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V/v báo cáo xử lý báo chí
theo chỉ đạo của Tỉnh ủy

n

ử : T ườn trực Tỉn ủy

Thực hiện công văn số 1991-CV/TU ngày16 t án 01 năm 2020 của

Tỉn ủy về việc chỉ đạo k ểm tra, làm rõ nộ dun báo c p ản án v ệc xe
ô tô b ển xan 38A-0729 c ở B t ư Huyện ủy N
Xuân k ôn c ấp àn
ệu lện của cản sát ao t ôn đan làm n ệm vụ, Sở T ôn t n và
Truyền t ôn x n báo cáo t ực ện n ư sau:
Qua xác m n tìm ểu, bà v ết ốc về vụ v ệc xe ô tô b ển xan 38A0729 c ở B t ư Huyện ủy N
Xuân k ôn c ấp àn
ệu lện của cản
sát giao thông làm n ệm vụ k ểm tra nồn độ cồn n ườ đ ều k ển p ươn
t ện ao t ôn trên quốc lộ 8B, đoạn qua xã Xuân G an , uyện N
Xuân
là do P ón v ên T ến Đạt, đăn trên Báo đ ện tử tr t ức trực tuyến
Zing.vn. Sau đó n ều tran báo đ ện tử, tran T ôn t n đ ện tử tổn ợp,
mạn xã ộ c a sẻ trên mạn , tron đó có 02 tran c a sẻ nộ dun bà
này từ tran Zing.vn kèm t êm ản của đồn c P ó B t ư t ườn trực:
ồm tran https://vietnam24h.info và trang http://motivationlifestudio.com.
Trang https://vietnam24h.info và trang http://motivationlifestudio.com
là các tran có tên m ền quốc tế có máy c ủ đặt ở nước n oà , ẩn dan t ôn t n
c ủ sở ữu (có bảng tra cứu thông tin tên miền kèm theo), v ệc xác m n , xử lý
các tran này là rất k ó k ăn đố vớ các cơ quan c ức năn cấp tỉn .
Ngày 16/01/2020, n ày 17/01/2020, Sở T ôn t n và Truyền t ôn đã có
côn văn số 50/STTTT-Ttra, số 60/STTTT-Ttra ử Bộ trưởn Bộ TT&TT và
các cơ quan chức năng của Bộ đề n ị xử lý, thu hồ tên miền các tran TTĐT
v p ạm này (các công văn kèm theo).
Ngoài ra, Thanh tra Sở đã thực hiện comment, nhắn tin trực tiếp đến các
Trang TTĐT, các facebook có chia sẻ bài viết để gỡ bỏ tin bài trên nhằm giảm
thiểu sự loan truyền thông tin sai sự thật trên mạn và đã có Facebook cá nhân
đã tự gỡ bỏ các link chia sẻ bài viết này (FB Hiếu Henry).
Hiện Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các phòng chức năng phố hợp
vớ Phòng An ninh chính trị nộ bộ (PA03), các cơ quan chức năng của Bộ để
tiếp tục xác minh, xử lý các báo điện tử, trang TTĐT, mạng xã hộ nêu trên.
Về nộ dung bài viết trên Báo điện tử tri thức trực tuyến Zing.vn, sau khi có
báo cáo của Huyện ủy Nghi Xuân, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ có văn bản
đề nghị Báo điện tử Zing.vn phản hồ về việc đưa tin sai sự thật trong bài “Bí

thư huyện ở Hà Tĩnh lái xe biển xanh bỏ chạy khi bị kiểm tra nồng độ cồn” đăng
trên Báo điện tử Zing.vn và đề nghị Thanh tra Bộ TT&TT xử lý Báo điện tử
Zing.vn theo quy địn .
Trên đây là kết quả kiểm tra, xử lý của Sở Thông tin và Truyền thông về
phản ánh của báo chí đến thờ điểm 20/01/2020, báo cáo T ườn trực Tỉn ủy./.
Nơi nhận:
- N ư trên;
- Bộ TT&TT (B/c);
- T ườn trực UBND tỉn (B/c);
- Ban Tuyên giáo TU (B/c);
- Côn an tỉn (P/ );
- Lưu: VT, Ttra1.
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