
 
 

UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

Số:           /STTTT-TTra 
V/v đề nghị phản hồi kết quả phối hợp, hỗ 

trợ xử lý các Trang TTĐT vi phạm 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    Hà Tĩnh, ngày 11 tháng 02 năm 2020 

                    
 

  nh gửi: Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử; 

 

Cuối năm 2019 và đầu năm 2020, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh 

và Thanh tra Sở đã có các văn bản đề nghị Cục Phát thanh, Truyền hình và 

Thông tin điện tử phối hợp, hỗ trợ xác minh, xử lý các trang TTĐT vi phạm 

(Bản sao các văn bản kèm theo), cụ thể các văn bản sau: 

- Ngày 10/12/2019, Thanh tra Sở TT&TT Hà Tĩnh có văn bản số 75/Ttra 

về việc đề nghị hỗ trợ xác minh, xử lý Fanpage “Thị xã  ỳ Anh” do phát tán các 

thông tin sai sự thật, làm ảnh hưởng dư luận không tốt trên địa bàn; 

- Ngày 16/01/2020, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh có văn bản số 

50/STTTT-Ttra về việc đề nghị xử lý Trang TTĐT 

http://motivationlifestudio.com, đã có hành vi vi phạm đưa hình ảnh sai sự thật. 

- Ngày 17/01/2020, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh có văn bản số 

60/STTTT-Ttra về việc đề nghị xử lý Trang TTĐT http://vietnam24h.info, đã có 

hành vi vi phạm đưa hình ảnh  sai sự thật. 

Đến nay, Sở Thông tin và Truyền thông vẫn chưa có phản hồi về kết quả 

phối hợp, hỗ trợ của Cục PTTH và TTĐT về các nội dung trên. 

  nh đề nghị Cục PTTH và TTĐT quan tâm phối hợp, hỗ trợ xác minh, xử 

lý kịp thời các Trang trên và có văn bản phản hồi để Sở báo cáo Thường trực 

Tỉnh ủy, UBND tỉnh./. 

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 
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