UBND TỈNH HÀ TĨNH
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Số: 324 /STTTT-TTr
V/v đề nghị xử lý Báo điện tử
đưa tin sai sự thật về dịch Covid-19
tại Hà Tĩnh

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Tĩnh, ngày24 tháng 3 năm 2020

nh gửi: Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông
Vào hồi 18h42’, ngày 23/3/2020, Báo điện tử Tổ quốc với tên miền
http://toquoc.vn đã đăng bài “Công bố ca nhiễm Covid-19 đầu tiên tại Hà Tĩnh,
nâng tổng số ca lên 122 trường hợp” của tác giả Ngọc Minh (bản chụp kèm
theo).
Việc rút tít bài báo sai sự thật, không phù hợp với nội dung thông tin trên
đã gây hoang mang dư luận cho người dân Hà Tĩnh. Nội dung bài báo này nói
về trường hợp quê ở Hà Tĩnh nhưng phát hiện dương tính với Covid-19 tại Đà
Nẵng, hiện đang được cách ly y tế và điều trị tại địa phương này.
Hiện bài báo trên đã bị một số trang thông tin điện tử và mạng xã hội chia
sẽ nhiều lượt trên môi trường mạng, làm hoang mang dư luận, ảnh hưởng rất lớn
đến công tác tuyên truyền phòng, chống nạn dịch Covid-19 tại địa phương –
trong thời điểm t nh đến 8h00’ ngày 24/3/2020, Hà Tĩnh chưa ghi nhận ca
dương tính Covid-19 nào trên địa bàn.
Để tăng cường công tác quản lý nhà nước về báo ch trong giai đoạn cả
nước đang quyết liệt chung tay diệt dịch Covid-19, đề nghị Thanh tra Bộ Thông
tin và Truyền thông xử lý nghiêm và kịp thời đối với Báo điện tử Tổ quốc theo
quy định hiện hành.
Rất mong được sự phối hợp, xử lý kịp thời của Thanh tra Bộ, đồng thời
sớm phản hồi để Sở tổng hợp báo cáo UBND tỉnh./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng
Bộ TT&TT (B/c);
- Bộ TT&TT (Bc);
- Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh (B/c);
- Ban Tuyên giáo TU (B/c);
- Công an tỉnh (P/h);
- Lưu: VT, Ttra1.
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