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Kính gửi:
-

Công đoàn Điện lực Việt Nam;
Các đơn vị thành viên;
Các Ban/Văn phòng Tập đoàn.

Hướng đến kỷ niệm ngày Truyền thống ngành Điện lực Việt Nam
(21/12/1954 – 21/12/2019), Tập đoàn Điện lực Việt Nam (Tập đoàn) phát động
“Cuộc thi tìm hiểu 65 năm ngành Điện lực Việt Nam” trên phần mềm Elearning, với các nội dung chính như sau:
1. Mục đích, yêu cầu:
- Góp phần tuyên truyền, đẩy mạnh các hoạt động hướng tới 65 năm Ngày
truyền thống ngành Điện.
- Tạo sân chơi chung, tạo động lực để Cán bộ công nhân viên (CBCNV)
tích cực làm quen và sử dụng phần mềm E-learning trong CBNCV.
- Góp phần nâng cao hiểu biết, thúc đẩy CBCNV tự tìm hiểu nội dung các
bài học có sẵn trên phần mềm E-learning.
2. Các Quy định chung
2.1. Đối tượng dự thi:
Toàn bộ CBCNV Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam (trừ Hội đồng thi
và Tổ giúp việc Hội đồng thi).
2.2. Hình thức thi:
- Thi trắc nghiệm trên phần mềm E-learning (https://elearning.evn.com.vn);
- Thời gian: từ 0h00 ngày 01/12/2019 tới hết 23h59 ngày 15/12/2019.
3. Các Quy định cụ thể
- CBCNV sử dụng tài khoản của cá nhân của mình, đăng nhập vào phần
mềm E-learning và thực hiện tham gia cuộc thi trên phần mềm.
- Có 14 câu hỏi với 12 câu hỏi trắc nghiệm (nhiều đáp án để lựa chọn
nhưng chỉ có 01 đáp án đúng), 01 câu hỏi có nội dung về dự đoán số lượng
người trả lời đúng toàn bộ 12 câu hỏi trắc nghiệm và 01 câu khảo sát thêm
(không tính kết quả Cuộc thi).

- Mỗi CBCNV có thể dự thi nhiều lần, tuy nhiên chỉ được công nhận 01 kết
quả của lần dự thi cuối cùng.
• Ghi chú: để nhận được hỗ trợ về việc đăng nhập, cách thức thi trên phần
mềm E-learning CBCNV liên hệ với cán bộ phụ trách đào tạo và công nghệ
thông tin của đơn vị mình hoặc liên hệ qua hộp Ngoại tuyến trên phần mềm.
4. Cơ chế nhận giải (theo thứ tự ưu tiên sau)
- Trả lời đúng hết 12 câu hỏi trắc nghiệm.
- Dự đoán số người trả lời đúng với sai số tuyệt đối nhỏ nhất, lấy từ trên
xuống dưới.
- Thời gian làm bài dự thi nhanh nhất.
Trong trường hợp có nhiều kết quả trùng nhau, Hội đồng thi sẽ có quyết
định phù hợp để trao giải. Quyết định của Hội đồng thi là quyết định cao nhất.
5. Cơ cấu giải thưởng:
- 01 giải nhất (10 triệu đồng).
- 02 giải nhì (05 triệu đồng).
- 05 giải Ba (02 triệu đồng).
- 10 giải khuyến khích (01 triệu đồng).
6. Thông báo kết quả và trao thưởng:
- Kết quả sẽ được công bố sau khi Cuộc thi kết thúc trên phần mềm Elearning, các phương tiện truyền thông, các kênh nội bộ của Tập đoàn.
- Tập đoàn sẽ trao thưởng cho các cá nhân vào ngày 19/12/2019.
Yêu cầu các đơn vị phổ biến rộng rãi về cuộc thi, thể lệ dự thi, hướng dẫnn
cách sử dụng phần mềm E-learning đến toàn bộ CBCNV được biết và tham dự./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TC&NS.
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