Chiu 21-5, CAQ Liên Chiu ã ra quyt nh x pht 2 ph n (mi trng hp 12,5 triu ng) v hành vi "a thông tin sai s
tht xúc phm uy tín ca t chc" theo im A, Khon 3, iu 99 Ngh nh 15/2020/N-CP ngày 13-2-2020 ca Chính ph
quy nh x pht vi phm hành chính trong lnh vc bu chính, vin thông , tn s vô tuyn in, công ngh thông tin và
giao dch in t.
Thông tin t i An ninh Công an qun Liên Chiu cho hay, ây là 2 ph n trú ti qun Hi Châu, ã có hành vi ng ti
thông tin sai s tht trên mng xã hi, nh hng n công tác m bo an ninh trt t cuc bu c sp n và công tác phòng
chng dch bnh trên a bàn. C th, sáng ngày 20-5, bà N.T.T.L (56 tui) trú phng Hi Châu II, qun Hi Châu, TP à
Nng là ch tài khon ca Facebook có tên là "T.L.N" ã ng ti 1 bài vit kêu gi tin t thin cho ngi dân ang cách ly
y t ti khu vc chung c Kinh Dng Vng, thuc a bàn phng Hòa Minh, qun Liên Chiu lên mng xã hi. Vì là bài vit
kêu gi t thin nên ch nhân ca tài khon facebook này ã dùng nhng t ng phóng i, th hin sai s tht tình hình
ngi dân thiu thn ti im cách ly. Khi bài vit c ng ti lên nhóm "Hiu Hnh Chùa Quán Th Âm" do ngi ph n này
làm qun tr viên, vi hn 1000 lt theo dõi, ã thu hút s quan tâm, chia s ca nhiu ngi.
Bà N.T.M.H (45 tui) trú phng An Hi Bc, qun Sn Trà, là thành viên ca nhóm hi trên cng không tìm hiu ã chia
s ni dung sai s tht này lên trang facebook cá nhân. Qua làm vic, Công an qun xác nh thông tin bài vit ca
bà N.T.T.L là sai s tht. Do mun c nhiu ngi ng h, nên bà N.T.T.L không xác minh, suy xét mà ng ti ngay bài
vit kêu gi, dn n vic nhiu ngi hiu sai v tình hình ngi dân ti các im cách ly y t khu dân c. Sau khi làm vic vi c
quan Công an, bà N.T.T.L và bà N.T.M.H ã xóa bài vit cng nh nhn thc c hành vi sai trái ca mình v vic ng ti
thông tin sai s tht nh hng n s n lc ca chính quyn a phng và các lc lng chc nng trong vic phòng nga dch
bnh, m bo an ninh trt t chun b cho cuc bu c vào ngày 23-5 sp n.
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