
 
 

UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

Số:           /STTTT-TTra 

V/v đề nghị xử lý Trang TTĐT đưa hình ảnh 

làm ảnh hưởng uy tín lãnh đạo tỉnh. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    Hà Tĩnh, ngày       tháng 3 năm 2020 

                    
 ính gửi:  Cục An toàn thông tin 

 

Ngày 15/01-16/01/2020, hai Trang Thông tin điện tử có tên miền 

https://vietnam24h.info và tên miền http://motivationlifestudio.com chia sẻ 

bài viết từ Báo điện tử Zing.vn bài viết “Bí thư huyện ở Hà Tĩnh lái xe biển 

xanh bỏ chạy khi bị kiểm tra nồng độ cồn”,  trong bài chia sẻ này ngoài nội 

dung dẫn nguồn từ trang Zing.vn, còn đăng thêm hình ảnh kèm theo bài viết 

không đúng với nội dung bài viết (Bản chụp bài viết kèm theo). 

Hình ảnh được đăng thêm trong bài viết trên là hình ảnh của Đ/c Phó Bí 

thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh, hình ảnh không liên quan đến các nội dung 

được nêu trong bài viết, đã làm cho người đọc hiểu nhầm, gây dư luận không 

tốt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh. 

Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh đã có văn bản đề nghị Trung tâm 

InterNet Việt Nam (VNNIC) hỗ trợ xác minh, xử lý đối với chủ thể tên miền của 

các trang này, ngày 27/02/2020, VNNIC đã có văn bản trả lời không xác minh 

được do tên miền quốc tế và địa chỉ IP các website này đăng ký tại máy chủ 

nước ngoài.  

Để đảm bảo an toàn thông tin và giảm thiểu ảnh hưởng do việc đưa hình 

ảnh lãnh đạo sai sự thật trên mạng, đề nghị Cục An toàn thông tin sử dụng các 

biện pháp kỹ thuật cần thiết để xử lý ngăn chặn truy cập đến các trang 

https://vietnam24h.info và trang http://motivationlifestudio.com nêu trên.  

Rất mong được sự phối hợp xử lý kịp thời của Cục ATTT./. 

Nơi nhận:                       
- Như trên;  

- Bộ TT&TT (B/c); 

- Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh (B/c); 

- Ban Tuyên giáo TU (B/c); 

- Công an tỉnh (P/h); 

- Lưu: VT, Ttra1.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đậu Tùng Lâm 



 
 

 

Bài báo trên trang https://vietnam24h.info: Đường dẫn: http://motivationlifestudio.com/bi-thu-huyen-o-ha-tinh-lai-xe-

bien-xanh-bo-chay-khi-bi-kiem-tra-ɴ oɴ ԍ -do-coɴ .html  

 

https://vietnam24h.info/


 
 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

Bài báo trên Trang  http://motivationlifestudio.com . 

 Đường dẫn: https://vietnam24h.info/bi-thu-huyen-o-ha-tinh-lai-xe-bien-xanh-bo-chay-khi-bi-kiem-tra-ɴ oɴ ԍ -do-

coɴ /?unapproved=61&moderation-hash=f5f51af792b544f789a5b2d19f3890a9#comment-61 
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