SO KH&CN TtN}I B1N}1 DIJCNG
BAN TO CH1C CUQC Till KHOI
NGHIP TiJ' NGHE TRUYTh
THÔNG B!NH DIXONG

CONG HOA xA HO! CHU NGHA VIT NAM
Dc 1p - Tir do - Hnh phñc
Bnh Dccsng, ngày .tha'ng 3 náin 202]

THÔNG BAO
YE VIC KEO DAI THfl GIAN VONG SO TUYEN CUOC THI:
KHOI NGHIV Tt NGHE TRUYEN THÔNG
TIINH BINH DU'ONG
Vài mong mun quãng bá, bào tn va phát trin các ngh tmyn thng cüa tinh
BInh Duong, dc bit là lang nghê scm mài Tixong BInh Hip, Uy ban nhân dan tinh
BInh Ducing giao cho S khoa hçc và Cong ngh chü tn to chiirc cuc thi Khâi nghip
tIr nghe truyên thông BInh Duong, cuc thi dugc chInh thirc cOng bô tilt ngày 9/10/2020,
Cuc thi nh&m tim kirn các turng/d an sang tao trong bão tn và phát trin các
ngành nghê truyên thông gOm scm mài, gOm sü, diêu khäc,. . .trên dja bàn tinh BInh
Duong dOng thai, c vu, khuyen khIch và xây dirng tinh than khâi nghip, 1p nghip,
tham gia phát triên kinh tê; tao mOi trung dê tim kiêm, ho trG, uom tao và phát triên
các tu&ng, di.r an khâi nghip.
Dugc sr quan tam và h trg cilia Qu nhà tniximg, Cuc thi dang din ra thun lqi
Va rat sôi nôi,
Nh.m thu hut them duqc nhiu tithng và tao diu kin cho các di thi cO thai
gian tim hiêu tOt hon ye cãc nghê truyên thông cilia Biuh Duong, Ban TO chirc Cuc thi
quyêt d.nh kéo dài th?ñ gian VOng So tuyên,
- VOng So tuyn së kéo dài dn ngày 30/6/202 1, thô'i hn np h so' dn ht ngày
20/6/2021.
- Chung kt: tháng 7/202 1.
Ban T chilrc tht mong nhn duqc them nhiu tuOng cilia các di thi trong ca nuOc.
KInh mong Qu Nhà truOng thông báo dn các ban Sinh viên duçic bitt d cO them
nhiêu di tham gia Cuc thi.
Trân trQng cam on!
MQi thông tin v cuc thi có th fim thy trên:
Website: http ://khoinghieptruyenthong.biic.vnl
Facebook: https ://www.facebook.comlevents/6468424793 63202/
Email : biicbinhduong.gov.vn'>TM. BAN TO CHtC
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