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KẾT LUẬN NỘI DUNG TỐ CÁO
Đối với Báo Hà Tĩnh và Phóng viên Hoài Nam

Ngày 19/03/2019, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định
số 39/QĐ-STTTT về việc thụ lý tố cáo của ông Trần Văn Hồng đối với Báo Hà
Tĩnh và Phóng viên Hoài Nam;
Căn cứ: Nội dung tố cáo, kết quả xác minh nội dung tố cáo; Biên bản làm
việc số 01/BB-TXM ngày 27/03/2019 của Tổ xác minh nội dung tố cáo; Công
văn số 20-CV/BHT ngày 20/03/2019 của Báo Hà Tĩnh về việc trả lời đơn thư
của công dân; các tài liệu, chứng cứ có liên quan, đối chiếu với các quy định của
pháp luật, Sở Th n tin và Truyền th n kết luận nội dung tố cáo như sau:
1. Kết quả xác minh nội dung tố cáo:
1.1. Nội dung tố cáo:
Ông Trần Văn Hồng, địa chỉ: Thôn Song Hồn , xã Cươn Gián, huyện
Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, tố cáo Báo Hà Tĩnh và Phóng viên Hoài Nam (Đơn tố
cáo được viết vào ngày 14/03/2019).
Sở Th n tin và Truyền th n Hà Tĩnh nhận được đơn tố cáo vào ngày
17/03/2019 kèm theo 02 bài báo, nội dung tố cáo: Báo Hà Tĩnh đã đăn một số
thông tin sai sự thật gây tổn thươn , xúc phạm tinh thần đối với em trai ông
Hồng là ông Trần Đức Lê trong bài báo “Tòa án Nghi Xuân phạt người chồng
đánh vợ giữa chợ 3 tháng tù giam”, của phóng viên Hoài Nam, được đăn trên
Báo Hà Tĩnh điện tử ngày 02/3/2019.
Về tài liệu, chứn cứ ồm có: Đơn tố cáo và bài báo “Tòa án Nghi Xuân
phạt người chồng đánh vợ giữa chợ 3 tháng tù giam” của phón viên Hoài Nam
được đăn trên Báo Hà Tĩnh điện tử n ày 02/3/2019.
1.2. Xác minh người tố cáo; tổ chức, cá nhân bị tố cáo:
- Xác minh n ười tố cáo:
Tổ xác minh đã làm việc với n Trần Văn Hồn và xác minh thông tin
n ười viết đơn tố cáo là: Ôn Trần Văn Hồn , sinh n ày 30/08/1967 tại Thôn
Son Hồn , xã Cươn Gián, huyện N hi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh; CMND số
183300107, cấp n ày 25/11/2014, nơi cấp: C n an Hà Tĩnh; điện thoại
0375277559. Tài liệu, chứn cứ tố cáo ồm: Đơn tố cáo và bài báo “Tòa án
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Nghi Xuân phạt người chồng đánh vợ giữa chợ 3 tháng tù giam” được đăn trên
Báo Hà Tĩnh điện tử n ày 02/03/2019 (Sau đây gọi tắt là: bài báo).
- Xác minh đối với n ười bị tố cáo:
Tổ xác minh đã tổ chức làm việc với n Trần Hoài Nam - chức vụ: Phón
viên Phòn Kinh tế và ôn Trần Thăn Lon - chức vụ: Phó Phòn Kinh tế, Báo
Hà Tĩnh. Đã xác minh n ười và tổ chức bị tố cáo là Phón viên Trần Hoài Nam
và Báo Hà Tĩnh (Biên bản làm việc số 01/BB-TXM ngày 27/03/2019).
1.3. Kết quả xác minh nộ

ung tố

:

Gồm 07 nội dun tố cáo sau:
1. Nội dun dùn từ “Y” trong bài báo:
Việc dùng từ “Y” trong bài báo là không sai theo quy định đối với một bị
cáo, nhưn để làm chính xác nội dun hơn, Báo Hà Tĩnh đã sửa lại từ “Y” bằn
từ “Trần Đức Lê”.
2. Nội dun dùn cụm từ “Y chẳng thèm nói một câu” trong bài báo:
Bài báo đã th n tin đún với nội dun của Bản cáo trạn số 08/CTVKSNX n ày 28/01/2019 của Viện Kiểm sát nhân dân huyện N hi Xuân.
3. Nội dun dùn cụm từ “Nằm bất động” trong bài báo:
Phóng viên Hoài Nam nghe theo một n ười dân kể, chưa n hiên cứu kỹ hồ
sơ và viết có suy diễn chủ quan. Phóng viên Hoài Nam và Báo Hà Tĩnh thừa
nhận th n tin“nằm bất động” trong bài báo là sai sự thật, nội dun này Báo Hà
Tĩnh đã thực hiện cải chính, xin lỗi.
4. Nội dun dùn từ “vợ” trong bài báo:
Báo Hà Tĩnh đã đưa th n tin đún , từ “vợ” được Viện Kiểm sát nhân dân
huyện N hi Xuân sử dụn trong Bản cáo trạn số 08/CT-VKSNX ngày
28/01/2019.
5. Nội dun “…TAND huyện Nghị Xuân tuyên phạt Trần Đức Lê 3 tháng
tù giam, đồng thời bồi thường cho bị hại gần 100 triệu đồng …” trong bài báo:
Nội dun này, bài báo đã đưa th n tin sai sự thật. Tòa án nhân dân huyện
Nghi Xuân đã tuyên án buộc Trần Đức Lê bồi thườn cho bị hại 32.852.000
đồn , kh n phải 100 triệu đồn như bài báo đã đăn . Ban Biên tập và Phóng
viên Hoài Nam thừa nhận th n tin sai sự thật. Nội dun này Báo Hà Tĩnh đã
đăn cải chính, xin lỗi từ ngày 22/03/2019 trên Báo điện tử Hà Tĩnh.
6. Nội dun : Sử dụn hình ảnh của bị cáo Trần Đức Lê tron bài báo mà
kh n xin phép: Theo quy định của pháp luật, việc Báo Hà Tĩnh sử dụn hình
ảnh tại phiên tòa xử c n khai tron bài viết là được phép.
7. Nội dun Phóng viên Hoài Nam viết nhưn kh n tìm hiểu n uyên nhân
vụ việc: Phóng viên Hoài Nam đã đưa thông tin về phiên toà xét xử, các nội
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dung cơ bản dựa theo Bản cáo trạn số 08/CT-VKSNX n ày 28/01/2019 của
Viện Kiểm sát nhân dân huyện N hi Xuân. Nhưn các th n tin khác lấy từ
nguồn tin kh n chính xác nên đã dẫn đến đăn sai sự thật các nội dun 3. và 5.
tại mục này.
Sau khi có đơn tố cáo, phón viên Hoài Nam đã có bản tườn trình và Báo
Hà Tĩnh đã thực hiện cải chính, xin lỗi.
Các nội dun trên đã được n Trần Văn Hồn - N ười tố cáo, Phóng viên
Trần Hoài Nam và đại diện Báo Hà Tĩnh - Bên bị tố cáo thừa nhận, thốn nhất
và ký vào biên bản làm việc số 01/BB-TXM ngày 27/03/2019.
2. Kết luận:
Trong 07 (bảy) nội dung tố cáo, các nội dung tố cáo đún , sai như sau:
- Các nội dung tố

đúng (2 nội dung):

1. Nội dung dùng cụm từ “Nằm bất động” trong bài báo: Nội dung tố cáo
đún . Báo Hà Tĩnh đã đưa tin sai sự thật ở nội dung này.
2. Nội dung “…TAND huyện Nghị Xuân tuyên phạt Trần Đức Lê 3 tháng
tù giam, đồng thời bồi thường cho bị hại gần 100 triệu đồng …” trong bài báo:
Nội dung tố cáo đún . Báo Hà Tĩnh đã đưa tin sai sự thật ở nội dung này.
- Các nội dung tố

đúng một phần (3 nội dung):

1. Nội dun dùn cụm từ “Y chẳng thèm nói một câu” trong bài báo: Thực
tế là Ôn Trần Đức Lê và Bà Hoàn Thị Hươn (“vợ”) có cãi nhau trước khi
n Lê đánh “vợ”. Nhưn bài báo đưa tin theo nội dun thông tin trong Bản cáo
trạn số 08/CT-VKSNX n ày 28/01/2019 của Viện Kiểm sát nhân dân huyện
Nghi Xuân nên không có tình tiết cãi nhau iữa Ôn Lê và Bà Hươn .
2. Nội dun dùn từ “vợ” tron bài báo: Thực tế Ôn Trần Đức Lê và Bà
Hoàn Thị Hươn sốn với nhau như vợ chồn nhưn chưa có iấy đăn ký kết
hôn. Báo Hà Tĩnh đã đưa thông tin dùng từ “vợ” theo cách dùn từ của Bản cáo
trạn số 08/CT-VKSNXn ày 28/01/2019 của Viện KSND huyện N hi Xuân.
3. Nội dun Phóng viên Hoài Nam viết nhưn kh n tìm hiểu n uyên nhân
vụ việc: Phóng viên Hoài Nam đã đưa thông tin về phiên toà xét xử, các nội
dung cơ bản dựa theo Bản cáo trạn số 08/CT-VKSNX n ày 28/01/2019 của
Viện Kiểm sát nhân dân huyện N hi Xuân. Nhưn các th n tin khác lấy n uồn
tin kh n chính xác nên đã dẫn đến 02 nội dun sai sự thật.
-C

nộ

ung tố

sa (02 nộ

ung):

Hai nội dun tố cáo sai ồm:
1. Nội dun dùn từ “Y” tron bài bài báo.
2. Nội dun sử dụn hình ảnh của bị cáo Trần Đức Lê tron bài viết mà
không xin phép.
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N uyên nhân: N ười tố cáo kh n cố ý tố cáo sai, nhưn do sự hiểu biết
còn có sự hạn chế tron việc đánh iá cách sử dụn từ n ữ đối với bị cáo và sử
dụn hình ảnh trong trườn hợp pháp luật cho phép.
3. Xử lý và kiến nghị:
Giám đốc Sở yêu cầu Thanh tra Sở tạo lập hồ sơ, tài liệu, chứng cứ liên
quan, tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và ban hành Quyết định xử
phạt vi phạm hành chính đối với Báo Hà Tĩnh và phóng viên Hoài Nam về việc
đăn , phát th n tin sai sự thật được quy định tại Nghị định số 159/2013/NĐ-CP
ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt
động báo chí, xuất bản./.
Nơ nhận:
- UBND tỉnh;
- Thanh tra Bộ TT&TT;
- Ban Tuyên giáo TU;
- Thanh tra tỉnh;
- Công an Tỉnh;
- Hội Nhà báo Hà Tĩnh;
- Ban GĐ Sở;
- Báo Hà Tĩnh;
- PV Hoài Nam – Báo HT;
- Ông Trần Văn Hồng;
- Lưu:VT, TTra.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
Đậu Tùng Lâm
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