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V/v Tham gia cuộc thi viết “Vẻ đẹp phụ
nữ EVNSPC”

Kính gửi:
- Các Đơn vị thành viên;
- Cơ quan Tổng công ty.
Thực hiện Văn bản số 4547/EVN-TCNS ngày 06/7/2020 của Tập đoàn
Điện lực Việt Nam về việc Cuộc thi viết “Vẻ đẹp phụ nữ EVN”.
Tổng công ty Điện lực miền Nam phối hợp với Công đoàn thống nhất tổ
chức cuộc thi viết “Vẻ đẹp phụ nữ EVNSPC” với nội dung chi tiết như sau:
I. Đối tượng dự thi: Là Cán bộ, Công nhân viên, Người lao động trong Tổng
công ty Điện lực miền Nam.
II- Quy định về tác phẩm dự thi
1. Yêu cầu:
- Tác phẩm dự thi có dung lượng khoảng từ 1.500 – 1.800 từ, font chữ Times
New Roman, cỡ chữ 14, cách dòng 1,5 cm; khổ giấy A4, căn lề trái 3cm, lề phải
2cm, lề trên 2cm, lề dưới 2cm.
- Trong tác phẩm cần nêu rõ họ tên, địa chỉ, đơn vị công tác của nhân vật
trong tác phẩm, có hình ảnh minh họa để thuận lợi cho việc thẩm định và tuyên
truyền.
- Bài dự thi phải ghi rõ họ tên tác giả, đơn vị, địa chỉ và số điện thoại liên hệ.
2. Nội dung:
- Viết về tập thể, nhóm, nữ CNVCLĐ trên mọi lĩnh vực hoạt động của
Tổng công ty Điện lực miền Nam với những phẩm chất “Trách nhiệm - Trí tuệ Đảm đang - Thanh lịch” (người thật, việc thật, không phân biệt trình độ, lứa
tuổi, vị trí công tác, dân tộc), đạt các tiêu chuẩn: (i) Hoàn thành xuất sắc trong
công tác chuyên môn, gương mẫu trong văn hóa ứng xử; (ii) được tín nhiệm,
yêu mến trong đơn vị; (iii) đạt danh hiệu thi đua hai giỏi tại đơn vị.
- Tái hiện chân thực những phẩm chất đẹp của người phụ nữ EVNSPC
được thể hiện trong công việc thường ngày, các mối quan hệ giao tiếp và sinh
hoạt cuộc sống đời thường.
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3. Hình thức: Tác phẩm dự thi là bài viết bằng tiếng Việt, ngôn ngữ trong
sáng, chân thực, dễ hiểu, thuyết phục, trình bày dưới dạng văn học, có các hình
ảnh minh họa, không viết dưới dạng báo cáo thành tích.
4. Số lượng và địa chỉ nhận bài thi: Các đơn vị gửi bài dự thi về Ban Vì sự
tiến bộ phụ nữ Tổng công ty Điện lực miền Nam, số 72 Hai Bà Trưng, Phường
Bến Nghé - Quận I - TP.HCM và theo địa chỉ email
ngochuong131173@gmail.com.
- Mỗi Công ty Điện lực lựa chọn từ 5 - 10 bài xuất sắc nhất .
- Các đơn vị còn lại gửi tối đa không quá 5 bài.
III. Điều kiện tham gia cuộc thi
- Tác phẩm tham gia cuộc thi có nội dung, hình thức không vi phạm Luật
báo chí, Luật bản quyền tác giả.
- Bài dự thi phải là tác phẩm mới, chưa đăng tải trên bất cứ phương tiện
thông tin đại chúng nào, hoặc đã gửi dự thi ở các cuộc thi khác do Bộ, ngành
Trung ương tổ chức tính đến ngày gửi đến Ban tổ chức cuộc thi (theo dấu bưu
điện). Tác giả dự thi phải đảm bảo và chịu trách nhiệm về tính chân thực, chính
xác của nhân vật và nội dung bài thi của mình.
IV. Thời gian:
- Ban tổ chức cuộc thi nhận bài dự thi từ ngày 01/08/2020 đến hết ngày
15/08/2020.
- Thông báo kết quả tại Lễ kỷ niệm ngày thành lập HLH Phụ nữ Việt Nam
20/10. Dự kiến tổ chức trong tháng 10/2020.
V. Cơ cấu giải thưởng:
- 01 giải đặc biệt: 5.000.000 đồng (kèm giấy chứng nhận của EVNSPC)
- 01 giải Nhất: 4.000.000đ (kèm giấy chứng nhận của EVNSPC)
- 02 giải Nhì: 3.000.000đ/giải (kèm giấy chứng nhận của EVNSPC)
- 03 giải Ba: 2.000.000đ/giải (kèm giấy chứng nhận của EVNSPC)
- 10 giải KK: 1.000.000đ /giải
VI. Kinh phí: Tổng công ty Điện lực miền Nam chi kinh phí tổ chức và giải
thưởng cuộc thi cấp Tổng công ty được hạch toán vào giá thành.
VII. Các hoạt động truyền thông:
- Tuyên truyền cuộc thi trên báo chí, Internet.
- Tác phẩm đoạt giải và tác phẩm tham gia dự thi cấp EVNSPC Ban tổ
chức cuộc thi sẽ sử dụng cho công tác tuyên truyền và được đăng tải trên
Website EVNSPC, được nhận chế độ nhuận bút của tác giả theo quy định hiện
hành.
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- Tác phẩm đoạt giải được chọn tham dự cuộc thi cấp EVN, nếu được giải,
Ban tổ chức cuộc thi EVN sẽ sử dụng để xây dựng cuốn sách “Phụ nữ EVN phát
triển và hội nhập”, phục vụ công tác tuyên truyền và được đăng tải trên Website
hoặc bản tin Công đoàn ĐLVN, Tạp chí Điện lực Việt Nam, được nhận chế độ
nhuận bút của tác giả theo quy định hiện hành.
VIII. Tổ chức thực hiện
- Tổng công ty Điện lực miền Nam (Ban VSTBPN) và Công đoàn Tổng công
ty Điện lực miền Nam phối hợp tổ chức cuộc thi, ra quyết định thành lập Ban tổ
chức, Ban Giám khảo cuộc thi.
- Các đơn vị phổ biến tuyên truyền, triển khai cuộc thi đồng thời tổng hợp
báo cáo số lượng bài dự thi theo mẫu (đính kèm) và lựa chọn những bài thi xuất
sắc nhất gửi về Tổng công ty Điện lực miền Nam theo quy định./.
Nơi nhận:
-

Như trên;
CĐ EVNSPC;
Thành viên Ban VSTBPN EVNSPC;
Ban Truyền thông;
Lưu: VT, TCNS.H.

KT.TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Công Hầu
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