọn, đánh giá sản phẩm, ý tưởng của 
các dự án trên Cổng khởi nghiệp Đề án 1665. 

 - Mỗi độc giả được quyền bình chọn 01 lần bằng tài khoản email, số lượng 
dự án được bình chọn tối đa 05 dự án, đánh giá theo thang điểm từ 01 - 05 cho 

mỗi tiêu chí. 
 3. Các bước bình chọn 

 - Thực hiện bình chọn theo các bước sau: 

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

Bước 2: Trên giao diện trang chủ độc giả click vào mục “Vòng bình chọn” 

Bước 3: Quý độc giả tìm tên dự án muốn bình chọn tại mục “Tìm kiếm dự 
án” hoặc có thể lọc các dự án bằng cách bấm vào “Chọn lĩnh vực” hoặc chọn đối 

tượng” và click nút “Lọc dự án”. 

Bước 4: Độc giả click “Chi tiết” để xem thông tin mô tả, ảnh sản phẩm và 

thông tin của dự án. Để bình chọn cho dự án, độc giả click vào “Bình chọn dự 
án”. Màn hình sẽ hiển thị “Thêm dự án thành công!” và chuyển tới phần đánh giá. 
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Để bình chọn thêm dự án khác, bước tiếp theo: 

Bước 5: Độc giả click vào “Chọn thêm dự án” để tiếp tục bình chọn cho 

các dự án Bạn muốn. 

Sau khi đã chọn đủ các dự án (tối đa không quá 5 dự án), thì độc giả chuyển 

sang phần Cho điểm, Đánh giá các dự án theo 3 tiêu chí Ban Tổ chức đã quy định 
với thang điểm từ 01-05 cho mỗi tiêu chí. 

Bước 6: Sau khi đánh giá xong, độc giả nhập Họ và tên, email, số điện thoại 
rồi click vào mục xác thực “Tôi không phải người máy” và bấm vào nút “Đánh 

giá” để thực hiện bình chọn. 

Bước 7: Khi độc giả nhập xong thông tin cá nhân, để hoàn thiện việc đánh 

giá và xác nhận tài khoản hợp lệ, hệ thống sẽ gửi mã bình chọn của độc giả về 
email. Sau khi nhập mã này, độc giả click “Đánh giá” để hoàn thiện quá trình bình 

chọn. 

Nếu Quý độc giả bình chọn thành công, màn hình sẽ hiển thị như sau: “Cảm 
ơn bạn đã tham gia đánh giá, Ban Tổ chức đã ghi nhận kết quả của bạn” và màn 

hình sẽ chuyển về trang chủ của Cổng khởi nghiệp dean1665.vn 

 Thông tin trao đổi xin liên hệ đồng chí Kiều Cao Trinh, Phó Trưởng phòng 

Chính trị tư tưởng-Khoa học công nghệ Sở Giáo dục và Đào tạo số điện thoại 
0912123898, hoặc liên hệ trực tiếp trên Cổng hỗ trợ khởi nghiệp: 

http://Dean1665.vn./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Đ/c Giám đốc Sở; 
- Đ/c PGĐ Trần Lưu Hoa; 
- Phòng GDTrH, Văn phòng Sở; 
- Lưu: VT, CTTT-KHCN. 

           KT.GIÁM ĐỐC 

           PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 
 

 
 

             Trần Lưu Hoa 
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