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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:             /QĐ-BTC Hà Nội, ngày      tháng     năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Thể lệ cuộc thi 

“Trắc nghiệm kiến thức về chuyển đổi số trên mạng Internet” năm 2022 

 

BAN TỔ CHỨC CÁC CUỘC THI VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ CỦA  

TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1 NĂM 2022 

Căn cứ Quyết định số 317/QĐ-EVN ngày 15/12/2018 của Hội đồng thành 

viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động 

của Tổng công ty Phát điện 1;  

Căn cứ Kế hoạch số 988/KH-EVNGENCO1 ngày 03/6/2022 của Tổng 

giám đốc Tổng công ty Phát điện 1 về việc tổ chức các cuộc thi về chuyển đổi số 

tại Tổng công ty Phát điện 1; 

Căn cứ Quyết định số 298/QĐ-EVNGENCO1 ngày 14/6/2022 của Tổng 

giám đốc Tổng công ty Phát điện 1 về việc thành lập Ban Tổ chức và Tổ giúp việc 

Ban Tổ chức 02 cuộc thi về chuyển đổi số của Tổng công ty Phát điện 1 năm 2022; 

Theo đề nghị của Tổ trưởng Tổ giúp việc Ban Tổ chức. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Thể lệ Cuộc thi “Trắc nghiệm 

kiến thức về chuyển đổi số trên mạng Internet” năm 2022. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 3. Thành viên Ban Tổ chức, Tổ giúp việc Ban Tổ chức các cuộc thi 

về chuyển đổi số của Tổng công ty Phát điện 1 năm 2022 và các đơn vị, cá nhân 

trong Tổng công ty Phát điện 1 có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này./. 

Nơi nhận:                                                                      
- Như Điều 3; 

- Ban Truyền thông EVN; 

- HĐTV (để b/c); 

- Ban TGĐ (để b/c); 

- Các Ban, VP, VPCĐ TCT; 

- Các đơn vị thành viên và liên kết; 

- Lưu: VT, BTC. 

 

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC 

 

 

 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 

Lê Hải Đăng 
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THỂ LỆ CUỘC THI 

“Trắc nghiệm kiến thức về chuyển đổi số trên mạng Internet” 

Ban hành kèm theo Quyết định số……/QĐ-BTC ngày … tháng … năm 2022 

 I. QUY ĐỊNH CHUNG 

 1. Đối tượng dự thi 

- Toàn thể công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) đang công tác, làm 

việc tại Tổng công ty Phát điện 1. 

- Các thành viên Ban Tổ chức, Tổ giúp việc Ban Tổ chức không được tham 

gia dự thi. 

 2. Nội dung, hình thức, thời gian 

2.1. Nội dung  

Tìm hiểu kiến thức, chủ trương, đường lối, các đề án, kế hoạch liên quan 

đến công tác Chuyển đổi số tại Tổng công ty Phát điện 1. 

2.2. Hình thức 

- CNVCLĐ sẽ tham gia các bài kiểm tra thông qua phần mềm thi trắc 

nghiệm online của Tổng công ty. Ở mỗi tuần thi, các CNVCLĐ chỉ được tham gia 

thi 01 (một) lần. 

- Ở mỗi lần dự thi, thí sinh được làm 1 bài thi. Đề thi bao gồm 40 câu hỏi 

trắc nghiệm được lựa chọn ngẫu nhiên trong ngân hàng câu hỏi. Đề thi sẽ được thay 

đổi sau mỗi lượt tham gia thi. 

- Thời gian làm bài thi là 30 phút, quá thời gian quy định phần mềm sẽ xác 

nhận không hoàn thành bài thi. 

2.3. Cách thức tham gia 

- Truy cập vào phần mềm bằng máy tính hoặc điện thoại di động thông qua 

đường dẫn: https://elearning.evngenco1.vn/Default.aspx 

+ Tài khoản đăng nhập: 

User: tên thí sinh + số CMND/căn cước 

Pass: 123 

 Ví dụ:  

 User: hoan172046xxx 

 Pass: 123 

https://elearning.evngenco1.vn/Default.aspx
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 + Sau khi đăng nhập, thí sinh có thể thay đổi mật khẩu của mình.  

 - Thí sinh chọn bài thi và bắt đầu làm bài thi.  

- Sau khi kết thúc bài thi, nhấn nộp bài, phần mềm sẽ tự động báo kết quả 

làm bài, thí sinh có thể xem lại chi tiết kết quả làm bài của mình. 

2.4. Thời gian 

- Thời gian phát động cuộc thi: Từ ngày ban hành Kế hoạch cho đến hết 

ngày kết thúc cuộc thi. 

- Thời gian diễn ra cuộc thi: Từ 09h ngày 01/8/2022 đến 15h00 ngày 

26/8/2022. 

- Thời gian mở đề thi cho mỗi tuần:  09h Thứ 2. 

- Thời gian đóng đề thi cho mỗi tuần: 15h Thứ 6. 

- Thời gian công bố giải thưởng cá nhân trong mỗi tuần thi: Thứ 2 của tuần 

tiếp theo. 

- Thời gian kết thúc cuộc thi: 26/8/2022. 

3. Khen thưởng 

Ban Tổ chức cuộc thi tiến hành xét chọn và khen thưởng cho các tập thể 

các nhân đạt thành tích xuất sắc trong cuộc thi với cơ cấu giải thưởng và tiêu chí 

xét chọn như sau: 

3.1. Cơ cấu giải thưởng 

- Giải cá nhân hàng tuần: 

+ 01 Giải nhất tuần  : 5.000.000 đồng/giải 

+ 01 Giải nhì tuần  : 3.000.000 đồng/giải 

+ 02 Giải ba tuần  : 2.000.000 đồng/giải 

+ 20 Giải khuyến khích tuần: 500.000 đồng/giải 

- Giải tập thể: 

+ 01 Giải nhất   : 20.000.000 đồng/giải 

+ 01 Giải nhì   : 10.000.000 đồng/giải 

+ 02 Giải ba   : 7.000.000 đồng/giải 

 3.2 Tiêu chí xét chọn giải thưởng 

- Giải cá nhân: 

Ban Tổ chức căn cứ kết quả bài thi được trích xuất từ cơ sở dữ liệu phần 

mềm thi hàng tuần để lựa chọn khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc theo 

cơ cấu giải quy định tại khoản 3.1. 
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Tiêu chí xét trao giải cá nhân hàng tuần theo thứ tự ưu tiên: (1)Tổng điểm 

của bài thi (số lượng câu trả lời đúng trên tổng số 40 câu hỏi trong đề thi) cao nhất; 

(2)Thời gian hoàn thành bài thi nhanh nhất. 

 - Giải tập thể:  

Ban Tổ chức căn cứ  điểm tổng hợp của các đơn vị để lựa chọn khen thưởng 

04 tập thể có thành tích xuất sắc theo cơ cấu giải quy định. Điểm tổng hợp của đơn 

vi ̣ được xác định dưạ trên bảng tiêu chí cụ thể kèm theo Thể lệ (Phụ lục kèm theo). 

Tiêu chí xét trao giải tập thể theo thứ tự ưu tiên Điểm tổng hợp cao nhất.  

Ban Tổ chức chỉ xét khen thưởng đối với đơn vị đảm bảo thông số có từ 

80% số CNVCLĐ trở lên tham gia thi (CNVCLĐ được ghi nhận tham gia thi khi 

hoàn thành ít nhất 1 bài thi). 

 4. Các lưu ý khác khi tham gia cuộc thi 

- Đơn vị chiụ trách nhiêṃ câp̣ nhâṭ, đảm bảo về tính xác thực của danh sách 

CNVCLĐ tham gia cuôc̣ thi. 

 - Mỗi CNVCLĐ chỉ được đăng ký một tài khoản người dùng, tuyệt đối 

không làm hộ, sử dụng tài khoản của người khác. 

- Mọi vấn đề liên quan đến kỹ thuật, tài khoản tham gia thi, đề thi và kết 

quả thi đề nghị các Ban, Văn phòng, Văn phòng Công đoàn, các đơn vị thành viên 

và liên kết liên hệ trực tiếp với Ban Tổ chức cuộc thi thông qua Tổ giúp việc. 

Đầu mối liên hệ như sau:  

+ Đ/c Phạm Văn Hoan, chuyên viên Ban An toàn; điện thoại: 0967613979. 

+ Đ/c Hồ Đức Năng, chuyên viên Ban Kinh doanh Thị trường điện; điện 

thoại: 0962661168.   

+ Đ/c Nguyễn Thị Thu Hà, chuyên viên Văn phòng; điện thoại: 

0817663456. 

 II. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH                                                                                                                                                                                           

1. Thể lệ cuộc thi được áp dụng trong quá trình tổ chức cuộc thi “Trắc nghiệm 

kiến thức về chuyển đổi số trên mạng Internet”. 

2. Các đơn vị phổ biến Thể lệ cuộc thi đến toàn thể CNVCLĐ của đơn vị 

mình được biết và thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị 

báo cáo về Ban Tổ chức cuộc thi của Tổng công ty để kịp thời bổ sung, sửa đổi. 
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PHỤ LỤC 

TIÊU CHÍ CHẤM ĐIỂM ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ 

(Ban hành kèm theo Thể lệ cuộc thi “Trắc nghiệm kiến thức về chuyển đổi số 

trên mạng Internet ”) 

TT Nội dung Điểm 

1 
Đ1 - Tổ chức triển khai các hoạt động về cuộc thi (Điểm tối 

đa 20 điểm) 
20 

1.1 Có văn bản phát động cuộc thi tới người lao động 10 

1.2 
Có các hình thức tuyên truyền về cuộc thi (bài đăng trên 

Website, tổ chức Hội nghị, pano áp phích, standee,..…) 
10 

2 
Đ2 - Tỷ lệ người lao động tham gia làm bài thi so với tổng 

số CNVCLĐ của Đơn vị (Điểm tối đa 45 điểm) 
45 

2.1 Tỷ lệ người lao động tham gia làm bài thi dưới 80% 0 

2.2 Tỷ lệ người lao động tham gia làm bài thi từ 80% - 85% 15 

2.3 Tỷ lệ người lao động tham gia làm bài thi trên 85% đến 90% 25 

2.4 Tỷ lệ người lao động tham gia làm bài thi trên 90% đến 95% 35 

2.5 Tỷ lệ người lao động tham gia làm bài thi trên 95% 45 

3 
Đ3 - Số lượng bài thi đạt thành tích cao trong cuộc thi 

(Điểm tối đa 35 điểm) 
35 

3.1 Số bài thi đạt trên 70 điểm chiếm tỷ lệ đạt dưới 50%  10 

3.2 Số bài thi đạt trên 70 điểm chiếm tỷ lệ đạt từ 50% đến 70% 15 

3.3 Số bài thi đạt trên 70 điểm chiếm tỷ lệ trên 70% đến 90% 25 

3.4 Số bài thi đạt trên 70 điểm chiếm tỷ lệ trên 90% 35 
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