
TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1 

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI CĐS 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:             /QĐ-BTC Hà Nội, ngày      tháng     năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Thể lệ cuộc thi viết  

“Chuyển đổi số trong Tổng công ty Phát điện 1” năm 2021 

 

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI VIẾT “CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG  

TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1” NĂM 2021 

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 liên tịch số 15/LT-EVNGENCO1-CĐ ngày 21/10/2021 

về việc tổ chức Cuộc thi viết “Chuyển đổi số trong Tổng công ty Phát điện 1” 

năm 2021; 

Căn cứ Quyết định số 673/QĐ-EVNGENCO1 ngày 03/11/2021 về việc 

thành lập Ban Tổ chức và Tổ giúp việc Ban Tổ chức Cuộc thi viết “Chuyển đổi 

số trong Tổng công ty Phát điện 1” năm 2021; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Tổng công ty. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Thể lệ Cuộc thi viết “Chuyển 

đổi số trong Tổng công ty Phát điện 1” năm 2021. 

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, Ban Giám 

khảo Cuộc thi viết “Chuyển đổi số trong Tổng công ty Phát điện 1” năm 2021 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; 

- CĐĐLVN; 

- HĐTV (để b/c); 

- Các PTGĐ; 

- Các Ban, VP, VPCĐ TCT; 

- Các đơn vị thành viên và liên kết; 

- Lưu: VT, BTC. 

 

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC 

 

 

 

 
 

 

TỔNG GIÁM ĐỐC 

Nguyễn Hữu Thịnh 
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THỂ LỆ CUỘC THI VIẾT 

“Chuyển đổi số trong Tổng công ty Phát điện 1” năm 2021 

(Ban hành kèm theo Quyết định số           /QĐ-BTC ngày   …./…/2021) 

1. Tên cuộc thi: 

 Cuộc thi viết “Chuyển đổi số trong Tổng công ty Phát điện 1” năm 2021. 

2. Đối tượng tham gia:  

- Toàn thể CBCNV trong Tổng công ty Phát điện 1. 

- Thành viên Ban tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ giúp việc Ban Tổ chức không 

tham gia. 

3. Thời gian tổ chức cuộc thi: 

- Cuộc thi được tổ chức từ ngày ban hành Kế hoạch. 

- Thời gian nhận bài dự thi: Từ ngày ban hành Thể lệ cuộc thi đến hết 

ngày 15/12/2021. 

- Thời gian tổng hợp, chấm giải: Từ ngày 16 - 23/12/2021. 

- Tổ chức trao giải tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 của Tổng 

công ty Phát điện 1. 

4. Cách thức gửi bài dự thi: 

- Bài dự thi gửi đồng thời về Tổng công ty Phát điện 1, số 22 Dương Đình 

Nghệ, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội (bản cứng) và gửi 

qua email truyenthong@evngenco1.vn (bản mềm). Chỉ xác nhận đã nhận bài khi 

hoàn thành cả hai hình thức nộp  bài.  

- Các Ban, Văn phòng, Văn phòng Công đoàn và các đơn vị thành viên, liên 

kết tập hợp bài dự thi của các cá nhân và gửi một lần về Tổng công ty. Người dự 

thi không gửi bài thi riêng lẻ. 

5. Tiêu chí chấm điểm và cách chấm điểm: Chi tiết Phụ lục kèm theo. 

6. Yêu cầu đối với bài dự thi: 

6.1. Phạm vi:  

- Những mô hình, hoạt động, giải pháp, sáng kiến chuyển đổi số tại các 

đơn vị thành viên và liên kết, các Ban/Văn phòng/Văn phòng Công đoàn thuộc 

EVNGENCO1; 

- Những điển hình (cá nhân hoặc tập thể) đóng góp trong việc triển khai 

thực hiện chuyển đổi số thực tế tại các đơn vị thành viên và liên kết, các 

Ban/Văn phòng/Văn phòng Công đoàn thuộc EVNGENCO1. 

6.2. Nội dung đề tài: Ghi nhận, phản ảnh, triển khai các hoạt động, ý 

mailto:truyenthong@evngenco1.vn
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tưởng, giải pháp về chuyển đổi số theo 06 nhóm lĩnh vực nêu tại Đề án chuyển 

đổi số của Tổng công ty. 

  6.3. Thể loại: 

- Bài dự thi viết bằng Tiếng Việt dưới đạng văn xuôi tối đa 1.600 chữ (phông 

chữ Times New Roman, cỡ 14pt); không quá 7 trang A4 (bao gồm hình ảnh/đồ 

họa minh họa), đánh máy rõ ràng trên khổ giấy A4. 

- Ghi bút danh (nếu có), ghi rõ tên thật, năm sinh, địa chỉ, đơn vị công tác 

và số điện thoại, địa chỉ email liên lạc (ở cuối bài). Mỗi bài viết phải kèm theo ít 

nhất hai (02) ảnh của tác giả (tập thể hoặc cá nhân) hoặc hoạt động, ứng dụng 

thực tế liên quan nội dung bài viết.  

- Bài viết kèm hình ảnh được thể hiện dưới dạng bài phóng sự, ký sự, bài 

phản ánh... và phải có ít nhất 3-5 ảnh hoặc đồ họa. 

- Bài dự thi phải là những bài có nội dung gắn với hoạt động chuyển đổi 

số tại đơn vị chưa từng đăng tải trên các báo, tạp chí, mạng xã hội... (cho phép 

trích dẫn từ nguồn khác đã đăng nhưng không quá 10% tổng nội dung bài viết, 

các trích dẫn phải nêu dẫn nguồn ở cuối trang). 

 6.4. Yêu cầu: 

- Tất cả những cá nhân, tập thể, sự kiện... trong bài dự thi đều phải là 

người thật, việc thật. Ban Tổ chức (BTC) không chấp nhận tác phẩm (bài viết, 

hình ảnh) hư cấu hoặc chỉnh sửa bằng các biện pháp kỹ thuật. 

- Tác giả bài dự thi phải cung cấp địa chỉ cụ thể nhân vật (cá nhân hoặc/và 

tập thể) trong bài viết để BTC tiến hành xác minh khi cần thiết. 

- Mỗi tác giả có thể gửi tối đa 03 bài dự thi, nhưng phải chịu trách nhiệm 

về tính trung thực bài của mình. Nếu BTC phát hiện vi phạm hoặc bài thi bị 

khiếu nại, trái với quy định sẽ bị loại bài. 

- Bài dự thi có thể là nhóm tác giả, nhưng không quá 03 người. 

- Nội dung các bài dự thi có ghi chú thích ảnh bằng file word (đuôi 

.docx/.doc) và hình ảnh đính kèm bằng file ảnh (đuôi .jpg/.gif). 

- Thí sinh gửi bài theo từng đơn vị phải ghi rõ thông tin vào cuối trang 

trong bài thi: Họ tên, địa chỉ công tác, đơn vị công tác, điện thoại, email.  

- Lập danh sách đơn vị tham gia trong đó có đầy đủ thông tin của các thí 

sinh tham gia. 

6.5. Giới hạn: 

- Giới hạn không gian, địa lý: Bài dự thi chỉ viết về những mô hình, giải 

pháp, sáng kiến, những điển hình (cá nhân hoặc tập thể) diễn ra tại Tổng công ty 

Phát điện 1 và các đơn vị thành viên, liên kết. 
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- Giới hạn trách nhiệm: BTC không chịu trách nhiệm về mọi tranh chấp 

liên quan đến bản quyền những mô hình, giải pháp, sáng kiến, những điển hình 

của tập thể, cá nhân được phản ánh trong bài dự thi. 

6.6. Quyền lợi, nghĩa vụ: 

- BTC cuộc thi có quyền giữ lại và sử dụng những tác phẩm dự thi vào 

mục đích tuyên truyền quảng bá, cũng như đăng tải trên các phương tiện thông 

tin đại chúng khác. Tác phẩm được đăng tải sẽ được trả tiền nhuận bút theo quy 

định (kể cả những tác phẩm không đạt giải nhưng đủ điều kiện để đăng tải). 

7. Khen thưởng: 

7.1. Tổng công ty khen thưởng 

- 01 giải A; mức thưởng: 10.000.000 đồng/giải. 

- 02 giải B; mức thưởng: 5.000.000 đồng/giải. 

- 03 giải C; mức thưởng: 3.000.000 đồng/giải. 

- 20 giải khuyến khích; mức thưởng: 1.000.000 đồng/giải. 

Ngoài ra, các tác giả đoạt giải sẽ được BTC cấp Giấy chứng nhận cuộc thi. 

7.2. Công đoàn Tổng công ty khen thưởng 

 Trên cơ sở kết quả thực hiện tổ chức cuộc thi của các đơn vị như: Có văn bản 

Liên tịch (CĐ&CM) phát động cuộc thi tới người lao động, có các hình thức tuyên 

truyền về cuộc thi, có tổ chức sơ, tổng kết khen thưởng tại đơn vị, số lượng bài dự 

thi, chất lượng bài dự thi (đạt điểm thi cao) trong cuộc thi… Công đoàn Tổng công ty 

sẽ xét để khen thưởng giải phong trào kèm theo giấy khen cho các tập thể với cơ cấu 

như sau:  

- 01 giải A; mức thưởng: 10.000.000 đồng/giải. 

- 02 giải B; mức thưởng: 5.000.000 đồng/giải. 

- 03 giải C; mức thưởng: 3.000.000 đồng/giải. 

 Tổng công ty sẽ thông tin về cuộc thi trên chuyên mục “Chuyển đổi số” 

tại trang TTĐT, địa chỉ https://evngenco1.vn để tất cả CBCNV theo dõi. 

 

 

 

 

 

 

 

https://evngenco1.vn/
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Phụ lục 1 

 TIÊU CHÍ CHẤM ĐIỂM GIẢI CÁ NHÂN 

Cuộc thi viết về “Chuyển đổi số trong Tổng công ty Phát điện 1” năm 2021 

 

TT Tiêu chí 
Điểm 

tối đa 

I Đánh giá về hình thức và trình bày 10 

1 Đảm bảo quy định về dộ dài và số lượng hình ảnh 5 

2 Bài viết trình bày rõ ràng, bố cục hợp lý, mạch lạc, có đầy đủ 

chú thích ảnh, thông tin tác giả, nhân vật, danh mục tài liệu tham 

khảo. 

5 

II Đánh giá về nội dung 90 

1 Đối tượng về người/sản phẩm trong bài viết gắn với hoạt động 

chuyển đổi số tại Tổng công ty hoặc đơn vị thành viên 
15 

2 Đề cập, truyền tải được hiện trạng hoặc kế hoạch đang thực hiện 

liên quan tới hoạt động chuyển đổi số tại Tổng công ty hoặc đơn 

vị thành viên 

15 

3 Nội dung trình bày về mô hình/hoạt động/giải pháp/cá nhân/tập 

thể tiêu biểu góp phần giúp Tổng công ty hoặc đơn vị thực hiện 

chuyển đổi số 

60 

3.1 Đặt vấn đề mạch lạc, phù hợp với hiện trạng 20 

3.2 Mô hình/hoạt động/giải pháp hay, đã áp dụng hiệu quả, cá 

nhân/tập thể tiêu biểu có đóng góp quan trọng 
20 

3.3 Nêu bật những đóng góp của mô hình/hoạt động/giải pháp/cá 

nhân/tập thể đối với công tác chuyển đổi số tại Tổng công ty 

hoặc đơn vị thành viên 

20 

 Tổng điểm 100 

 

 

 

 



6 

 

Phụ lục 2 

TIÊU CHÍ CHẤM ĐIỂM GIẢI PHONG TRÀO 

Cuộc thi viết về “Chuyển đổi số trong Tổng công ty Phát điện 1” năm 2021 

 

TT Nôi dung 
Điểm 

tối đa 

1 Tổ chức triển khai các hoạt động về cuộc thi  20 

1.1 
Có văn bản Liên tịch (CĐ&CM) phát động cuộc thi tới người 

lao động 
10 

1.2 
Có các hình thức tuyên truyền về cuộc thi (trên Website, tổ chức 

Hội nghị, pano apphich..…) 
5 

1.3 Có tổ chức sơ, tổng kết khen thưởng tại đơn vị 5 

2 Số lượng bài dự thi của đơn vị 50 

2.1 Số lượng bài thi của đơn vị tham gia dự thi dưới 03 bài 0 

2.2 Số lượng bài thi của đơn vị tham gia dự thi từ 4 đến 6 bài 10 

2.3 Số lượng bài thi của đơn vị tham gia dự thi từ 7 đến 10 bài 30 

2.4 Số lượng bài thi của đơn vị tham gia dự thi từ 11 bài trở lên 50 

3 Số bài thi điểm cao trong cuộc thi  30 

3.1 Có bài thi đạt giải nhất  7 

3.2 Mỗi bài thi đạt giải nhì (2 giải nhỉ) 5 

3.3 Mỗi bài thi đạt giải ba (3 giải ba) 1 

3.4 Mỗi bài thi đạt giải khuyến khích (20 giải khuyến khích) 0.5 

 Tổng điểm 100 
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