
 

 

UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

Số:        /QĐ-STTTT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Tĩnh, ngày     tháng 01 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Thụ lý tố cáo 

 

GIÁM ĐỐC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

Căn cứ Điều 29 Luật Tố cáo ngày 12 tháng 6 năm 2018; 

Căn cứ Điều 9 Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo;  

Căn cứ Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND ngày 20/04/2017 của UBND 

tỉnh Hà Tĩnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở 

Thông tin và Truyền thông;  

Căn cứ Công văn số 10/UBND-TCD ngày 18/01/2021 của UBND tỉnh về 

việc giao kiểm tra, xử lý đơn của bà Lê Thị Vương, thị trấn Nghèn, Can Lộc;  

Xét đề nghị của Thanh tra Sở.   

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thụ lý tố cáo đối với Báo Hà Tĩnh theo văn bản chuyển Đơn tố cáo 

của bà Lê Thị Vương ngày 18/01/2021.  

Nội dung tố cáo được thụ lý gồm:  

Nội dung 1: Báo Hà Tĩnh đưa tin sai sự thật về bà Lê Thị Vương lợi dụng 

dịch bệnh Covid-19, thông qua hình thức phát khẩu trang y tế để “tuyên truyền 

Pháp Luân Công trái phép”.  

Nội dung 2: Báo Hà Tĩnh đưa tin sai sự thật việc cơ quan Công an thị xã 

Kỳ Anh lập hồ sơ xử phạt bà Lê Thị Vương phát tài liệu tuyên truyền Pháp Luân 

Công trái phép trên địa bàn.  

Thời hạn giải quyết tố cáo là 30 ngày làm việc kể từ ngày thụ lý tố cáo.  

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  

Báo Hà Tĩnh và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./.  

 

Nơi nhận:  
- Như Điều 2;                                       

- Lưu: VT, hồ sơ. 

GIÁM ĐỐC SỞ 

 

 

 

 

 

Nguyễn Công Thành 
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