Hai ph n - ngi t dng chuyn "tìm 30 ngi i ánh nhau" ng lên facebook câu like bán hàng
online; ngi t chia s "tin hot" v ánh nhau... o trên cng cùng mc ích mun nhn c nhiu like và
bình lun. C hai va b Công an x lý.
Chiu 27/10, Công an huyn Hòa Vang (à Nng) cho bit va làm vic vi 2 ngi ng ti, phát tán thông
tin sai s tht, gi mo, kích ng bo lc. Công an huyn cng ã yêu cu các ch tài khon này g b bài vit,
ính chính ni dung.

Hai ph n U30 ng thông tin "tìm 30 ngi i ánh nhau" gây sc nhm mc ích câu like ã b Công an
mi lên làm vic và x lý.
Trc ó, ti 26/10, tài khon Facebook có tên "Võ Thu Trinh" ng ti bài vit lên nhóm "Hi n vt à
Nng" ni dung: "Chiu mai, mình cn 30 bn i ánh nhau cùng mình qung trng 2/9… Công 200k.
Ch cn ng cho ông i hình là c…".
T thông tin này, tài khon có tên "Cm Võ" ã sao chép ni dung bài vit trên và ng ti lên nhóm
"Túy Loan Hi (Mua bán, trao i hàng hóa)". Sau khi thông tin này ng ti ã thu hút hn 5.000 lt
like và gn 7.000 lt bình lun.
Ngay khi tip nhn thông tin, Công an huyn Hòa Vang vào cuc iu tra và xác nh V.T.T. (28 tui,
trú xã Hòa Phc, huyn Hòa Vang) là ngi ng ti bài vit. Còn V.T.C. (30 tui, trú xã Hòa Phong,
huyn Hòa Vang) là ngi sao chép bài vit ng ti lên nhóm khác, nhm câu like, câu view phc v
bán hàng online.
Công an Hoà Vang ã làm vic và yêu cu T, C g b bài vit và ng ti thông tin ính chính. C hai tha
nhn hành vi ca mình.
Cùng ngày, T có bài vit ính chính ng lên nhóm "Hi n vt à Nng" cho rng bn thân a thông tin
ánh nhau vì mc ích gii trí.
Công an huyn Hoà Vang cho bit, theo quy nh ca Ngh nh 15/2020/N-CP, hành vi ng ti, tán
phát thông tin tin sai s tht, tin gi mo, nhy cm, git gân, kích ng bo lc... có th b pht n 15 triu
ng.
Theo "Trang thông tin in t CATP à Nng"

