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TẬP ĐOÀN 

ĐIỆN LỰC VIỆT NAM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /EVN-TT 
V/v hướng dẫn quản lý hoạt động 

các trang thông tin điện tử và các 

kênh MXH chính thức của EVN 

   

Hà Nội, ngày    tháng 3 năm 2022 

 

Kính gửi: các đơn vị thành viên 

 

Thực hiện Nghị quyết số 139/NQ-HĐTV ngày 31/3/2021 về việc thông qua Kế 

hoạch truyền thông của EVN giai đoạn 2021 - 2025 và Quyết định số 123/QĐ-HĐTV 

ngày 01/10/2021 của Hội đồng thành viên ban hành Quy chế quản trị trong Tập đoàn 

Điện lực Quốc gia Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành “Hướng dẫn quản 

lý hoạt động các trang thông tin điện tử và các kênh mạng xã hội chính thức của Tập 

đoàn Điện lực Việt Nam” (bản Hướng dẫn tại Phụ lục đính kèm). 

Văn bản này thay thế văn bản số 6599/EVN-TT ngày 28/10/2021 về việc phê 

duyệt các quy định nội bộ về phối hợp cung cấp thông tin, hình ảnh, video clip phục vụ 

xây dựng nội dung trên Fanpage, web và kênh Youtube của EVN. 

Yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./. 

                                                                   

Nơi nhận: TỔNG GIÁM ĐỐC                                                                 
- Như trên;   

- HĐTV (để b/c); 

- Các PTGĐ; 

- CĐĐLVN (để p/h); 

- Các Ban, VP (để t/h); 

- Lưu: VT, TT.  

  

 

 

 

 Trần Đình Nhân 
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PHỤ LỤC  

HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CÁC TRANG THÔNG TIN  

ĐIỆN TỬ VÀ CÁC KÊNH MẠNG XÃ HỘI CHÍNH THỨC 

CỦA TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM 

 

I. TỔ CHỨC QUẢN LÝ 

1. Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) là đơn vị chủ quản các Trang thông tin điện 

tử (Website) của EVN tại các địa chỉ: http://www.evn.com.vn (tiếng Việt + tiếng 

Anh), http://www.tietkiemnangluong.vn và các kênh mạng xã hội (MXH) chính 

thức của EVN: Fanpage ĐIỆN LỰC VIỆT NAM 

(https://www.facebook.com/evndienlucvietnam) và  Kênh Youtube ĐIỆN LỰC 

VIỆT NAM - EVNnews 

(https://www.youtube.com/c/ĐIỆNLỰCVIỆTNAM_EVNnews)... 

2. Phó Tổng giám đốc Tập đoàn phụ trách lĩnh vực truyền thông chịu trách nhiệm 

trước pháp luật và trước Tập đoàn về mọi hoạt động của các Website EVN, các 

kênh MXH chính thức của EVN. 

3. Đơn vị được giao xây dựng các Website EVN là Công ty Viễn thông Điện lực và 

Công nghệ thông tin (EVNICT). 

4. Đơn vị được giao quản lý và định hướng nội dung các Website EVN và các kênh 

MXH chính thức của EVN (theo Quyết định số 1605/QĐ-EVN ngày 18/11/2021  

của Tổng giám đốc EVN về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của Văn 

phòng và các Ban chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Cơ quan Tập đoàn Điện lực Việt 

Nam) là Ban Truyền thông EVN. 

5. Đơn vị triển khai thực hiện nội dung, quản lý hoạt động các Website EVN và các 

kênh MXH chính thức của EVN, quảng bá tăng cường hiệu quả truyền thông, khai 

thác quảng cáo trên các kênh truyền thông này là Trung tâm Thông tin Điện lực 

(EVNEIC). 

6. Ban Biên tập các Website EVN (BBT) do Tổng giám đốc Tập đoàn quyết định 

thành lập với thành phần, nhiệm vụ quy định tại Quyết định số 1266/QĐ-EVN 

ngày 26/10/2017 của Tổng giám đốc EVN.  

7. Nhóm quản trị Fanpage ĐIỆN LỰC VIỆT NAM và Kênh Youtube ĐIỆN LỰC VIỆT 

NAM - EVNnews và các kênh MXH chính thức khác (nếu có) do Ban Truyền thông 

EVN thành lập với thành phần, nhiệm vụ quy định tại Hướng dẫn này.  

8. Các Website EVN và các kênh MXH chính thức của EVN gọi tắt là các kênh 

truyền thông của EVN. 

 

II. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG 

1. Nguồn cung cấp thông tin cho các kênh truyền thông của EVN 

Thông tin được khai thác từ các nguồn tin hợp pháp như: thông tin của EVN, các 

đơn vị, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm; các cơ quan thông tấn báo chí trong nước, quốc 

tế; các thông tin có nguồn gốc do phóng viên, cộng tác viên cung cấp. 

http://www.evn.com.vn/
http://www.tietkiemnangluong.vn/
https://www.facebook.com/evndienlucvietnam
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Thông tin được khai thác phải đảm bảo quyền tác giả theo quy định của pháp luật 

về sở hữu trí tuệ; về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin 

điện tử và mạng xã hội. 

Các nguồn tin phải được biên tập, xử lý, xác định nguồn gốc trước khi đăng tải. 

2. Trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa các Ban, đơn vị trong việc xây dựng, quản 

lý hoạt động các kênh truyền thông của EVN 

a. Ban Truyền thông của Tập đoàn 

Chủ trì xây dựng kế hoạch truyền thông hàng năm của EVN, trình Tổng giám đốc 

phê duyệt, làm căn cứ để Trung tâm Thông tin Điện lực xây dựng đề cương nội dung 

chi tiết của các kênh truyền thông EVN và kế hoạch viral video, tin, bài, nội dung thông 

tin theo tháng. 

Tham mưu cho Lãnh đạo Tập đoàn trong việc định hướng nội dung các kênh 

truyền thông của EVN, kiểm duyệt thông tin trước và sau khi đăng tải theo đúng quy 

định; chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Tập đoàn về các nội dung được đăng tải. 

Tham gia vào BBT và Nhóm quản trị các kênh MXH chính thức của EVN. 

Chịu trách nhiệm bảo mật tài khoản các kênh MXH chính thức của EVN. 

b. Trung tâm Thông tin Điện lực (EVNEIC): 

Tổ chức xuất bản tin, bài đăng tải trên các Website EVN và sản xuất nội dung 

thông tin, video đăng tải trên các kênh MXH chính thức của EVN theo kế hoạch được 

giao hàng năm.  

Chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo EVN về tính chính xác và tính hợp pháp của các 

tin, bài, ảnh, video... được đăng tải trên các kênh truyền thông của EVN. 

Quản lý tài khoản, tần suất cập nhật các kênh MXH chính thức của EVN theo kế 

hoạch được Tập đoàn giao hàng năm. 

Phối hợp với đơn vị quản lý giải pháp kỹ thuật vận hành các kênh MXH, cơ sở hạ 

tầng phần cứng và phần mềm các Website EVN, đảm bảo vận hành liên tục và hiệu quả. 

Xây dựng và trình Tập đoàn phê duyệt kế hoạch hoạt động, kinh phí hàng năm. 

Thực hiện thanh quyết toán theo đúng quy định pháp luật và quy định của Tập đoàn các 

chi phí liên quan đến: đầu tư xây dựng nâng cấp nội dung, hệ thống kỹ thuật; tổ chức 

thực hiện nội dung; quản lý, vận hành và phát triển, quảng bá các kênh truyền thông; 

chi trả nhuận bút, nghiệp vụ phí.  

Hàng quý/năm báo cáo Tập đoàn về hoạt động của các kênh truyền thông và đề 

xuất điều chỉnh (nếu cần) về nội dung, hình thức.  

Chịu trách nhiệm bảo mật tài khoản các kênh MXH chính thức của EVN. 

c. Công ty Viễn thông Điện lực và Công nghệ thông tin (EVNICT): 

Xây dựng, quản lý cơ sở hạ tầng phần cứng và phần mềm các Website EVN tuân 

thủ các quy định của pháp luật về công nghệ thông tin, sở hữu trí tuệ. 

Xây dựng các giải pháp kỹ thuật để các kênh truyền thông của EVN vận hành liên 

tục, an toàn, ổn định, hiệu quả. 

Đảm bảo tính bảo mật thông tin của các kênh truyền thông của EVN. 
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d. Các Ban, Đơn vị: 

Tham gia cung cấp thông tin, hình ảnh, clip/video tư liệu... cho BBT và Nhóm 

quản trị các kênh MXH chính thức của EVN; chịu trách nhiệm về bản quyền của thông 

tin, hình ảnh, clip/video tư liệu... cung cấp. 

Tạo điều kiện để phóng viên, biên tập viên của EVNEIC tham dự các sự kiện, hoạt 

động mà các Ban, đơn vị tổ chức, chủ trì (hội nghị, hội thảo, chương trình làm việc, sự 

kiện…), nhằm đưa tin, viết bài kịp thời. 

Thẩm định các thông tin, dữ liệu, sự kiện… liên quan đến lĩnh vực chuyên môn 

theo đề nghị của Trưởng BBT (trong thời gian không quá 1 ngày kể từ ngày nhận được 

đề nghị thẩm định) để duyệt thông tin một cách chính xác và kịp thời. 

Phối hợp với Nhóm quản trị các kênh MXH chính thức của EVN cung cấp thông 

tin theo lĩnh vực chuyên môn để trả lời các bình luận của người dùng MXH (trong thời 

gian không quá 8 giờ kể từ khi nhận được đề nghị cung cấp thông tin). 

3. Kinh phí hoạt động 

Kinh phí hoạt động đối với việc tổ chức đăng tải thông tin lên các Website EVN 

(thu thập thông tin, thẩm định thông tin, trả nhuận bút, biên tập, cập nhật thông tin, biên 

dịch, hiệu đính...); tổ chức sản xuất, viral các nội dung thông tin, video trên các kênh 

MXH chính thức của EVN do EVNEIC lập kế hoạch chi phí hàng năm, Tập đoàn cấp 

phát và quyết toán chi phí theo thực tế.  

Kinh phí đầu tư cơ sở vật chất, hệ thống máy chủ, hạ tầng công nghệ thông tin; 

nâng cấp, phát triển hệ thống, chi phí vận hành các kênh truyền thông của EVN; trang 

thiết bị sử dụng trực tiếp cho việc cung cấp thông tin của Tập đoàn do Tập đoàn cấp. 

Đối với các trang thiết bị là tài sản cố định, EVNEIC và EVNICT phải trích khấu hao 

theo quy định hiện hành.  

EVNEIC và EVNICT hạch toán riêng các khoản chi phí trên và định kỳ kết chuyển 

về Tập đoàn theo quy định đối với đơn vị hạch toán phụ thuộc. 

Nguồn thu từ khai thác dịch vụ (ví dụ: quảng cáo, dịch vụ truyền thông, tổ chức sự 

kiện...): EVNEIC hoạch toán vào thu nhập khác và có trách nhiệm nộp về Tập đoàn. 

4. Chế độ nhuận bút, nghiệp vụ phí, biên dịch tiếng Anh 

Quỹ nhuận bút, nghiệp vụ phí được xây dựng căn cứ Nghị định số 18/2014/NĐ-

CP ngày 14/3/2014 của Chính phủ quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, 

xuất bản.  

Kinh phí biên dịch tiếng Anh, hiệu đính kỹ thuật nội dung tiếng Anh do EVNEIC 

lập kế hoạch chi phí hàng năm, Tập đoàn cấp phát và quyết toán chi phí theo thực tế. 

Giao Giám đốc EVNEIC thực hiện chi trả phụ cấp BBT, phụ cấp Nhóm quản trị 

các kênh MXH chính thức của EVN; nhuận bút, nghiệp vụ phí; kinh phí biên dịch, hiệu 

đính kỹ thuật nội dung tiếng Anh theo các quy định hiện hành của Nhà nước. 

 

III. CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC WEBSITE EVN 

1. Quy trình biên tập, đăng tải thông tin 

a. Trưởng BBT (Phó Tổng giám đốc Tập đoàn phụ trách lĩnh vực truyền thông): 

Phê duyệt đề cương nội dung hàng năm của các Website EVN.  
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Duyệt các các nội dung quan trọng (thể hiện quan điểm, định hướng của Tập đoàn 

trong lĩnh vực điện lực hoặc trước những vấn đề nhạy cảm dư luận quan tâm) trước khi 

đăng tải lên các Website EVN. 

Quyết định phương án xử lý các trường hợp sự cố (nếu có) về nội dung, hình thức, 

kỹ thuật của các Website EVN.   

b. Phó Trưởng BBT Thường trực (Trưởng ban Truyền thông Tập đoàn)  

Duyệt đề cương nội dung hàng quý/tháng của các Website EVN căn cứ đề cương 

nội dung năm đã được Trưởng Ban BBT phê duyệt. 

Kiểm duyệt nội dung trước và sau khi đăng tải trên các Website EVN. 

Điều phối sự phối hợp của các Ban, đơn vị liên quan đến hoạt động của các 

Website EVN. 

Chỉ đạo xử lý những vấn đề phát sinh, sự cố (nếu có) về nội dung, kỹ thuật các 

Website EVN. 

c. Phó Trưởng BBT (Giám đốc EVNEIC) 

Duyệt đề cương nội dung hàng tuần căn cứ đề cương nội dung hàng năm/quý/tháng 

đã được Trưởng và Phó trưởng BBT Thường trực phê duyệt. 

Chỉ đạo Thư ký BBT và các thành viên BBT triển khai và thực hiện các nhiệm vụ 

được phân công. 

Duyệt và quyết định đăng tải lên các Website EVN những nội dung đã được biên 

tập; biên dịch, hiệu đính và chịu trách nhiệm trước Trưởng BBT về những nội dung đó. 

Chỉ đạo EVNEIC quản lý, tổ chức hoạt động của các Website EVN và xử lý những 

vấn đề phát sinh, sự cố (nếu có) về nội dung các Website EVN; phối hợp với EVNICT 

xử lý những vấn đề phát sinh, sự cố về kỹ thuật (nếu có). 

d. Phó Trưởng BBT (Trưởng ban Quan hệ Quốc tế Tập đoàn) 

Đóng góp ý kiến chuyên môn về nội dung website tiếng Anh 

(http://www.en.evn.com.vn) 

Chịu trách nhiệm duyệt những nội dung quan trọng đã được biên dịch, hiệu đính 

(do Trưởng BBT giao) trước khi đăng tải. 

e. Thư ký BBT (Phó Giám đốc EVNEIC) 

Phân công công tác cho đội ngũ biên tập viên, phóng viên tác nghiệp theo đề cương 

nội dung hàng năm/quý/tháng/tuần đã được Trưởng BBT và các Phó Trưởng BBT phê 

duyệt, đúng tôn chỉ, mục đích và đặc thù của các Website EVN . 

Tổ chức biên tập, biên dịch, hiệu đính các nội dung dự kiến đăng tải lên các 

Website EVN đảm bảo chất lượng, tiến độ và phân loại nội dung, đưa vào các chuyên 

mục phù hợp. 

Xây dựng kế hoạch hoạt động, đề cương nội dung hàng tuần/tháng/quý/năm của 

các Website EVN trình Trưởng BBT và các Phó Trưởng BBT phê duyệt.  

f. Các ủy viên BBT (các biên tập viên EVNEIC) 

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ cụ thể theo phân công của Phó Trưởng BBT 

(Giám đốc EVNEIC) và Thư ký BBT.  

Phối hợp với đội ngũ phóng viên, cộng tác viên, biên dịch viên của EVNEIC sản 

xuất các nội dung được phân công theo đúng quy trình, quy định. 

 

http://www.en.evn.com.vn/
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2. Hoạt động của BBT 

Họp định kỳ 6 tháng/lần do Trưởng BBT hoặc Phó Trưởng BBT (Giám đốc 

EVNEIC) chủ trì. 

Các ủy viên BBT họp giao ban 1 tuần/lần do Phó Trưởng BBT (Giám đốc 

EVNEIC) hoặc Thư ký BBT chủ trì để triển khai nội dung. 

Trường hợp đột xuất, Trưởng BBT hoặc các Phó Trưởng BBT có thể triệu tập các 

cuộc họp không định kỳ. 

3. Tác nghiệp và lưu trữ 

Toàn bộ nội dung đăng tải trên các Website EVN được lưu trữ trên server máy 

chủ với các thông tin kèm theo: Thời gian cập nhật, tiêu đề, nguồn, chuyên mục. 

Mỗi vị trí từ phóng viên đến Trưởng BBT đều có mật khẩu và quyền hạn tương 

ứng; có cơ chế bảo mật và lưu lại toàn bộ bản thảo các Website EVN ở từng vị trí. 

Tất cả phóng viên của EVNEIC và các cấp biên tập trong BBT đều được cấp quyền 

tác nghiệp trên mạng theo phân cấp.  

4. Thời gian cập nhật thông tin lên các Website EVN 

Phóng viên đưa tin sự kiện: Hoàn thiện nội dung được phân công không quá 2 giờ 

đồng hồ kể từ khi sự kiện diễn ra.  

Ủy viên BBT: Biên tập trong thời gian không quá 1 giờ đồng hồ kể từ khi nhận 

được tin, bài, ảnh... của phóng viên. 

Thư ký BBT: Duyệt biên tập trong thời gian không quá 1 giờ đồng hồ kể từ khi 

nhận được tin, bài, ảnh... đã được biên tập.  

Phó Trưởng BBT (Giám đốc EVNEIC): Duyệt đăng tải tin, bài, ảnh... trong thời 

gian không quá 01 giờ đồng hồ kể từ khi nhận được các tin, bài, ảnh... đã được biên tập. 

Phó Trưởng BBT (Trưởng ban Quan hệ Quốc tế Tập đoàn) duyệt những nội dung 

quan trọng (do Trưởng BBT giao) không quá 3 giờ đồng hồ kể từ khi nhận được tin/bài 

đã được biên dịch, hiệu đính. 

Trưởng BBT: Duyệt hoặc quyết định ủy quyền duyệt những nội dung quan trọng 

cho các Phó Trưởng BBT trong thời gian không quá 1 giờ đồng hồ kể từ khi nhận được 

tin/bài của BBT.  

Trường hợp sự kiện lớn, đặc biệt hoặc có chỉ đạo từ cấp Phó Trưởng BBT trở lên 

thì các phóng viên, ủy viên BBT, Thư ký BBT phải hoàn thiện các khâu trên trong thời 

gian sớm nhất theo yêu cầu cụ thể. 

 

IV. CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC KÊNH MXH CHÍNH THỨC CỦA EVN 

1. Quy trình quản lý Fanpage ĐIỆN LỰC VIỆT NAM của Nhóm quản trị 

a. Quản trị viên (Administrator - Admin) - Trưởng ban Truyền thông EVN: 

Kiểm soát chung mọi hoạt động của Fanpage như: thông tin đăng tải, lượng truy 

cập, từ đó điều chỉnh nội dung đăng tải sao cho phù hợp với mục đích, định 

hướng truyền thông của EVN, đảm bảo Fanpage hoạt động hiệu quả. 

Duyệt những nội dung thông tin quan trọng trước khi đăng tải trên Fanpage. 

Chỉ đạo xử lý những vấn đề phát sinh, sự cố (nếu có) về nội dung, kỹ thuật. 
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b. Biên tập (Editor) - Giám đốc EVNEIC:  

Tổ chức quảng bá Fanpage đạt lượng like và follow theo kế hoạch 

Hàng năm xây dựng kế hoạch truyền thông chi tiết trên Fanpage theo tháng và kế 

hoạch viral trình Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn phụ trách lĩnh vực truyền thông duyệt. 

Tổ chức sản xuất nội dung thông tin đạt chất lượng đăng tải trên Fanpage theo kế 

hoạch được duyệt. 

c. Điều hành (Moderator - Mod) – Phó Trưởng ban Truyền thông EVN và Phó 

Giám đốc EVNEIC: 

Duyệt các nội dung thông tin trước khi đăng tải trên Fanpage; 

Thay đổi trạng thái: Ẩn, xóa bài (nếu cần) và tiếp nhận, phản hồi, lọc các comment. 

Có thể ủy quyền/giao cho người khác thực hiện một số công việc nêu trên. 

d. Quản trị thống kê (Analyst) - Biên tập viên của EVNEIC:  

Phân tích dữ liệu Fanpage (sự tăng trưởng, lượng tương tác, những nội dung thông 

tin được quan tâm nhất, đối tượng theo dõi Fanpage...). 

Đề xuất phương án cải tiến nội dung thông tin để nâng cao hiệu quả quảng bá 

thương hiệu, hình ảnh của EVN. 

e. Quản trị quảng cáo (Advertiser) - Biên tập viên của EVNEIC:  

Thực hiện quảng bá Fanpage và lan truyền (viral) các nội dung thông tin đăng tải 

trên Fanpage theo kế hoạch được duyệt. 

Tạo quảng cáo, quản lý thời gian và vị trí chạy quảng cáo, đồng thời theo dõi hiệu 

quả quảng cáo trên Fanpage (nếu có). 

2. Quy trình quản lý kênh Youtube ĐIỆN LỰC VIỆT NAM - EVNNews của Nhóm 

quản trị 

a. Chủ sở hữu kênh Youtube ĐIỆN LỰC VIỆT NAM - EVNNews là Tập đoàn 

Điện lực Việt Nam. EVN giao cho Trưởng ban Truyền thông EVN thực hiện quyền sở 

hữu kênh và quản lý hoạt động chung của kênh, phù hợp với mục đích, định 

hướng truyền thông của EVN, đảm bảo kênh Youtube hoạt động hiệu quả. Theo đó 

Trưởng ban Truyền thông EVN thực hiện: 

Cấp/xóa quyền truy cập kênh của thành viên Nhóm quản trị. 

Đăng tải, chỉnh sửa hoặc xóa video (trong trường hợp cần thiết). 

Chỉ đạo xử lý những vấn đề phát sinh, sự cố (nếu có) về nội dung, kỹ thuật. 

Duyệt nội dung và kiểm soát chất lượng những video do các đơn vị được giao sản 

xuất trước khi đăng tải trên kênh. Có thể ủy quyền/giao cho người khác duyệt nội dung 

những video này. 

b. Biên tập (Editor) - Giám đốc EVNEIC: 

Tổ chức quảng bá kênh Youtube ĐIỆN LỰC VIỆT NAM - EVNNews đạt số 

lượng tài khoản đăng ký theo dõi kênh theo kế hoạch. Sử dụng các công cụ hỗ trợ quản 

lý, phát triển kênh Youtube hiệu quả. 

Hàng năm xây dựng kế hoạch truyền thông chi tiết trên kênh Youtube ĐIỆN LỰC 

VIỆT NAM - EVNNews theo tháng và kế hoạch viral video trình Phó Tổng Giám đốc 

Tập đoàn phụ trách lĩnh vực truyền thông duyệt. 

Tổ chức sản xuất video đạt chất lượng đăng tải trên kênh theo kế hoạch được duyệt. 



 

 8 

Tham gia duyệt nội dung và kiểm soát chất lượng những video do các đơn vị được 

giao sản xuất trước khi đăng tải trên kênh. 

Chỉnh sửa video và xóa video nháp. 

Không thể xóa video; thêm hoặc xóa quyền truy cập kênh của thành viên Nhóm 

quản trị. 

c. Điều hành - Phó Trưởng ban Truyền thông EVN và Phó Giám đốc EVNEIC 

Tham gia duyệt nội dung và kiểm soát chất lượng những video do các đơn vị được 

giao sản xuất trước khi đăng tải trên kênh. 

Tổ chức tiếp nhận, phản hồi, lọc các comment. 

Phân tích, thống kê các số liệu để đề xuất phương hướng phát triển kênh Youtube 

hiệu quả, gia tăng lượng tương tác cho các video trên kênh. 

d. Quản trị quảng cáo - Biên tập viên của EVNEIC:  

Thực hiện quảng bá kênh và lan truyền (viral) các video đăng tải trên kênh theo 

kế hoạch được duyệt. 

Theo dõi hoạt động quảng cáo và doanh thu từ quảng cáo của Youtube (nếu có). 

3. Thời gian cập nhật thông tin trên các kênh MXH chính thức của EVN 

a. Đối với Fanpage ĐIỆN LỰC VIỆT NAM 

Thông cáo báo chí, những nội dung thông tin do các đơn vị cung cấp theo kế 

hoạch: Không quá 1 giờ từ khi nhận được nội dung thông tin từ đơn vị soạn thảo. 

Sự kiện thời sự: Không quá 72 phút kể từ khi sự kiện diễn ra 

b. Đối với kênh Youtube ĐIỆN LỰC VIỆT NAM - EVNnews: 

Tổ chức sản xuất và đăng tải video lên kênh (đối với các nội dung theo sự kiện 

thời sự do EVNEIC sản xuất): Không quá 12 giờ sau khi sự kiện diễn ra. 

Các video đạt chất lượng do các đơn vị sản xuất theo kế hoạch: đăng tải theo tần 

xuất cập nhật của kênh. 

c. Trả lời các bình luận trên các kênh MXH:  

Đối với các bình luận đơn giản theo mẫu có sẵn: 10-60 phút sau khi nhận bình 

luận (tùy thuộc vào lượng bình luận) 

Đối với các bình luận cần tổng hợp thông tin từ các đơn vị, các Ban chuyên môn 

EVN: Không quá 24h sau khi nhận bình luận. 

4. Hoạt động của Nhóm quản trị các kênh MXH chính thức của EVN: 

Họp định kỳ 3 tháng/lần do Trưởng ban Truyền thông EVN chủ trì. 

Các thành viên Nhóm quản trị họp giao ban 1 tuần/lần do Phó Trưởng ban Truyền 

thông EVN hoặc Giám đốc/Phó Giám đốc EVNEIC chủ trì để triển khai nội dung. 

Trường hợp đột xuất, Trưởng ban Truyền thông EVN có thể triệu tập các cuộc 

họp không định kỳ. 

 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Hướng dẫn này có hiệu lực kể từ ngày văn bản được ký ban hành và thay thế cho 

Quy định quản lý hoạt động các Trang thông tin điện tử của Tập đoàn Điện lực 

Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 243/QĐ-EVN ngày 28 tháng 3 năm 

2014 của Tổng Giám đốc EVN và thay thế văn bản số 6599/EVN-TT ngày 
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28/10/2021 về việc phê duyệt các quy định nội bộ về phối hợp cung cấp thông tin, 

hình ảnh, video clip phục vụ xây dựng nội dung trên Fanpage, web và kênh 

Youtube của EVN. 

2. Hướng dẫn này áp dụng đối với BBT, Nhóm quản trị các trang MXH chính thức 

của EVN; đơn vị được giao xây dựng, quản lý, vận hành các Trang thông tin điện 

tử, các kênh MXH chính thức của Tập đoàn Điện lực Việt Nam; các đơn vị thành 

viên của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. 
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