
TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY

ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC

Số:         /EVNNPC-VTCNTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày       tháng      năm 2021
V/v thông báo tổ chức cuộc thi “ Tìm 

kiếm ý tưởng, sáng kiến chuyển đổi số 
trên nhóm FB Đồng nghiệp EVN”.

Kính gửi:
- Các Ban Tổng công ty;
- Các Đơn vị thành viên;

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã có thông báo số 400/TB-EVN 
ngày 07/9/2021 về việc tổ chức cuộc thi “Tìm kiếm ý tưởng, sáng kiến chuyển 
đổi số trên nhóm Facebook Đồng nghiệp EVN”  (Có chi tiết kèm theo). 

Cuôc thi có nội dung chính như sau:
- Cuộc thi “Tìm kiếm ý tưởng, sáng kiến Chuyển đổi số trên nhóm 

Facebook Đồng nghiệp EVN” tại link:
https://www.facebook.com/groups/dongnghiepevn
- Thời gian dự thi: từ ngày 10/09-10/12/2021.
- Các bài thi sẽ được chốt tương tác vào lúc 14h00 ngày 17/12/2021. 
- Đối tượng dự thi: Toàn thể CBCNV EVN là thành viên của nhóm 

Facebook Đồng nghiệp EVN. Các thành viên Ban tổ chức, Ban giám khảo 
(BGK) không được tham gia cuộc thi.

- Công bố và trao giải thưởng: dự kiến diễn ra vào ngày 21/12/2021
Tổng công ty yêu cầu các Ban, các Đơn vị thông báo và phổ biến rộng rãi 

đến toàn thể CBCNV về cuộc thi và khuyến khích CBCNV tích cực hưởng ứng, 
tham gia dự thi./.

KT.TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:
-   Như trên;
-   Chủ tịch HĐTV (để b/c);
-   TGĐ (để b/c);
-   Lưu: VT, VTCNTT.

Nguyễn Đức Thiện

https://www.facebook.com/groups/dongnghiepevn
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