
THÔNG BÁO
Về việc tham gia theo dõi thông tin

trên trang mạng xã hội của EVN và EVNGENCO1

Thực hiện Thông báo số 64/TB-EVNGENCO1 của Tổng công ty Phát điện 1 về 
việc tham gia theo dõi thông tin trên trang mạng xã hội của EVN và EVNGENCO1, 

Nhằm tăng cường truyền thông rãi về các hoạt động của EVN và 
EVNGENCO1 tới cộng đồng thông qua mạng xã hội, vừa qua Tập đoàn điện lực Việt 
Nam và Tổng công ty Phát điện 1 đã xây dựng và triển khai kênh truyền thông mới 
trên Facebook hoạt động dưới dạng fanpage; địa chỉ truy cập tại: 
 Fanpage của EVN: https://www.facebook.com/evndienlucvietnam
 Fanpage của EVNGENCO1: https://www.facebook.com/TCTphatdien1/

Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn thông báo tới các Phòng, Phân xưởng như sau :
1. Yêu cầu các Phòng, Phân xưởng thông báo, phổ biến rộng rãi tới toàn thể 

CBCNV tích cực tham gia theo dõi thông tin trên 02 trang fanpage nói trên thông qua 
nhấn nút “thích trang” (Like) và tích cực tương tác trên trang (like, comment, 
share…). Giao mỗi Phòng, Phân xưởng phải có ít nhất 95% số lượng CBCNV tham 
gia theo dõi 02 fanpage thông qua các tương tác trên.

2. Đề nghị Công đoàn và Đoàn Thanh niên Công ty cùng phối hợp tham gia phổ 
biến và vận động người lao động và đoàn viên thanh niên tham gia theo dõi thông tin 
và tương tác tích cực trên trang fanpage.

3. Quy định tạm thời về Quy tắc ứng xử khi tham gia mạng xã hội đối với 
CBCNV được gửi kèm Thông báo này.

4. Các Phòng, Phân xưởng thống kê số lượng thích trang và tương tác trên 02 
fanpage (theo mẫu đính kèm) gửi về Phòng Hành chính và Lao động qua địa chỉ email: 
nguyenhien.ndns@gmail.com trước ngày 13/3/2020.

Yêu cầu các Phòng, Phân xưởng triển khai thực hiện, kịp thời báo cáo kết quả 
về Phòng HCLĐ theo quy định./.
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Nơi nhận:
- Lãnh đạo Công ty;
- Các Phòng, PX (để th/h);
- Công đoàn Công ty (để th/h);
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- Lưu: VT, P1.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Hồ Sỹ Nam

TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1
CÔNG TY

NHIỆT ĐIỆN NGHI SƠN

Số:          /TB-NĐNS

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

                Thanh Hóa, ngày     tháng 3 năm 2020

https://www.facebook.com/evndienlucvietnam
https://www.facebook.com/TCTphatdien1/
mailto:nguyenhien.ndns@gmail.com


CÔNG TY 
NHIỆT ĐIỆN NGHI SƠN

PHÒNG/ PX….

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

BẢNG THỐNG KÊ

SỐ LƯỢNG TƯƠNG TÁC TRÊN FANPAGE EVN VÀ EVNGENCO1

Fanpage của EVN Fanpage của EVNGENCO1 Ghi chú

Thích trang Tương tác khác 
(share, comment..) Thích trang Tương tác khác 

(share, comment..)
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