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BÁO CÁO 

Kết quả xử lý vi phạm liên quan đến dịch bệnh Covid-19 

 

Ngày 04/5/2020, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nam nhận được Công văn 

số 600/PTTH&TTĐT ngày 23/4/2020 của Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông 

tin điện tử về việc đề nghị báo cáo kết quả xử lý vi phạm liên quan đến dịch bệnh 

Covid-19. Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nam báo cáo kết quả xử lý vi phạm 

liên quan đến dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh với những nội dung sau: 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành 

UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành 

phố triển khai thực hiện: Công văn số 79-CV/TW ngày 29/01/2020 của Ban Bí thư 

Trung ương Đảng về việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Công điện số 

121/CĐ-TTg ngày 23/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19; Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/02/2020, Chỉ thị số 06/CT-

TTg ngày 31/01/2020, Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 25/02/2020, Chỉ thị số 13/CT-

TTg ngày 11/3/2020, Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 và Chỉ thị số 16/CT-

TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc quyết liệt thực hiện đợt cao 

điểm phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cùng các chỉ thị, kế hoạch, văn bản của Bộ 

Y tế và các bộ, ngành liên quan. 

Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 26-CT/TU ngày 15/4/2020 về tiếp tục tăng cường 

công tác phòng, chống dịch Covid-19 gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh 

tế, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, UBND tỉnh cũng ban hành 

các văn bản thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố đã tập trung, quyết 

liệt chỉ đạo các biện pháp thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của trung 

ương, của tỉnh. 

2. Công tác tuyên truyền 

Các cơ quan báo chí của tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh đẩy mạnh tuyên 

truyền về phòng, chống dịch bệnh Covid-19; thông tin kịp thời, minh bạch, trong 

đó chú trọng thông tin về các kết quả tích cực, các mô hình tốt, sự chung tay của cả 

cộng đồng trong phòng, chống dịch bệnh; chủ động thông tin về kết quả điều trị để 
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tránh hoang mang trong xã hội; thông tin nhiều hơn về cách phòng tránh dịch bệnh, 

các biện pháp phòng chống lây chéo dịch bệnh trong cộng đồng, không đưa các 

thông tin gây bi quan, sợ hãi hoặc kỳ thị với người mắc bệnh, người nghi mắc 

bệnh. Báo Hà Nam tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 với các tin, bài 

có chất lượng trên cả 02 phương tiện báo in và báo điện tử. Đài Phát thanh và 

Truyền hình Hà Nam xây dựng Kế hoạch tuyên truyền theo cấp độ dịch bệnh 

Covid-19 gây ra trên địa bàn tỉnh, phân công các phòng chuyên môn khối Nội 

dung liên tục cập nhật diễn biến, tăng cường thời lượng chương trình để tập trung 

tuyên truyền tình hình dich bệnh trong tỉnh trên 03 loại phương tiện: phát thanh, 

truyền hình, trang thông tin điện tử tổng hợp và trên Facebook, Zalo của Đài. 

Đài truyền thanh cấp huyện, Đài Truyền thanh cấp xã đẩy mạnh tuyên truyền 

các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 góp phần giúp người dân hiểu, chủ 

động phòng, chống dịch, tránh gây hoang mang, hiểu nhầm nhưng cũng không lơ 

là, chủ quan trong công tác phòng, chống dịch.  

3. Kết quả kiểm tra xử lý vi phạm 

UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành chức năng thường xuyên rà soát thông 

tin sai sự thật liên quan đến dịch Covid-19 trên Internet và mạng xã hội. Tăng 

cường kiểm tra, xử lý các trường hợp đưa tin giả mạo, sai sự thật hoặc không 

khách quan, thông tin tiêu cực, gây hoang mang trong Nhân dân, gây bất lợi cho 

tỉnh trong công tác phòng, chống dịch bệnh trên môi trường mạng. 

Ngày 20/02/2020, trên mạng xã hội Facebook lan truyền Công văn của 

UBND tỉnh Hà Nam gửi Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc kiến nghị kéo 

dài thời gian nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên đến hết tháng 3/2020 và 

điều chỉnh thời gian năm học 2019 - 2020.  

Xử lý thông tin trên, Sở Thông tin và Truyền thông đã trao đổi với Văn phòng 

UBND tỉnh, được biết UBND tỉnh Hà Nam không ban hành Công văn này. Văn 

bản này là giả mạo. Nội dung, câu chữ trong văn bản được cắt ghép, chỉnh sửa sai 

sự thật. Người đăng tải thông tin trên được xác định là bà Lê Thị Thanh Loan (sinh 

năm 1982, trú tại xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng). Ngày 21/02/2020, Thanh tra 

Sở Thông tin và Truyền thông đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 

là 5.000.000 đồng đối với bà Lê Thị Thanh Loan về hành vi “Cung cấp, trao đổi, 

truyền đưa hoặc lưu trữ, sử dụng thông tin số nhằm đe dọa, quấy rối, xuyên tạc, vu 

khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác”. 
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Ngoài ra, Công an tỉnh Hà Nam đã xử phạt vi phạm hành chính 10.000.000 

đồng đối với bà Đinh Thị Lanh, phường Đồng Văn, thị xã Duy Tiên về hành vi 

đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội. Tổ chức làm việc, chấn chỉnh, nhắc 

nhở đối với 16 trường hợp có hành vi đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến 

dịch Covid-19 trên mạng xã hội Facebook: Đăng tải văn bản giả mạo công văn của 

UBND tỉnh; đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến số lao động Trung Quốc ở 

Thanh Liêm. 

Trên đây là báo cáo kết quả xử lý vi phạm liên quan đến dịch bệnh Covid-19 

trên địa bàn tỉnh Hà Nam, Sở Thông tin và Truyền thông trân trọng báo cáo./. 

 
Nơi nhận: 
- Cục PTTH&TTĐT; 

- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
Nguyễn Duy Tuấn 
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