
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG  

   *** 

Số: 566 -KH/TWĐTN-CNĐT 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 
 

Hà Nội, ngày 07 tháng 9  năm 2022 

 
KẾ HOẠCH 

Tổ chức cuộc thi “Ý tưởng, sáng kiến sử dụng điện an toàn, 

tiết kiệm, hiệu quả trong thanh thiếu niên” năm 2022 

----------- 

 

Thực hiện Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 

2022; căn cứ Kế hoạch số 345-KH/TWĐTN-EVN ngày 20/7/2022 của Trung 

ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Tập đoàn Điện lực Việt Nam về Triển khai 

Thỏa thuận hợp tác giữa Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Tập đoàn 

Điện lực Việt Nam năm 2022, Ban Bí thư Trung ương Đoàn ban hành Kế hoạch 

tổ chức cuộc thi “Ý tưởng, sáng kiến sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả 

trong thanh thiếu niên” năm 2022, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Đẩy mạnh tuyên tuyền, giáo dục nâng cao ý thức của thanh thiếu nhi về 

sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả; nâng cao nhận thức và năng lực của 

thanh thiếu nhi trong sử dụng các nền tảng số, ứng dụng số để phục vụ cuộc 

sống, phục vụ việc sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả. 

2. Tạo môi trường để thanh thiếu niên tham gia đề xuất ý tưởng, sáng 

kiến, giải pháp sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả. 

3. Cuộc thi được triển khai rộng rãi tới các đối tượng thanh thiếu niên; thu 

hút được đông đảo đoàn viên, thanh thiếu niên hưởng ứng và tham gia. Nội dung 

các bài dự thi đảm bảo tính sáng tạo, thiết thực, hiệu quả. Công tác tổ chức cuộc 

thi phải được chuẩn bị chu đáo, trang trọng; đánh giá kết quả phải đảm bảo 

khách quan, minh bạch. Cuộc thi phải được tổ chức thiết thực mang tính giáo 

dục cao và lan tỏa trong thanh thiếu niên và xã hội. 

II. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN DỰ THI  

1. Đối tượng dự thi  

- Là công dân Việt Nam có độ tuổi không quá 35; là cá nhân hoặc nhóm 

nhưng không quá 05 người/nhóm. 

- Thành viên Ban Tổ chức, Hội đồng đánh giá tác phẩm dự thi và Tổ thư 

ký không được tham gia dự thi.  

2. Thời gian tổ chức Cuộc thi 

- Thời gian phát động Cuộc thi: 13/9/2022. 

- Thời gian nhận bài dự thi: Từ ngày phát động Cuộc thi đến hết ngày 

25/11/2022. 

- Ngày 29/11/2022: Họp Hội đồng đánh giá tác phẩm dự thi. 

- Từ ngày 05/12/2022 – 11/12/2022: Mở cổng bình chọn tác phẩm yêu 
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thích nhất trên app Thanh niên Việt Nam.  

- Vòng chung kết xếp hạng và Lễ trao giải Cuộc thi dự kiến tổ chức cuối 

tháng 12 năm 2022 tại Thủ đô Hà Nội.  

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, CÁCH THỨC DỰ THI 

1. Nội dung, hình thức tác phẩm dự thi 

- Tác phẩm dự thi gồm các thể loại: Bài viết, video clip, infographic, 

motiongraphic, các sản phẩm số (app, phần mềm,…), mô hình. 

- Nội dung tác phẩm dự thi thể hiện ý tưởng, sáng kiến về sử dụng điện an 

toàn, tiết kiệm, hiệu quả. Trong đó: 

+ Ý tưởng, sáng kiến phải được trình bày rõ ràng, đầy đủ các phần (đặt 

vấn đề, nêu thực trạng; nội dung ý tưởng, sáng kiến; giải pháp thực hiện; đề xuất 

kiến nghị). 

+ Ý tưởng, sáng kiến tham gia dự thi phải đảm bảo tính mới, sáng tạo và 

có khả năng ứng dụng vào thực tế. 

2. Cách thức gửi tác phẩm dự thi  

- Ban Tổ chức chỉ nhận tác phẩm dự thi từ các tỉnh, thành đoàn và đoàn 

trực thuộc. 

- Các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc tiếp nhận bài dự thi của tác giả dự 

thi; tổ chức thẩm định, lựa chọn các tác phẩm chất lượng, đảm bảo nội dung để 

giới thiệu tham gia vòng thi cấp Trung ương. Bài dự thi cấp Trung ương gửi qua 

đường công văn về Ban Thanh niên công nhân và đô thị Trung ương Đoàn – địa 

chỉ: 62 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội (đối với các sản phẩm số, các đơn vị có 

thể gửi bài dự thi về email sangtaotre09@gmail.com hoặc ghi vào đĩa DVD, 

USB để gửi theo đường công văn).  

- Ban Tổ chức sẽ tổ chức thẩm định chọn ra 10 bài dự thi xuất sắc nhất 

vào Vòng chung kết xếp hạng; đồng thời đăng tải lên ứng dụng Thanh niên Việt 

Nam để tiến hành bình chọn. Đoàn viên, thanh niên có thể tham gia bình chọn 

cho bài dự thi bằng cách click vào nút “bình chọn” cho bài dự thi mà mình yêu 

thích, mỗi tài khoản có thể bình chọn cho nhiều bài dự thi. 

- Tại Vòng chung kết xếp hạng, các tác giả/ nhóm tác giả của 10 bài dự thi 

sẽ trình bày ý tưởng, sáng kiến của mình trước Hội đồng đánh giá tác phẩm dự 

thi. Căn cứ kết quả đánh giá của Hội đồng, Ban Tổ chức sẽ trao giải cho các tác 

phẩm dự thi đạt giải. 

(Các quy định chi tiết xem trong Thể lệ Cuộc thi gửi kèm) 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh  

- Phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam thành lập Ban Tổ chức Cuộc 

thi, Hội đồng đánh giá tác phẩm dự thi; tiếp nhận, tổng hợp và tổ chức thẩm 

định các tác phẩm dự thi để lựa chọn 10 bài dự thi xuất sắc vào Vòng chung kết 

xếp hạng; tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi.  

- Giao Ban Thanh niên công nhân và đô thị Trung ương Đoàn làm đơn vị 
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thường trực, chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu Ban Bí thư 

Trung ương Đoàn tổ chức Cuộc thi. 

- Giao Văn phòng Trung ương Đoàn phối hợp với Ban Thanh niên công 

nhân và đô thị Trung ương Đoàn tổ chức đăng tải các bài dự thi lọt vào Vòng 

Chung kết xếp hạng trên app Thanh niên Việt Nam để đoàn viên, thanh niên 

tham gia bình chọn; tuyên truyền về Cuộc thi trên Cổng thông tin Trung ương 

Đoàn, Fanpage Cổng thông tin Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. 

- Giao Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn phối hợp với Ban Thanh niên 

công nhân và đô thị Trung ương Đoàn tổ chức tuyên truyền về Cuộc thi trên hệ 

thống thông tin, báo chí và các nền tảng mạng xã hội của Đoàn. 

- Giao các Ban, Văn phòng Trung ương Đoàn hướng dẫn, đôn đốc các 

tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc trong cụm được phân công phụ trách triển khai 

cuộc thi đến đông đảo đoàn viên, thanh thiếu niên tại các địa phương, đơn vị. 

2. Đề nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam phối hợp triển khai các nội 

dung sau: 

- Phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Cuộc thi “Ý 

tưởng, sáng kiến sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả trong thanh thiếu 

niên” năm 2022. 

- Chỉ đạo Điện lực các tỉnh, thành phố phối hợp với các tỉnh, thành Đoàn 

thẩm định và lựa chọn các tác phẩm dự thi tiêu biểu của đoàn viên, thanh niên 

tại các địa phương để gửi về Trung ương Đoàn tham gia Cuộc thi theo đúng thời 

gian quy định. 

- Cử lãnh đạo Tập đoàn tham gia Ban Tổ chức Cuộc thi; giới thiệu lãnh 

đạo, chuyên gia tham gia Hội đồng đánh giá tác phẩm dự thi. Phối hợp với 

Trung ương Đoàn tổng hợp và tổ chức thẩm định các tác phẩm để lựa chọn 10 

bài dự thi xuất sắc vào Vòng chung kết xếp hạng. 

- Tuyên truyền về Cuộc thi “Ý tưởng, sáng kiến sử dụng điện an toàn, tiết 

kiệm, hiệu quả trong thanh thiếu niên” năm 2022 trên hệ thống thông tin của 

Tập đoàn Điện lực Việt Nam. 

- Hỗ trợ nguồn lực tổ chức Cuộc thi “Ý tưởng, sáng kiến sử dụng điện an 

toàn, tiết kiệm, hiệu quả trong thanh thiếu niên” năm 2022 (kinh phí phát động, 

trao giải, tuyên truyền, tổng kết cuộc thi…). 

3. Các tỉnh, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc  

- Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Cuộc thi “Ý tưởng, sáng kiến sử dụng 

điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả trong thanh thiếu niên” năm 2022 tới đông đảo 

đoàn viên, thanh thiếu nhi; hướng dẫn các cơ sở Đoàn, Hội, Đội và cán bộ, đoàn 

viên, thanh thiếu nhi đăng ký tham gia Cuộc thi. 

- Tuyên truyền về Cuộc thi trên hệ thống thông tin của Đoàn Thanh niên tại 

các địa phương, đơn vị (bản tin, website, các nền tảng mạng xã hội của Đoàn…). 

- Là đầu mối tiếp nhận các bài dự thi, phối hợp với Điện lực các địa 

phương thẩm định và lựa chọn các tác phẩm dự thi tiêu biểu để gửi về Trung 

ương Đoàn tham gia Cuộc thi theo đúng thời gian quy định. Mỗi tỉnh, thành 
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Đoàn, Đoàn trực thuộc gửi tối thiểu 03 tác phẩm tham gia Cuộc thi.  

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Ý tưởng, sáng kiến sử dụng điện 

an toàn, tiết kiệm, hiệu quả trong thanh thiếu niên” năm 2022, Ban Bí thư 

Trung ương Đoàn đề nghị Ban Thường vụ các tỉnh, thành Đoàn và Đoàn trực 

thuộc tổ chức triển khai tốt Cuộc thi. Thông tin chi tiết liên hệ Ban Thanh niên 

công nhân và đô thị Trung ương Đoàn, địa chỉ: 62 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà 

Nội; điện thoại:  0968.952.279 - đồng chí Nguyễn Ngọc Uyên Vy, Chuyên viên; 

email: sangtaotre09@gmail.com. 

  

  
Nơi nhận: 
- Ban Dân vận Trung ương (để b/c); 

- Ủy ban TW MTTQ Việt Nam (để b/c); 

- Các đồng chí Bí thư TW Đoàn; 

- Tập đoàn Điện lực Việt Nam (để p/h); 

- Các Ban, đơn vị Trung ương Đoàn; 

- Các cơ quan báo chí, truyền thông của 

  TW Đoàn; 

- Các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc; 

- ĐTN EVN; 

- Lưu: VP, CNĐT. 

TM. BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN 

BÍ THƯ 

 
 

 

 
 

 

Ngô Văn Cương 

 

 


