
TẬP ĐOÀN 

ĐIỆN LỰC VIỆT NAM 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   
Số:       /TB-EVN Hà Nội, ngày      tháng 9 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

Tổ chức cuộc thi “Tìm kiếm ý tưởng, sáng kiến Chuyển đổi số trên nhóm 

Facebook Đồng nghiệp EVN”    

 

Thực hiện chỉ đạo của đ/c Trần Đình Nhân, Tổng Giám đốc Tập đoàn tại tờ 

trình 373/VP ngày 1/9/2021. Tập đoàn Điện lực Việt Nam thông báo tổ chức cuộc 

thi “Tìm kiếm ý tưởng, sáng kiến Chuyển đổi số trên nhóm Facebook Đồng nghiệp 

EVN” cụ thể như sau:  

1. Nội dung cuộc thi 

- Cuộc thi “Tìm kiếm ý tưởng, sáng kiến Chuyển đổi số trên nhóm Facebook 

Đồng nghiệp EVN” tại link: 

https://www.facebook.com/groups/dongnghiepevn 

- Thời gian dự thi: từ ngày 10/09-10/12/2021. 

- Các bài thi sẽ được chốt tương tác vào lúc 14h00 ngày 17/12/2021.  

- Đối tượng dự thi: Toàn thể CBCNV EVN là thành viên của nhóm Facebook 

Đồng nghiệp EVN. Các thành viên Ban tổ chức, Ban giám khảo (BGK) không 

được tham gia cuộc thi. 

- Công bố và trao giải thưởng: dự kiến diễn ra vào ngày 21/12/2021 

2. Tổ chức cuộc thi 

- Tập đoàn yêu cầu các đơn vị: Thông báo, phổ biến về cuộc thi “Tìm kiếm 

ý tưởng, sáng kiến Chuyển đổi số trên nhóm Facebook Đồng nghiệp EVN” rộng 

rãi đến toàn bộ CBCNV và khuyến khích CBCNV tích cực hưởng ứng, tham gia 

dự thi. 

- Giao đ/c Trưởng Ban VT&CNTT Tập đoàn - Trưởng ban Tổ chức cuộc thi: 

Chủ trì, phối hợp với các Ban/Văn phòng Tập đoàn, các đơn vị liên quan tổ chức 

cuộc thi. 

- Giao Ban Truyền thông và EVNEIC tổ chức truyền thông, công bố kết quả 

và trao giải cuộc thi. 

- Giao EVNEIC tổ chức quản lý, chốt và tổng hợp danh sách các ý tưởng, 

sáng kiến theo từng kỳ đánh giá gửi về Ban tổ chức cuộc thi chậm nhất sau 03 

ngày khi kết thúc kỳ đánh giá. 

https://www.facebook.com/groups/dongnghiepevn
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- Giao Văn phòng EVN, Ban VT&CNTT chuẩn bị giải thưởng. 

- Giao EVNICT nghiên cứu thiết lập công cụ chấm điểm của BGK trên 

portal, google form, microsoft form hoặc một công cụ phù hợp trước ngày 

10/10/2021. 

 Thừa lệnh Tổng Giám đốc, Văn phòng Tập đoàn thông báo để các Ban và 

các đơn vị biết và thực hiện./. 

(Chi tiết thể lệ cuộc thi trong phụ lục đính kèm) 

 

Nơi nhận: 
- HĐTV (để b/c); 

- TGĐ (để b/c); 

- Các đ/c PTGĐ (để b/c); 

- Các Ban/Văn phòng; 

- Các ĐV thành viên EVN; 

- Lưu: VT, P.TH-VP. 

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bùi Công Luận 
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PHỤ LỤC I - THỂ LỆ CUỘC THI 

1. Mục tiêu 

- Tìm kiếm các ý tưởng, sáng kiến CĐS có thể áp dụng để mang lại hiệu quả 

trong hoạt động SXKD, ĐTXD của đơn vị cũng như Tập đoàn. 

- Tăng số lượng thành viên nhóm Đồng nghiệp EVN. 

- Truyền thông tinh thần CĐS của EVN đến từng người lao động thông qua 

các hoạt động thiết thực. 

- Khơi gợi tinh thần đổi mới sáng tạo trong hoạt động CĐS của toàn thể 

CBCNV EVN. 

2. Hình thức 

- Các ý tưởng, sáng kiến được trình bày trên nhóm Facebook Đồng nghiệp 

EVN (https://www.facebook.com/groups/dongnghiepevn) 

- Ý tưởng, sáng kiến CĐS viết không quá 200 chữ, kèm theo tối đa 1 hình vẽ 

thể hiện được nội dung ý tưởng, công cụ kỹ thuật số (mobile, web, mạng xã hội 

doanh nghiệp, các phần mềm/ứng dụng, các nền tảng kỹ thuật số, kênh thanh 

toán...) và mô tả ngắn gọn tác động chuyển đổi số của ý tưởng, sáng kiến. 

- Người dự thi ghi rõ họ tên, đơn vị; bài dự thi phải được gắn hashtag là 

#ytuongCDSEVN 

3. Đối tượng dự thi 

Toàn thể CBCNV EVN là thành viên của nhóm Facebook Đồng nghiệp EVN. 

Các thành viên Ban tổ chức, BGK không được tham gia cuộc thi. 

4. Nội dung ý tưởng, sáng kiến 

Ý tưởng, sáng kiến CĐS phải thiết thực, sát với các hoạt động sản xuất kinh 

doanh, quản lý quản trị tại đơn vị. 

Các ý tưởng tập trung vào việc cải thiện, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, 

kinh doanh; nâng cao hiệu quả, sự minh bạch trong hoạt động quản lý của đơn vị; 

cải thiện và nâng cao năng suất lao động; đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi 

trường… 

Lưu ý: các bài dự thi không lấy từ các chương trình, dự án đã được các cấp có 

thẩm quyền của EVN hoặc đơn vị phê duyệt. 

5. Thời gian 

- Thời gian dự thi từ ngày 10/09/2021 đến hết ngày 10/12/2021. 

- Các bài thi sẽ được chốt tương tác vào lúc 14h00 ngày 17/12/2021. 

6. Cơ cấu giải thưởng 

6.1. Giải thường kỳ do ban giám khảo (BGK) xét duyệt 

- Gồm 03 kỳ với tần suất 01 tháng/kỳ: 

o Kỳ 1: 10/09/2021 – 10/10/2021 

o Kỳ 2: 11/10/2021 – 10/11/2021 

o Kỳ 3: 11/11/2021 – 10/12/2021 

- Cơ cấu và giá trị 

o 01 giải nhất/kỳ, trị giá 5 triệu đồng 

https://www.facebook.com/groups/dongnghiepevn
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o 02 giải nhì/kỳ, trị giá 3 triệu đồng/giải 

o 03 giải ba/kỳ, trị giá 2 triệu đồng/giải 

- Mỗi người tham gia không quá 03 ý tưởng, sáng kiến trong cả cuộc thi 

6.2. Giải chung cuộc do BGK xét duyệt 

- Được xét 1 lần vào cuối cuộc thi và được công bố nhân dịp kỷ niệm 67 năm 

truyền thống ngành điện 21/12/2021 

- Cơ cấu và giá trị 

o 01 giải nhất Iphone 12 Pro Max 

o 01 giải nhì 10 triệu 

o 03 giải ba 5 triệu/giải 

6.3. Giải thưởng tương tác nhiều nhất trên facebook (gồm 

like/tim/haha/wow) 

- Được xét 1 lần vào cuối cuộc thi và được công bố nhân dịp kỷ niệm 67 năm 

truyền thống ngành điện 21/12/2021 

- Cơ cấu và giá trị 

o Giải nhất Iphone 12 Pro Max 

o Giải nhì trị giá 10 triệu 

o Giải ba trị giá 5 triệu 

- Ý tưởng đã đạt giải nhất chung cuộc do BGK xét sẽ không được xét duyệt 

giải nhất tương tác. 

- Để đảm bảo tính công bằng, khách quan đề nghị các tác giả không không 

vận động like bài thi qua các hình thức như gửi tin nhắn, tag... 

7. Ban giám khảo và hình thức chấm điểm 

7.1. Thành phần BGK  

- Trưởng ban VT&CNTT EVN - Trưởng BGK; 

- Các thành viên phòng Tổng hợp – VP EVN 

- Các thành viên Ban VT&CNTT EVN 

- Ban trị nhóm “Đồng nghiệp EVN” 

7.2. Tiêu chí đánh giá 

Ý tưởng, sáng kiến được đánh giá dựa trên 04 tiêu chí và 11 tiêu chuẩn cụ thể 

như sau: 

- Tính mới, sáng tạo: 30 điểm 

- Tính khả thi: 30 điểm 

- Tính hiệu quả: 30 điểm 

- Trình bày: 10 điểm 

(Tiêu chuẩn đánh giá có thể được bổ sung, hiệu chỉnh trong quá trình diễn ra 

cuộc thi) 

Chi tiết tiêu chuẩn đánh giá của từng tiêu chí được trình bày trong phụ lục II 

7.3. Hình thức bình chọn và nguyên tắc xét giải 

- Giải thường kỳ, giải chung cuộc do BGK xét duyệt sẽ được thực hiện thông 

qua hình thức chấm điểm.  
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- Chấm điểm ý tưởng, sáng kiến sẽ được thực hiện thông qua phần mềm. 

- Những ý tưởng, sáng kiến đạt giải nhất, nhì, ba thường kỳ sẽ được lựa chọn 

để đánh giá và xét giải chung cuộc của cả cuộc thi. 

- Những ý tưởng, sáng kiến trùng nhau thì ý tưởng, sáng kiến dự thi trước sẽ 

được lựa chọn để xét duyệt. Các ý tưởng, sáng kiến của kỳ trước sẽ không được 

xét giải ở kỳ sau. 

- Các ý tưởng, sáng kiến không đáp ứng được tiêu chí được nêu trong mục 

2- hình thức và mục 4-nội dung ý tưởng, sáng kiến sẽ không được xét giải. 

- Ban tổ chức cuộc thi sẽ loại bỏ các bài thi vi phạm thể lệ cuộc thi hoặc có 

tranh chấp 

8. Ban tổ chức cuộc thi 

- Trưởng ban tổ chức: Trưởng ban VT&CNTT 

- Đại diện lãnh đạo Ban TT, PCVP kiêm thư ký TGĐ 

- Trung tâm Thông tin Điện lực (EVNEIC) - Ban Quản trị Group “Đồng 

nghiệp EVN” 



PHỤ LỤC II - TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ 
 

# Tiêu chí Tiêu chuẩn đánh giá Ghi chú Thang điểm Điểm tối đa  

 I Tính mới, sáng tạo Nguyên tắc chấm điểm: 

- Các chỉ tiêu chấm điểm 

được chấm lẻ đến 1 điểm để 

đánh giá sự khác biệt của các 

ý tưởng 

- Chỉ tiêu của tiêu chí trình 

bày: 

   +  Mỗi chữ quá quy định 

trừ 1 điểm 

   +  Mỗi hình ảnh quá quy 

định trừ 3 điểm 

   + Điểm trừ không quá 10 

điểm 

  30  

    

Đổi mới quy trình, cách làm bằng việc sử dụng 

các nền tảng, công nghệ, phần mềm và công cụ kỹ 

thuật số 

0<=điểm<=10 

10  

    

Sáng tạo trong khai thác và phân tích dữ liệu để 

nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, sự minh 

bạch trong quản lý 

0<=điểm<=10 

10  

    

Sáng tạo trong việc tích hợp, kết hợp nhiều giải 

pháp kỹ thuật số để giải quyết vấn đề 

0<=điểm<=10 
10  

 II Tính khả thi   30  

    

Có nền tảng công nghệ phù hợp và tính sẵn sàng 

của các nền tảng công nghệ, dữ liệu đáp ứng cho ý 

tưởng 

0<=điểm<=10 

10  

    

Mức độ phù hợp của nguồn lực để triển khai ý 

tưởng: nhân sự, thời gian, chi phí… 

0<=điểm<=10 
10  

    

Khả năng thay đổi chính sách, quy trình khi triển 

khai ý tưởng 

0<=điểm<=10 
10  

 III Tính hiệu quả   30  

    Có mục tiêu cải tiến rõ ràng 0<=điểm<=5 5  

    Sát với hoạt động thực tiễn của đơn vị 0<=điểm<=5 5  

    

Tác động đến nhiều người hoặc có khả năng áp 

dụng rộng rãi trong EVN 

0<=điểm<=10 
10  
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Hiệu quả mang lại: có thể là hiệu quả về kinh tế, 

quản lý, năng xuất lao động, an toàn, môi 

trường… 

0<=điểm<=10 

10  

 IV Trình bày   10  

    

Ý tưởng được trình bày ngắn gọn (đúng quy 

định), mạch lạc, dễ hiểu 

10>=điểm>=0 
10  
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