
UBND TỈNH ĐẮK LẮK 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

Số:       /SGDĐT-GDTrH-GDTX 

 

V/v tham dự Kỳ thi Kinh tế Quốc tế 

IEO 2021 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Đắk Lắk, ngày        tháng 5 năm 2021 

 

 

Kính gửi: 

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố; 

- Hiệu trưởng các trường THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học; 

- Trung tâm GDTX tỉnh, trung tâm GDNN-GDTX các huyện, thị xã, 

thành phố. 

 

Sở Giáo dục và Đào tạo nhận được Thông báo số 14/TB-TTGDPTQG ngày 

15/5/2021 của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam – Bộ Giáo dục và Đào tạo về 

việc tổ chức Kỳ thi Kinh tế Quốc tế IEO 2021 dành cho học sinh từ lớp 8 đến lớp 

12. 

Kỳ thi được tổ chức trực tuyến tại trang www.veo.edu.vn. Đây là kỳ thi bổ 

ích nhằm nâng cao năng lực sáng tạo, tư duy phản biện cho học sinh. Sở Giáo dục 

và Đào tạo đề nghị các đơn vị nghiên cứu Thông báo của Viện Khoa học Giáo 

dục Việt Nam (văn bản đính kèm); căn cứ tình hình thực tế của đơn vị để hướng 

dẫn, động viên học sinh, học viên tham dự Kỳ thi theo quy định của Ban tổ chức. 

Nhận được Công văn này, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị triển 

khai thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, GDTrH-GDTX. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đỗ Tường Hiệp 

 

http://www.veo.edu.vn/
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