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V/v xử lý việc đưa thông tin sai sự thật 

trên Fanpage “Người Kỳ Anh” 
 

 

                                     Kính gửi: Ủy ban nhân dân Thị xã Kỳ Anh  

 

Ngày 06/01/2020, UBND Thị xã Kỳ Anh có Công văn số 35/UBND-

VHTT đề nghị kiểm tra, xử lý việc đưa thông tin sai sự thật trên Fanpage 

“Người Kỳ Anh”. Sở Thông tin và Truyền thông có ý kiến như sau:  

Theo quy định tại Điều 96, Điều 97, Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 

13/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện, Chủ tịch 

UBND cấp huyện, Trưởng Công an cấp huyện có thẩm quyền xử phạt vi phạm 

hành chính đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động trong các lĩnh vực bưu chính, 

viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện.  

Vì vậy, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị UBND Thị xã Kỳ Anh căn 

cứ thẩm quyền xử lý hoặc chuyển hồ sơ vụ việc (sau khi đã xác minh được chủ 

thể của trang Fanpage "Người Kỳ Anh" vi phạm) đến cơ quan Công an Thị xã 

Kỳ Anh - đơn vị có chức năng điều tra, xác minh và xử lý vi phạm hành chính. 

Hành vi vi phạm đưa thông tin sai sự thật trên mạng xã hội được quy định tại 

Điểm g, Khoản 1, Điều 66, Nghị định số 174/2013/NĐ-CP: "Cung cấp, trao đổi, 

truyền đưa hoặc lưu trữ, sử dụng thông tin số nhằm đe dọa, quấy rối, xuyên tạc, 

vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm, uy tín của người 

khác". 

Trên đây là ý kiến của Sở Thông tin và Truyền thông, đề nghị UBND Thị 

xã Kỳ Anh chủ động xử lý theo thẩm quyền đã được quy định./.  

 
Nơi nhận:  
- Như trên;  

- UBND phường Kỳ Thịnh;  

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, TTra2. 
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