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Lễ phát động Cuộc thi 

“Ý tưởng, sáng kiến sử dụng điện tiết kiệm, an toàn, hiệu quả  

trong thanh thiếu niên” năm 2022 

----------------------- 

 

Ngày 13/9/2022, tại Thủ đô Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 

Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức phát động Cuộc thi “Ý tưởng, sáng kiến sử 

dụng điện tiết kiệm, an toàn, hiệu quả trong thanh thiếu niên” năm 2022. Cuộc 

thi được tổ chức nhằm chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 

2022 – 2027; chào mừng kỷ niệm 68 năm Ngày Truyền thống ngành Điện lực 

(21/12/1954 – 21/12/2022). 

Dự và phát biểu tại lễ phát động về phía Trung ương Đoàn có đồng chí 

Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội 

Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Về phía các Bộ ngành có đại diện lãnh đạo Vụ 

Năng lượng (thuộc Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại DN), đại diện Vụ Tiết kiệm 

Năng lượng (Bộ Công Thương); về phía lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam 

có đồng chí Dương Quang Thành, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên 

Tập đoàn Điện lực Việt Nam; đồng chí Trần Đình Nhân, Tổng Giám đốc tập đoàn. 

Cùng dự có các đồng chí đại diện lãnh đạo các Ban, đơn vị và Văn phòng Trung 

ương đoàn; đại diện lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các bạn đoàn viên, 

thanh niên. 

Cuộc thi dành cho đối tượng là công dân Việt Nam có độ tuổi không quá 

35, có thể tham gia cá nhân hoặc nhóm không quá 05 người với mục đích tuyên 

truyền, giáo dục nâng cao ý thức của thanh thiếu niên và cộng đồng về sử dụng 

điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả vì sự phát triển bền vững của đất nước; đồng 

thời, tạo môi trường để thanh thiếu niên tham gia đề xuất ý tưởng, sáng kiến, giải 

pháp đưa hoạt động sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả vào cuộc sống hàng ngày. 

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

trong thanh thiếu niên” năm 2022 được tổ chức trên phạm vi toàn quốc với nội 

dung, hình thức và cách thức dự thi như sau: 

1. Nội dung, hình thức tác phẩm dự thi 

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

- 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 tác giả sẽ có thời gian gửi bài dự thi từ ngày phát động 13/9/2022 đến 

hết ngày 25/11/2022. Sau đó Hội đồng sẽ họp và lựa chọn ra 10 bài dự thi xuất 

sắc nhất để tiến hành bình chọn trên ứng dụng 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.  

 

Chi tiết vui lòng liên hệ:  

Đồng chí Nguyễn Ngọc Uyên Vy, Chuyên viên 

Ban Thanh niên Công nhân và đô thị TW Đoàn; 

Điện thoại: 0968.952.279; 

Email: uyenvydtn@gmail.com. 
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