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V/v đề nghị xử lý
trang Thông tin điện tử vi phạm

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Tĩnh, ngày 16 tháng 01 năm 2020

nh gửi:
- Thanh tra Bộ TT&TT;
- Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử;
- Trung tâm InterNet Việt Nam (VNNIC).
Ngày 15/01/2020, Trang Thông tin điện tử có tên miền
http://motivationlifestudio.com đã đăng bài viết “Bí thư huyện ở Hà Tĩnh lái xe
biển xanh bỏ chạy khi bị kiểm tra nồng độ cồn” của tác giả Thanh Thu, trong đó
đã đăng tải hình ảnh không đúng nội dung bài viết (Bản chụp bài viết kèm theo).
Đường link: http://motivationlifestudio.com/bi-thu-huyen-o-ha-tinh-lai-xe-bienxanh-bo-chay-khi-bi-kiem-tra-ɴ oɴ ԍ -do-coɴ .html.
Hình ảnh được đăng tải trong bài viết trên là hình ảnh của đồng ch Phó B
thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh, không liên quan đến các nội dung được nêu
trong bài viết. Việc đưa hình ảnh sai sự thật này đã làm cho người đọc hiểu
nhầm, gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến uy t n của lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh.
Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh đề nghị Thanh tra Bộ, Cục Phát
thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử xác minh, xử lý theo quy định đối với
Trang Thông tin điện tử có tên miền http://motivationlifestudio.com nêu trên.
Đề nghị Trung tâm InterNet Việt Nam (VNNIC) xác minh chủ sở hữu và
thu hồi tên miền http://motivationlifestudio.com theo quy định.
Rất mong được sự phối hợp xử lý kịp thời của các cơ quan chức năng của
Bộ Thông tin và Truyền thông./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ TT&TT (B/c);
- Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng (B/c)
- 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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