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 Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 11 năm 2022 
 

THÔNG BÁO 
V/v điều chỉnh các mốc thời gian vòng thi bán kết và chung kết  

Cuộc thi “Khởi nghiệp Nông nghiệp” lần V năm 2022 
 

Thực hiện Kế hoạch số 413/KH-BGDĐT ngày 15/4/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc 
triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” của ngành Giáo dục năm 
2022, trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh đã ban hành kế hoạch số 21/KH-TTUTDNCN ngày 
08/09/2022 về việc tổ chức cuộc thi Khởi nghiệp Nông nghiệp lần thứ V năm 2022 với chủ đề “Sáng 
tạo đột phá cho nông nghiệp thông minh”. 

Do một số thay đổi về tình hình cụ thể, Ban tổ chức Cuộc thi thông báo về một số điều chỉnh 
về các mốc thời gian quan trọng trong vòng bán kết và chung kết như sau: 

Stt Nội dung Thời gian 
1. Thông báo kết quả vòng sơ loại Ngày 06/11/2022 

2. 
Chương trình gặp gỡ, giải đáp thể lệ vòng bán kết và 
chung kết  

Dự kiến 15h30 ngày 09/11/2022 
(địa điểm sẽ thông báo sau)  

3. 
Chặng tập huấn “ thử thách” cho các đội vượt qua 
vòng sơ loại 

Từ 09/11/2022 đến 20/11/2022 

4. Tổ chức các hội đồng chấm thi bán kết Dự kiến ngày 24/11/2022 
5. Tập huấn cho các đội vào vòng chung kết Từ 26/11/2022 đến 15/12/2022 
6. Tổ chức các hội đồng chấm chung kết xét giải Dự kiến ngày 16/12/2022 
7. Chương trình vinh danh các đội đoạt giải Dự kiến ngày 31/12/2022 

 

Để biết thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ: 

1. TS. Đỗ Xuân Hồng – Trưởng Ban tổ chức 
Email: doxuanhong@hcmuaf.edu.vn; SĐT: 0907.433.031 

2. Fanpage: https://www.facebook.com/hocthuatnlusinhvien 
 
Trân trọng thông báo./. 
 

  TM. BAN TỔ CHỨC CUỘC THI 
TRƯỞNG BAN 

 

       
 

Đỗ Xuân Hồng 
 


