
THỂ LỆ 
Cuộc thi “Ý tưởng, sáng kiến sử dụng điện 

an toàn, tiết kiệm, hiệu quả trong thanh thiếu niên” năm 2022 
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 566 - KH/TWĐTN-CNĐT, ngày 07/9/2022 

của Ban Bí thư Trung ương Đoàn) 
-------- 

 

I. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI, THỜI GIAN TỔ CHỨC CUỘC 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 đáng 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 

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.  
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TÁC PHẨM DỰ THI VÀ CÁCH 

THỨC THAM GIA DỰ THI 
1. Nội dung, thể loại, 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. Quy định về tác giả, tác phẩm tham gia dự thi 
2.1. Quy định về tác giả tham gia dự thi 
- Tác giả tham gia dự thi có thể là 01 người hoặc nhóm người (không quá 

05 người/nhóm). Một tác giả có thể tham gia nhiều tác phẩm dự thi. 
- Trong trường hợp tác giả bài dự thi là 01 nhóm (nhiều hơn một người) 
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thì bài dự thi phải được gửi với tên của tất cả mọi người trong nhóm và ghi rõ 
tên trưởng nhóm. Mỗi cá nhân có thể tham gia nhiều nhóm, nhưng chỉ được là 
nhóm trưởng của 01 nhóm 

- Tác giả đã có bài dự thi theo hình thức cá nhân thì không được tham gia 
nhóm với tư cách là nhóm trưởng. 

2.2. Quy định về tác phẩm tham gia dự thi 
- Các tác phẩm tham dự cuộc thi có nội dung, hình thức không vi phạm 

các quy định của pháp luật; không vi phạm về thuần phong, mỹ tục.  
- Tác phẩm dự thi đảm bảo chưa đạt giải ở bất kỳ cuộc thi nào được tổ 

chức trước đây. 
- Tác giả dự thi phải cam kết về bản quyền, quyền sở hữu công trình, dự 

án nghiên cứu, ý tưởng giải pháp sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả đối 
với tác phẩm dự thi.  

- Tác giả phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin cung 
cấp cho Ban Tổ chức.  

- Đối với tác phẩm dự thi là video clip, infographic, motiongraphic, các 
sản phẩm số (app, phần mềm,…): 

+ Thời lượng tối đa của video clip, motiongraphic tham gia dự thi không 
quá 05 phút. 

+ Tác giả tự chịu trách nhiệm về bản quyền về âm nhạc, tư liệu sử dụng, 
nội dung video clip, motiongraphic dự thi; tính xác thực các thông tin được thể 
hiện trong tác phẩm dự thi và thông tin gửi Ban Tổ chức. 

+ Tác phẩm dự thi phải có độ phân giải cao (HD, Full HD....), đảm bảo về 
chất lượng hình ảnh và âm thanh (video clip có thể quay bằng điện thoại di 
động, máy chụp ảnh, máy quay phim hoặc flycam… Trường hợp quay clip bằng 
điện thoại thì phải quay màn hình nằm ngang). 

+ Video clip, motiongraphic dự thi phải được lưu bằng định dạng phổ 
biến avi, mpeg, mkv, klv, mp4... 

+ Tác giả gửi kèm nội dung lời bình (bằng file word) được sử dụng trong 
video clip, motiongraphic; đồng thời có thuyết minh hoặc phụ đề bằng tiếng 
Việt trong bài dự thi. 

+ Có thuyết minh, hướng dẫn cài đặt, hướng dẫn sử dụng chi tiết đối với 
các sản phẩm là app, phần mềm… tham gia dự thi. 

+ Đảm bảo không được xuất hiện hình ảnh, logo của các nhãn hàng, 
doanh nghiệp với mục đích quảng bá thương hiệu trong tác phẩm dự thi. 

- Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về những hư hỏng, thất lạc trong 
quá trình tác giả gửi tác phẩm tham dự Cuộc thi.  

- Ban Tổ chức có quyền bổ sung các quy định khi cần thiết để giải quyết 
các trường hợp phát sinh. 
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3. Cách thức tham gia dự thi 
- Ban Tổ chức chỉ nhận tác phẩm dự thi gửi về từ các tỉnh, thành đoàn và 

đoàn trực thuộc. 
- Các tỉnh, thành đoàn và 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); ngoài bì thư/tiêu đề email ghi 
rõ “TÁC PHẨM THAM DỰ CUỘC THI “Ý TƯỞNG, SÁNG KIẾN SỬ 
DỤNG ĐIỆN AN TOÀN, TIẾT KIỆM, HIỆU QUẢ TRONG THANH 
THIẾU NIÊN” NĂM 2022”. 

- Ban Tổ chức sẽ thẩm định chọn ra 10 bài dự thi xuất sắc nhất vào Vòng 
chung kết xếp hạng. Tác giả/nhóm tác giả có tác phẩm dự thi lọt vào vòng chung 
kết xếp hạng xây dựng video hoặc motiongraphic thuyết minh (đối với tác phẩm 
dự thi không thuộc thể loại video clip, motiongraphic, thời lượng thuyết minh tối 
đa 05 phút). Ban Tổ chức sẽ đăng tải 10 tác phẩm hoặc nội dung thuyết minh 
của tác phẩm 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. 

III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG  
1. Giải cá nhân 
- 01 giải Nhất: 15.000.000 VNĐ, Bằng khen của BCH Trung ương Đoàn, 

Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức Cuộc thi; 
- 01 giải Nhì: Mỗi giải được nhận 8.000.000 VNĐ, Bằng khen của BCH 

Trung ương Đoàn, Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức Cuộc thi; 
- 02 giải Ba: Mỗi giải được nhận 5.000.000 VNĐ, Bằng khen của BCH 

Trung ương Đoàn, Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức Cuộc thi; 
- 06 giải Khuyến khích: Mỗi giải được nhận 3.000.000 VNĐ, Bằng khen của 

BCH Trung ương Đoàn, Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức Cuộc thi; 
- 01 giải Tác phẩm được yêu thích nhất qua bình chọn trên app Thanh niên 

Việt Nam: 2.000.000 VNĐ, Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức Cuộc thi; 
- 01 giải dành cho khán giả bình chọn trên app Thanh niên Việt Nam: 

1.000.000 VNĐ. 
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2. Giải tập thể 
01 giải Tập thể cho đơn vị đoàn cấp tỉnh có số lượng tác phẩm dự thi nhiều 

nhất, phần thưởng gồm: Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và 
5.000.000 VNĐ tiền mặt. 

 * Các tập thể, cá nhân được nhận giải thưởng chịu trách nhiệm nộp thuế 
thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành. 

IV. CÁC QUY ĐỊNH KHÁC 
1. Bài dự thi không gửi kèm thông tin tác giả sẽ bị tính là không hợp lệ.  
2. Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về sự thất lạc, hỏng hóc sản phẩm 

trong quá trình gửi tác phẩm dự thi của các đơn vị; không chịu trách nhiệm về 
lỗi đường link tải xuống đối với các tác phẩm dự thi gửi qua mạng internet. 

3. Ban Tổ chức không hoàn trả lại các tác phẩm tham gia dự thi (bao gồm 
cả các tác phẩm đạt giải và không đạt giải). 

4. Ban Tổ chức sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý nếu phát sinh bất cứ vấn đề 
nào liên quan đến bản quyền của các yếu tố được sử dụng trong tác phẩm dự thi.  

5. Ban Tổ chức có toàn quyền sử dụng tác phẩm, hình ảnh của bài dự 
thi (bao gồm cả các tác phẩm đạt giải và không đạt giải) cho mục đích quảng bá 
Cuộc thi và trong các hoạt động tuyên truyền của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, của 
Tập đoàn Điện lực Việt Nam trên mọi phương tiện thông tin đại chúng mà 
không cần thông báo và chi trả cho bất kỳ chi phí nào cho tác giả. 

6. Cơ cấu giải thưởng có thể thay đổi tùy theo tình hình tác phẩm dự thi 
thực tế.  

7. Ban Tổ chức có quyền cập nhật, chỉnh sửa, bổ sung thể lệ cuộc thi theo 
yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền. 

8. Trong mọi trường hợp, quyết định của Ban Tổ chức là quyết định cuối cùng. 
9. Trong trường hợp tác phẩm dự thi sau khi đạt giải nhưng bị phát hiện vi 

phạm Thể lệ cuộc thi, Ban Bí thư Trung ương Đoàn sẽ hủy bỏ kết quả và thu hồi 
giải thưởng. 

Mọi chi tiết về Cuộc thi xin liên hệ đồng chí Nguyễn Ngọc Uyên Vy, 
Chuyên viên Ban Thanh niên công nhân và đô thị Trung ương Đoàn, số điện 
thoại: 0968.952.279, email: sangtaotre09@gmail.com./. 


