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KẾT LUẬN KIỂM TRA VIỆC CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT ĐỐI VỚI TẠP 

CHÍ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ VIỆT NAM VÀ TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ MÔI 

TRƯỜNG VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM 

 

Thực hiện Quyết định số 1223/QĐ-BTTTT ngày 21/7/2020 của Bộ Thông 

tin và Truyền thông về kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về báo chí 

đối với Tạp chí Môi trường Đô thị Việt Nam và Tạp chí điện tử Môi trường và 

Đô thị Việt Nam, Đoàn kiểm tra đã thực hiện kiểm tra từ ngày 31/7/2020 đến 

ngày 19/8/2020 tại địa chỉ 1401B, tầng 14, tòa nhà M3-M4, 91 Nguyễn Chí 

Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. 

Xét Báo cáo kết quả của Đoàn kiểm tra ngày 21/9/2020, Bộ Thông tin và 

Truyền thông kết luận như sau: 

I. KHÁI QUÁT CHUNG 

1. Cơ cấu tổ chức 

Tạp chí Môi trường Đô thị Việt Nam là cơ quan của Hiệp hội Môi trường 

Đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam, có tư cách pháp nhân, tài khoản, địa chỉ 

và con dấu riêng. 

Tạp chí Môi trường Đô thị Việt Nam có Tổng Biên tập là ông Đồng Xuân 

Thụ, 2 Phó Tổng biên tập là các ông, bà: Đặng Vương Hưng, Nguyễn Thị Ánh 

Hồng ; Phòng ban gồm: Ban Biên tập, Ban Điện tử, Ban Bạn đọc, Phòng Tổ 

chức hành chính, Phòng Kế toán, Phòng Phát hành. Tổng số cán bộ, phóng viên 

là 73 người, trong đó có 17 Đảng viên, 26 người có thẻ nhà báo, 5 người là cộng 

tác viên, 63 người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.  

2. Giấy phép 

Thực hiện xuất bản theo Giấy phép hoạt động báo chí in số 168/GP-

BTTTT ngày 06/4/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông, phát hành ấn phẩm 

Tạp chí Môi trường Đô thị Việt Nam mỗi tháng một số, mỗi số phát hành từ 

3.000 - 3.800 ấn phẩm với giá 20.500 đ. Xuất bản điện tử theo Giấy phép hoạt 

động báo điện tử số 182/GP-BTTTT ngày 27/4/2017 của Bộ Thông tin và 

Truyền thông với tên gọi Tạp chí điện tử Môi trường và Đô thị Việt Nam, tên 

miền tại địa chỉ https://www.moitruongvadothi.vn, mỗi ngày sản xuất khoảng 

100 tin, bài, trong đó tự sản xuất khoảng 50 tin, bài. 

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA 

1. Việc thực hiện tôn chỉ, mục đích 

1.1. Đối với Tạp chí Môi trường Đô thị Việt Nam: 

http://thuonghieucongluan.com.vn/
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Theo Giấy phép hoạt động báo chí in số 168/GP-BTTTT, tôn chỉ, mục 

đích của Tạp chí là: 

- Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của 

Nhà nước và quy định của Hiệp hội về lĩnh vực môi trường, đô thị và khu công 

nghiệp. 

- Trao đổi thông tin về ứng dụng khoa học công nghệ mới, những kinh 

nghiệm, những mô hình đạt hiểu quả kinh tế cao trong lĩnh vực môi trường. 

Tuy nhiên bên cạnh các bài phù hợp phù hợp với tôn chỉ, mục đích, hầu 

hết tin, bài tại chuyên mục Pháp luật - Môi trường của Tạp chí có nội dung 

không đúng tôn chỉ, mục đích, phản ánh việc tranh chấp, khiếu kiện đất đai từ 

các đơn, thư tố cáo, khiếu nại, cụ thể: 

- Số 132/2020: Huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai): Nghi vấn chính quyền dùng 

“chiêu trò” để chiếm đất của dân; Xây rào bị cưỡng chế tháo dỡ nhà?; 

TPHCM: Mất giấy tờ xin cấp lại bị làm khó; Kiên Giang: Chủ tịch huyện Phú 

Quốc cố tình ép dân?. 

- Số 131/2020: Đồng Nai: Tuỳ tiện tách vụ án, toà bỏ mặc oan sai!; Phú 

Quốc: Ngang nhiên xây nhà Hiệu bộ trên đất tranh chấp của dân; Huyện Vĩnh 

Cửu - Đồng Nai: Vì sao người dân mất quyền sử dụng đất?; Kết luận thanh tra 

đất đai huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Mất sim số đẹp, khách hàng 

khiếu nại, nhà mạng phớt lờ. 

- Số 128+129/2020: Nhơn Trạch - Đồng Nai: Dự án chợ Đại Phước 14 

vẫn chưa đền bù; Những quyết định khó hiểu của công an huyện Vĩnh Tường - 

Tỉnh Vĩnh Phúc. 

- Số 126/2019: Bến Tre: Có chăng Chi cục Thi hành án Dân sự huyện 

Chợ Lách lạm quyền?; Thấy gì qua lối hành xử của cơ quan tố tụng?; Tại sao 

Công an tỉnh Quảng Nam không khởi tố vụ việc?. 

Như vậy: Tạp chí Môi trường Đô thị Việt Nam đăng các bài viết không 

đúng tôn chỉ, mục đích là không thực hiện đúng quy định tại điểm b khoản 2 

Điều 4 Luật Báo chí và bị xử phạt theo quy định tại điểm d khoản 3 Điều 5 Nghị 

định số 159/2013/NĐ-CP: “Thực hiện không đúng tôn chỉ, mục đích ghi trong 

giấy phép hoạt động báo chí” (20-40 triệu đồng). 

1.2. Đối với Tạp chí điện tử Môi trường và Đô thị Việt Nam: 

Theo Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 182/GP-BTTTT, tôn chỉ, 

mục đích của Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam là: 

- Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của 

Nhà nước và quy định của Hiệp hội Môi trường đô thị và Khu công nghiệp Việt 

Nam về lĩnh vực môi trường đô thị và khu công nghiệp. 

- Thông tin về ứng dụng khoa học công nghệ mới, những kinh nghiệm, 

mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao trong lĩnh vực môi trường đô thị và khu 

công nghiệp. 
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Tuy nhiên, Tạp chí thường xuyên đăng tải nhiều bài, loạt bài không đúng 

tôn chỉ, mục đích. Cụ thể: 

- Chuyên mục Pháp luật: Cần Thơ: Yêu cầu giám định dự án nâng cấp 

bệnh viện Ô Môn (18/6/2020); Nội bộ tố lãnh đạo Coteccons dính hàng loạt sai 

phạm? (15/6/2020); TGĐ EVN Trần Đình Nhân ký văn bản đi ngược chỉ đạo 

của Thủ tướng (09/4/2020); Có hay không việc “bắt tay” giữa doanh nghiệp và 

Điện lực Hà Giang?  (26/2/2020); Làm rõ dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản 

của ông Lê Thanh Toàn (11/11/2019); Chuỗi nhà hàng Món Huế đóng cửa hàng 

loạt và trách nhiệm đặt ra (26/10/2019); Kon Tum: Dù bị bỏ hoang trung tâm 

dạy nghề vẫn được rót kinh phí! (10/10/2019); Thấy gì qua lối hành xử của cơ 

quan tố tụng? (03/9/2019); Viện Kiểm sát Nhân dân TP. Biên Hòa vi phạm hoạt 

động tư pháp? (21/8/2019); Công an tỉnh Trà Vinh có bỏ lọt tội phạm? 

(14/8/2019); Công an tỉnh Trà Vinh có bỏ lọt tội phạm? (12/8/2019); Đại gia Lê 

Thanh Thản bị khởi tố, người mua nhà có bị ảnh hưởng? (11/7/2019); Hàng loạt 

trụ sở đất vàng liên kết, cho thuê sai quy định (08/7/2019)… 

- Chuyên mục Đô thị: LinkHouse Miền Trung 2 lần đạt “Top 10 sàn giao 

dịch BĐS tiêu biểu” (30/6/2020); Shilla Monogram Quangnam Danang - Điểm 

đến của sự cân bằng (26/6/2020); Phu Quoc Marina Square - mô hình boutique 

hotel hấp dẫn của đảo ngọc (29/5/2020); Những động thái kịp thời và sự “bảo 

chứng thịnh vượng” của TĐ Hyatt (28/5/2020); Sunshine Group thành công với 

chiến dịch bán nhà trên Sunshine App (11/4/2020); D'. El Dorado - tâm điểm 

vàng kết nối giao thông (01/4/2020); CHG Homes ký hợp tác phân phối dự án 

EcoCity Premia Buôn Ma Thuột (27/3/2020)... 

Rất nhiều bài viết khác như:  Lào Cai: Công trình “khủng” sai phạm, 

trách nhiệm thuộc về ai? (01/07/2019); Bất ngờ Hải Phát Land được tôn vinh 

sàn giao dịch BĐS tiêu biểu (01/07/2019), Chủ đầu tư lên tiếng về mặt đường 

dẫn cầu Vàm Cống bị rạn nứt (01/07/2019), Thanh tra Chính phủ đang làm việc 

với lãnh đạo TP.HCM về Thủ Thiêm (01/07/2019), Công ty Minh Đức nói gì về 

việc bị ‘tố’ cạnh tranh không lành mạnh? (01/07/2019), TP.HCM: Chủ đầu tư 

Oriental Plaza bị tố sai phạm hàng loạt (01/07/2019), 35 dự án bị TTCP 'sờ 

gáy', Khánh Hòa siết thực hiện đấu thầu dự án (01/07/2019), Suối A Lin bị băm 

nát: Truy nguồn gốc cát sỏi của công ty Trường Phú (02/07/2019), Điện mặt 

trời (Uỷ ban dân tộc): Trách nhiệm thuộc về ai? (Bài 4) (02/07/2019), Nghệ An: 

Bể bơi không phép ngang nhiên mọc ở khuôn viên nhà trường? (02/07/2019), 

Quận Nam Từ Liêm: 48 dự án chậm tiến độ và dấu hỏi minh bạch? 

(02/07/2019), Bị thu hồi 31ha đất chậm triển khai, Bitexco 'đòi' phí lập dự án 

(02/07/2019), Bình Dương: Địa ốc Kim Oanh đứng đầu danh sách các DN nợ 

thuế (03/07/2019), Trường Đại học Thủ Đô: Lộ hàng loạt các sai phạm, cần xử 

lý nghiêm! (04/07/2019), Vụ cảng xăng dầu bị 'hô biến” thành nhà hàng: Sao 

chưa xử lý xong? (04/07/2019), TMV She Beauty: Chưa được cấp giấy phép vẫn 

ngang nhiên hoạt động (05/07/2019), UBND Xuy Xá hủy biên bản xử phạt bị 

dân tố là ban hành ‘lén lút' (05/07/2019), Thạch Thất: Dự án 'giả' có sàn giao 

dịch, liệu khách hàng có bị lừa? (08/07/2019), Bộ Công Thương nói gì về việc 
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bùng nổ điện mặt trời? (08/07/2019), Cận cảnh việc làm 'khó hiểu' của lái xe tải 

khi gặp CSGT Kim Động (09/07/2019), 'Vỡ trận' Eco Green Tower, cư dân 

không được TPBank bảo lãnh? (09/07/2019), Vĩnh Phúc: UBND xã Đạo Trù bị 

tố “khai khống” hồ sơ để về đích NTM (11/07/2019), Dân tố Công ty CP 6.3 

làm nứt nhà: Sẽ mời đơn vị tư vấn thẩm định (10/07/2019), Cục Hàng không 

Việt Nam nói gì về 'tân binh' Vinpearl Air? (10/07/2019), Nếu bị phạt tù, bị can 

Lê Thanh Thản sẽ bị kết án bao nhiêu năm? (10/07/2019), Điểm mặt lãnh đạo, 

cơ quan làm ngơ cho sai phạm của Mường Thanh (12/07/2019), Cây cầu 32 tỷ 

đồng ở Huế: Chưa hoàn thành xong GPMB đã thi công? (13/07/2019), Cát 

tường Group: Huy động vốn trái phép tại dự án Cát Tường Phú Hưng 

(15/07/2019), Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam chênh 32 tỷ USD: Bộ KH-ĐT 

nói gì? (19/07/2019), Lào Cai: Có tình trạng “bảo kê” cho công trình “khủng” 

tồn tại? (29/07/2019), “Hô biến” đất NN thành đất ở chỉ bằng tờ trích đo địa 

chính (Bài 2) (31/07/2019), Phú Thọ: Ai “bảo kê” cho doanh nghiệp vi phạm 

quy định hoạt động? (05/08/2019), Vụ “xẻ thịt” đất công: Công ty Thuận Lợi 

muốn “bịt miệng” khách hàng (09/08/2019), Đạo diễn Lê Hoàng lật tẩy “trò 

mèo” tại các cuộc thi Hoa hậu quý bà (05/08/2019), Bị tố lừa đảo bán đất ‘vịt 

trời’, DN vẫn vay trăm tỉ từ ngân hàng (27/09/2019), Kon Tum: Lâm tặc phá 

rừng, mở đường cho xe vận chuyển gỗ (29/09/2019), Thái Bình: Nhà thầu không 

hợp lệ vẫn trúng thầu dự án mua sắm thuốc (03/01/2020), Gia Lai: Công ty lâm 

nghiệp bức tử vườn cây của dân! (04/01/2020), Dự án Sakura Tower: Sai phạm 

nghiêm trọng bị lãng quên?  (07/01/2020), Viện thẩm mỹ NT-Korea bị xử phạt 

và buộc đóng cửa vì hoạt động chui (20/01/2020), Vì sao gói thầu nhà máy nước 

ngàn tỉ bị Đà Nẵng hủy (04/02/2020), Luật sư nói gì về việc đại gia Xuân 

Trường “quên” đóng thuế  (07/02/2020), Quận Hà Đông khẳng định cưỡng chế 

đúng quy trình, Cienco 5 'ăn vạ'? (11/02/2020), Tp.HCM: Cư dân Hoàng Anh 

River View tố BQT thiếu trách nhiệm (Bài 2) (15/02/2020” 

- Tạp chí đăng nhiều ảnh minh họa không trích dẫn nguồn. 

Như vậy: Việc Tạp chí điện tử Môi trường và Đô thị Việt Nam đăng nhiều 

bài viết không đúng tôn chỉ mục đích là không thực hiện đúng quy định tại điểm 

b khoản 2 Điều 4 Luật Báo chí và bị xử phạt theo quy định tại điểm d khoản 3 

Điều 5 Nghị định số 159/2013/NĐ-CP: “Thực hiện không đúng tôn chỉ, mục 

đích ghi trong giấy phép hoạt động báo chí” (20-40 triệu đồng). 

2. Các thông tin phải thể hiện trên Tạp chí 

2.1. Đối với Tạp chí Môi trường Đô thị Việt Nam 

a) Khoản 3 Điều 3 Luật Báo chí quy định báo in bao gồm tạp chí in. 

Điểm b, c và d khoản 1 Điều 46 Luật Báo chí quy định trên trang nhất, bìa 

một đối với báo in phải có nội dung tên cơ quan báo chí, số thứ tự của kỳ phát 

hành, ngày, tháng, năm phát hành, tuy nhiên kiểm tra thực tế cho thấy các ấn 

phẩm chỉ được in với tên “MÔI TRƯỜNG&ĐÔ THỊ” mà không được đề với 

tên cơ quan báo chí nêu trong giấy phép là “TẠP CHÍ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ 



5 

 

 

 

VIỆT NAM”. Tạp chí cũng không ghi rõ ngày, tháng phát hành (chỉ ghi kỳ phát 

hành và năm phát hành). 

Khoản 2 Điều 46 Luật Báo chí quy định dưới chân trang cuối, bìa cuối đối 

với báo in phải có các nội dung: Số giấy phép, ngày cấp, cơ quan cấp giấy phép 

hoạt động báo chí; Địa chỉ của cơ quan báo chí, số điện thoại, fax, thư điện tử, 

họ, tên người đứng đầu cơ quan báo chí; Nơi in, khuôn khổ, số trang, kỳ hạn 

xuất bản, giá bán đối với báo in, tuy nhiên những nội dung này được đưa vào 

trang trong của Tạp chí. Ví dụ: Số 123/2019 đặt ở trang 21. Số 125/2019 đặt ở 

trang 7. Số 131/2020 đặt ở trang 4. Số 132/2020 đặt ở trang 3... Tạp chí cũng 

không ghi rõ giá bán. 

Như vậy: Trang nhất không ghi, thể hiện đầy đủ với tên “TẠP CHÍ MÔI 

TRƯỜNG ĐÔ THỊ VIỆT NAM”; Không có thông tin về ngày, tháng, năm phát 

hành là không thực hiện đúng quy định tại điểm b, c, d khoản 1 Điều 46 Luật 

Báo chí. 

Việc thể hiện số giấy phép, ngày cấp, cơ quan cấp giấy phép hoạt động 

báo chí; Địa chỉ của cơ quan báo chí, số điện thoại, fax, thư điện tử, họ, tên 

người đứng đầu cơ quan báo chí, Nơi in đối với báo in ở trang trong mà không 

phải ở trang cuối, bìa cuối cùng của Tạp chí; đồng thời không một số kỳ không 

có thông tin về số trang, giá bán là không thực hiện đúng khoản 2 Điều 46 Luật 

Báo chí. 

2.2. Đối với Tạp chí điện tử Môi trường và Đô thị Việt Nam: 

- Khoản 6 Điều 3 Luật Báo chí quy định báo điện tử gồm báo điện tử và 

tạp chí điện tử. 

Điểm a, b khoản 1 Điều 46 Luật Báo chí quy định trên trang chủ, các 

trang đối với báo điện tử phải có nội dung: 

a) Tên sản phẩm báo chí; 

b) Tên cơ quan báo chí, tên cơ quan chủ quản báo chí (ghi dưới tên báo 

chí); tên miền đối với báo điện tử; 

Tuy nhiên, kiểm tra thực tế cho thấy ở trên đầu và cuối bên trái của các 

trang của Tạp chí điện tử Môi trường và Đô thị Việt Nam Nam chỉ hiển thị chữ 

“MÔI TRƯỜNG&ĐÔ THỊ” và “Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử” mà 

không hiển thị với tên đầy đủ theo như giấy phép là “TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ MÔI 

TRƯỜNG VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM”. 

- Điểm b khoản 2 Điều 46 Luật Báo chí quy định trang chủ đối với báo 

điện tử phải thể hiện số fax, tuy nhiên, dưới chân trang chủ của Tạp chí điện tử 

Môi trường và Đô thị Việt Nam không thể hiện thông tin này. 

Như vậy: Trang chủ, các trang không ghi, thể hiện đúng tên “TẠP CHÍ 

ĐIỆN TỬ MÔI TRƯỜNG VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM” là không thực hiện đúng quy 

định tại điểm b khoản 1 Điều 46 Luật Báo chí; Không thể hiện số fax là không 

thực hiện đúng quy định tại điểm b khoản 2 Điều 46 Luật Báo chí. 

3. Việc xuất bản Tạp chí Môi trường Đô thị Việt Nam 



6 

 

 

 

Khoản 3 Điều 20 Luật Báo chí: “Khi thay đổi…kỳ hạn xuất bản, số 

trang… cơ quan chủ quản báo chí có văn bản đề nghị Bộ Thông tin và Truyền 

thông. Việc thay đổi chỉ được thực hiện sau khi có văn bản chấp thuận của Bộ 

Thông tin và Truyền thông”. 

Tại Giấy phép hoạt động báo chí in số 168/GP-BTTTT, Tạp chí Môi 

trường Đô thị Việt Nam được phép xuất bản mỗi tháng một số, mỗi số 84 trang. 

Tuy nhiên, nhiều số của Tạp chí phát hành không đúng số trang được cấp phép. 

Ví dụ: Số 132/2020 có 68 trang; số 130/2020 có 52 trang; số 125/2019 có 52 

trang... Đồng thời, Tạp chí cũng xuất bản gộp hai số 128+129 của năm 2020. 

Như vậy: Tạp chí Môi trường Đô thị Việt Nam thay đổi kỳ hạn xuất bản 

(Xuất bản ấn phẩm số đặc biệt gộp 2 số 128+129/2020); thay đổi số trang được 

phép xuất bản (số 132, 130...) nhưng không có văn bản chấp thuận của Bộ 

Thông tin và Truyền thông là không thực hiện đúng quy định tại khoản 3 Điều 

20 Luật Báo chí, quy định trong giấy phép và bị xử phạt theo điểm a khoản 1 

Điều 5 Nghị định số 159/2013/NĐ-CP:”Thực hiện không đúng quy định ghi 

trong giấy phép”. 

4. Việc bổ nhiệm lãnh đạo, thẻ nhà báo 

4.1. Việc bổ nhiệm lãnh đạo cơ quan báo chí 

Trong Giấy phép hoạt động báo chí in số 168/GP-BTTTT; Giấy phép hoạt 

động báo điện tử số 182/GP-BTTTT, Lãnh đạo cơ quan báo chí của Tạp chí Môi 

trường Đô thị Việt Nam và Tạp chí điện tử Môi trường và Đô thị Việt Nam chỉ 

có Tổng biên tập là ông Đồng Xuân Thụ. 

Tính đến thời điểm kiểm tra, Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ có văn bản 

đồng ý bổ nhiệm ông Đồng Xuân Thụ giữ chức vụ Tổng biên tập Tạp chí Môi 

trường Đô thị Việt Nam và Tạp chí điện tử Môi trường và Đô thị Việt Nam. 

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng chưa có bằng cao cấp lý luận chính trị, tuy 

nhiên, ngày 12/9/2017, Hiệp hội Môi trường đô thị và Khu công nghiệp Việt 

Nam có Quyết định số 08/HHMT, bổ nhiệm ông Đặng Vương Hưng, nguyên 

Phó Tổng biên tập Báo Công an nhân dân và An ninh thế giới giữ chức vụ Phó 

Tổng biên tập Tạp chí điện tử Môi trường và Đô thị Việt Nam; Quyết định số 

09/HHMT, bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Ánh Hồng giữ chức vụ Phó Tổng biên tập 

Tạp chí điện tử Môi trường và Đô thị Việt Nam. 

Trên chân trang của Tạp chí điện tử Môi trường và Đô thị Việt Nam cũng 

ghi rõ ông Đặng Vương Hưng và bà Nguyễn Thị Ánh Hồng là Phó Tổng biên 

tập Tạp chí. 

Ngày 8/9/2020, Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam có Công văn số 

151/BC-TC cam kết trước ngày 1/1/2021 sẽ có giấy xác nhận của cơ sở đào tạo 

xác nhận bà Nguyễn Thị Ánh Hồng tham dự lớp cao cấp lý luận chính trị. 

Như vậy: Việc ông Đặng Vương Hưng và bà Nguyễn Thị Ánh Hồng được 

bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng biên tập Tạp chí điện tử Môi trường và Đô thị Việt 

Nam mà không có văn bản thỏa thuận của Ban Tuyên giáo Trung ương là không 
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thực hiện đúng Quy chế bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ lãnh 

đạo cơ quan báo chí ban hành kèm theo Quyết định số 75-QĐ/TW ngày 

21/8/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.  

4.2. Thẻ nhà báo  

- Ông Đặng Vương Hưng, được bổ nhiệm Phó Tổng biên tập Tạp chí theo 

Quyết định số 08/HHMT ngày 12/9/2017 của Chủ tịch Hiệp hội Môi trường Đô 

thị và khu công nghiệp Việt Nam nhưng đến nay vẫn sử dụng thẻ nhà báo được 

cấp khi làm việc tại Báo Công an nhân dân. 

- Phóng viên Vũ Thị Thu Hiền, làm việc tại Tạp chí từ ngày 1/7/2019 

nhưng vẫn sử dụng thẻ nhà báo được cấp tại báo Lao động xã hội. 

- Phóng viên Nguyễn Đăng Thái, làm việc tại Tạp chí từ ngày 1/9/2018 

nhưng vẫn sử dụng thẻ nhà báo được cấp tại báo Thời đại.  

Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam đã có Công văn số 139/BC-TC 

ngày 25/8/2020 giải trình, cam kết trong tháng 9/2020 sẽ làm thủ tục đổi thẻ cho 

các ông bà nêu trên. 

5. Việc thành lập Văn phòng đại điện, Phóng viên thường trú 

5.1. Thành lập Văn phòng đại diện 

Tạp chí Môi trường Đô thị Việt Nam hiện có 5 văn phòng đại diện tại các 

tỉnh, thành phố: Hồ Chí Minh, Vĩnh Phúc, Đà Nẵng, Nghệ An, Gia Lai. 

5.2. Phóng viên thường trú 

Hiện Tạp chí Môi trường Đô thị Việt Nam có 1 phóng viên thường trú tại 

Thành phố Hải Phòng là phóng viên Nguyễn Văn Thức, thẻ nhà báo số 

ĐT04215, cấp ngày 20/4/2020. Tạp chí đã có công văn số 54/TC ngày 

07/5/2020 gửi UBND TP.Hải Phòng và Sở Thông tin truyền thông TP.Hải 

Phòng. 

6. Việc ghi giấy giới thiệu để phóng viên đi tác nghiệp 

Trong thời kỳ kiểm tra (từ ngày 01/6/2019 đến ngày 12/7/2020), Tạp chí 

Môi trường Đô thị Việt Nam cấp 365 giấy giới thiệu cho cán bộ, phóng viên đi 

liên hệ công tác. Về cơ bản chấp hành quy định về việc cấp giấy giới thiệu. Tuy 

nhiên, còn một số tồn tại như: 100% bản lưu giấy giới thiệu không có chữ ký 

lãnh đạo Tạp chí duyệt cấp.   

- Tạp chí đã cấp 28 giấy giới thiệu cho nhiều người không phải là nhân 

viên của Tạp chí: 

+ Cấp 18 Giấy giới thiệu số 393, 394, 395, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 

420, 424, 513, 514, 515, 516, 517, 547, 548 cho phóng viên Hà Thị Ngọc Anh đi 

tác nghiệp như: đến Công ty TNHH Đông Phong (KCN Nguyễn Đức Cảnh), 

Công ty CP Phát triển đầu tư Hà Nội (KCN Phúc Khánh), Công ty Cổ phần Môi 

trường xanh Thái Bình để phối kết hợp thực hiện chuyên đề chấp hành pháp luật 

về bảo vệ môi trường tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu kinh 

doanh, dịch vụ tập trung, làng nghề và các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ 

tại tỉnh Thái Bình.  
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+ Cấp 10 giấy giới thiệu số 404, 406, 407, 480, 522, 526, 555, 153, 154, 

155 cho phóng viên Hoàng Thị Dung, Nguyễn Trung Hiếu đi tác nghiệp như: 

xác minh thông tin phản ánh chủ đầu tư phá mộ của dân tại xứ Đồng Đồn, tổ dân 

phố Tháp, phường Đại Mỗ; làm rõ sai phạm trong quá trình xử lý rác thải tại khu 

du lịch Thiên Sơn, Suối Ngà. 

- Cấp 32 giấy giới thiệu để phóng viên đi tác nghiệp không phù hợp với 

tôn chỉ mục đích, cụ thể:  

+ Số 108, 109, 110 ngày 7/1/202020 giới thiệu đến Công ty CP đầu tư 

xuất nhập khẩu Tây đô, Sở Xây dựng TP. Hà Nội, UBND quận Hà Đông về việc 

“Làm rõ việc dự án tòa nhà hỗn hợp Tháp doanh nhân chuyển nhiều tầng khách 

sạn, văn phòng thành căn hộ rao bán trái phép”. 

+ Số 115, 116, 117 ngày 7/1/202020 giới thiệu đến Công ty TNHH Hà 

Phương, Ban quản lý đầu tư xây dựng huyện Lý Nhân, UBND huyện Lý Nhân 

về việc “Trao đổi, xác minh thông tin về gói thầu dự án đầu tư xây dựng tuyến 

đường nối đường tỉnh 499 với đường tỉnh 492 phục vụ vụ cứu nạn đê song hồng 

giai đoạn 2 là thần tốc, thiếu minh bạch”. 

+ Số 118, 119 ngày 7/1/202020 giới thiệu đến Văn phòng đăng ký đất đai 

quận Hai Bà Trưng, Hà Nội về việc xác minh thửa đất số 141 của ông Phan Hữu 

Phúc, bà Phạm Thị Quế Vinh tại số nhà 5 Lê Văn Hưu, Ngô Thì Nhậm; Thửa 

đất tại số nhà 26 Hàn Thuyên, 54 Hàng Chuối, phường Phạm Đình Hổ, chủ sở 

hữu, quyền sử dụng đất mang tên ai. 

+ Số 123, 124, 125, 126, 127 ngày 13/1/2020 giới thiệu đến Công ty CP 

đầu tư thương mại xuất nhập khẩu, UBND tỉnh Thái Nguyên, UBND TP. Sông 

Công, Thái Nguyên, UBND phường Cái Đan, Sở Tài nguyên và Môi trường 

Thái Nguyên, Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên về việc tìm hiểu và trao đổi thông 

tin liên quan đến dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu đô thị số 1, phường Cải Đan, 

TP. Sông Công, Thái Nguyên (DTM, GPXD, hình thức giao đất, chuyển đổi 

mục đích sử dụng đất, kinh doanh). Số 136 ngày 3/2/2020 giới thiệu đến UBND 

tỉnh Thái Nguyên cũng về nội dung trên. 

+ Số 134, 135 ngày 17/1/2020 giới thiệu đến UBND và Ban quản lý dự án 

quận Hoàng Mai về “Tìm hiểu thông tin liên quan đến việc Công ty CP thiết bị 

kỹ thuật và PCCC Hoàng Long trúng nhiều gói thầu trong năm 2019 với giá tiết 

kiệm thấp”. 

+ Số 142 ngày 17/2/2020 giới thiệu đến Công ty Bia quốc tế Sài Gòn Hà 

Nội để “Tìm hiểu về đất đai, việc xây dựng nhà máy bia của Công ty Bia quốc tế 

Sài Gòn Hà Nội và các vấn đề liên quan đến ĐTM”. 

+ Số 148 ngày 18/2/2020 giới thiệu đến UBND quận Cầu Giấy về “Xác 

minh thông tin về việc vi phạm trật tự đô thị trên phố chùa Hà”. 

+ Số 193 ngày 25/5/2020 giới thiệu đến UBND huyện Quế Võ, Bắc Ninh 

về “Tìm hiểu thông tin về việc xây dựng công trình trái phép của Công ty 

TNHH in Yaolong Việt Nam tại xã Châu Phong”. 
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+ Số 200 ngày 1/6/2020 giới thiệu đến UBND quận Hoàng Mai và các 

đơn vị trực thuộc về “Làm rõ thông tin đất quy hoạch tại khu đô thị mới Pháp 

Vân - Tứ Hiệp biến thành các bãi trông giữ xe”. 

+ Số 222 ngày 16/7/2020 giới thiệu đến UBND quận Thanh Xuân về 

“Xác minh thông tin sử dụng gạch nung trong dự án xây dựng Nhà hội họp cụm 

Bồ Đề thuộc phường Nhân Chính chưa đúng theo Thông tư số 13/207 của Bộ 

Xây dựng”. 

+ Số 336 ngày 5/7/2019 giới thiệu đến UBND tỉnh Bắc Kạn và các đơn vị 

liên quan về “Làm rõ thông tin phản ánh dự án cầu dân sinh bị tố chất lượng 

công trình không đảm bảo”. 

+ Số 337 ngày 8/7/2019 giới thiệu đến UBND phường Mễ Trì về “Tìm 

hiểu thông tin liên quan đến dự án Vincem Tower Phạm Văn Đồng do TCTy 

công nghiệp xi măng Việt Nam làm chủ đầu tư”. 

+ Số 338, 339, 340 ngày 8/7/2019 giới thiệu đến Thanh tra Bộ Quốc 

Phòng, Bộ Tư lệnh quân chủng PK-KQ, Cục Hậu Cần quân chủng PK-KQ về 

“xác minh thông tin ông Nguyễn Văn Luyến, khu phố Hòa Lý, thị trấn Cửa 

Tùng, huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị, ông Nguyễn Ngọc Cửu hiện đang công tác 

tại Cục Hậu Cần, quân chủng PK-KQ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản”. 

+ Số 356, 357 ngày 15/7/2019 giới thiệu đến UBND xã Việt Hùng, 

UBND huyện Đông Anh về “Xác minh nhà xưởng và trạm trộn bê tông hoạt 

động không phép trên đất nông nghiệp ở xã Việt Hùng, Đông Anh, Hà Nội”. 

+ Số 376, 377, 378 ngày 26/7/2019 giới thiệu đến UBND thị trấn Cái 

Rồng, UBND huyện Vân Đồn, Quảng Ninh, Công ty CP đầu tư và phát triển 

Vương Long về “Làm rõ một số sai phạm tại dự án khu đô thị Vương Long”. 

+ Số 408 ngày 26/8/2019 giới thiệu đến UBND phường Mai Dịch về 

“Tìm hiểu thông tin về bãi đỗ xe trái phép tại phường Mai Dịch”. 

Như vậy: Tạp chí đã cấp 28 giấy giới thiệu cho người không phải là nhân 

viên, phóng viên của chính Tạp chí đi tác nghiệp; Cấp 32 giấy giới thiệu để 

phóng viên đi tác nghiệp không đúng tôn chỉ, mục đích; Cấp giấy giới thiệu 

không có xác nhận của lãnh đạo cơ quan Tạp chí. 

7. Về giải quyết khiếu nại, tố cáo 

Theo báo cáo, Tạp chí nhận được 7 phản ánh, khiếu nại, tố cáo của tổ chức, 

cá nhân, cụ thể: 

- Khiếu nại của ông Phan Xuân Tùng, 174 Hùng Vương, huyện Chư Prông, 

Gia về nội dung bài viết “Thẩm phán bị tố cáo vì phong tỏa tài sản thấp hơn 15 

lần giá thực?” (20/03/2020). 

- Phản ánh của Công ty cổ phần phát triển Thuận Lợi, (Bình Dương) về nội 

dung bài viết “Công ty Thuận Lợi bán đất công vượt mặt cơ quan chức năng?” 

(30/7/2019). 
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- Phản ánh của ông Nguyễn Mạnh Thắng, Tổng giám đốc Công ty CP tập 

đoàn Hateco về nội dung bài viết “Hateco Xuân Phương lại mất nước: “Có đất 

nào như đất ấy không?” (09/07/2020). 

- Phản ánh của Trường tiểu học - Trung học cơ sở  Pascal (Hà Nội) về nội 

dung bài viết “Hà Nội: Trường Pascal bị phá khóa, chủ đầu tư mất trộm điều 

hòa?” 8/6/2019) 

- Phản ánh của Ban Quản lý Khu công nghiệp Thái Nguyên về nội dung bài 

viết “Thái Nguyên: Dự án xây dựng KCN Sông Công 2 có bất thường?” 

(7/52019), “Dự án khu tái định cư KCN Sông Công 2 có đảm bảo chất lượng” 

(8/5/2019), “Dự án KCN Sông Công 2: Công ty TNHH Vũ Tần là ai?” 

(21/5/2019), “Thái Nguyên: Công ty Hoàng Hải thi công có chậm tiến độ” 

(22/5/2019). 

- Đơn tố cáo của công dân liên quan đến bài viết “Áp dụng nghị định 100: 

Có nơi còn hời hợt” (17/1/2020). 

- Phản ánh của Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Tân Phú về nội dung bài 

viết “Khu dân cư Hòa Lân: Thanh tra Bộ Tư pháp chỉ ra nhiều sai phạm” 

(28/2/2019). 

Phản ánh, khiếu nại, tố cáo nêu trên đều cho rằng, Tạp chí Môi trường và 

đô thị thông tin sai sự thật, vi phạm quy định của Luật Báo chí. Kết quả kiểm tra 

của Đoàn kiểm tra cho thấy, về cơ bản đơn thư được Tạp chí xem xét, giải quyết 

theo quy định của Luật Báo chí, báo cáo kết quả giải quyết đúng thời hạn theo 

yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước.  

Tuy nhiên, một số trường hợp Tạp chí giải trình chưa thuyết phục, trích dẫn 

công văn không chính xác, Cụ thể, việc giải trình nội dung thông tin liên quan 

đến Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Tân Phú, Tạp chí đã nêu: “Tạp chí Môi 

trường và Đô thị nhận được công văn số 66/2019/CBC-VBKN của Cục Báo 

chí”, trên thực tế Cục Báo chí không có văn bản này. Nội dung giải trình liên 

quan đến Dự án xây dựng KCN Sông Công 2 chưa thuyết phục, chưa thể hiện 

tinh thần cầu thị: “Khu công nghiệp Sông Công 2, Khu tái định cư KCN Sông 

Công 2 đang triển khai dự án trên chậm tiến độ, các hạng mục chưa được triển 

khai theo lộ trình, ảnh hưởng đến Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã 

được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt. Việc Môi trường và Đô thị Việt 

Nam đến tìm hiểu là hoàn toàn phù hợp.”, “Khi làm việc tại công trường, nhóm 

PV phát hiện việc nhà thầu, giám sát thi công, chủ đầu tư… đã không làm đúng 

quy định khi thực hiện nhiệm vụ. Vì vậy vẫn xảy ra những vi phạm, rõ ràng dự 

án là bất thường?”, nội dung bài viết chỉ thông tin về sự bất thường, chất lượng, 

tiến độ dự án.  

III. ĐÁNH GIÁ ƯU ĐIỂM, VI PHẠM 

1. Ưu điểm 

Tạp chí Môi trường Đô thị Việt Nam phản ánh khá toàn diện các thông 

tin, kiến thức liên quan đến môi trường đô thị và khu công nghiệp; có nhiều bài 
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viết nghiên cứu về ứng dụng khoa học công nghệ mới, những kinh nghiệm, 

những mô hình đạt hiểu quả kinh tế cao trong lĩnh vực môi trường. 

Tạp chí cũng tổ chức nhiều hoạt động xã hội liên quan các lĩnh vực  thuộc 

tôn chỉ, mục đích của Tạp chí, tạo được hiệu ứng tốt trong dư luận xã hội; góp 

phần lan tỏa những giá trị tích cực, như: Cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi “Vì môi 

trường tương lai”; chương trình “Cây chổi vàng” tôn vinh những người công 

nhân vệ sinh môi trường... 

2. Một số sai sót, vi phạm 

Bên cạnh các ưu điểm, Tạp chí có một số sai sót, vi phạm như sau: 

a) Tạp chí Môi trường Đô thị Việt Nam (Tạp chí in) đăng một số bài viết 

không đúng tôn chỉ, mục đích, không thực hiện đúng quy định tại điểm b khoản 

2 Điều 4 Luật Báo chí và bị xử phạt theo quy định tại điểm d khoản 3 Điều 5 

Nghị định số 159/2013/NĐ-CP  

b) Tạp chí điện tử Môi trường và Đô thị Việt Nam đăng nhiều bài viết 

không đúng tôn chỉ mục đích, không thực hiện đúng quy định tại điểm b khoản 2 

Điều 4 Luật Báo chí và bị xử phạt theo quy định tại điểm d khoản 3 Điều 5 Nghị 

định số 159/2013/NĐ-CP 

c) Trang nhất không ghi, thể hiện đầy đủ với tên “TẠP CHÍ MÔI 

TRƯỜNG ĐÔ THỊ VIỆT NAM”; Không có thông tin về ngày, tháng, năm phát 

hành là không thực hiện đúng quy định tại điểm b, c, d khoản 1 Điều 46 Luật 

Báo chí. 

Việc thể hiện số giấy phép, ngày cấp, cơ quan cấp giấy phép hoạt động 

báo chí; Địa chỉ của cơ quan báo chí, số điện thoại, fax, thư điện tử, họ, tên 

người đứng đầu cơ quan báo chí, Nơi in đối với báo in ở trang trong mà không 

phải ở trang cuối, bìa cuối cùng của Tạp chí; đồng thời không một số kỳ không 

có thông tin về số trang, giá bán là không thực hiện đúng khoản 2 Điều 46 Luật 

Báo chí. 

d) Trang chủ, các trang không ghi, thể hiện đúng tên “TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ 

MÔI TRƯỜNG VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM” là không thực hiện đúng quy định tại 

điểm b khoản 1 Điều 46 Luật Báo chí; Không thể hiện số fax là không thực hiện 

đúng quy định tại điểm b khoản 2 Điều 46 Luật Báo chí. 

đ) Tạp chí Môi trường Đô thị Việt Nam thay đổi kỳ hạn xuất bản (Xuất 

bản ấn phẩm số đặc biệt gộp 2 số 128+129/2020); thay đổi số trang được phép 

xuất bản (số 132, 130...) nhưng không có văn bản chấp thuận của Bộ Thông tin 

và Truyền thông là không thực hiện đúng quy định tại khoản 3 Điều 20 Luật 

Báo chí, quy định trong giấy phép và bị xử phạt theo điểm a khoản 1 Điều 5 

Nghị định số 159/2013/NĐ-CP. 

e) Bổ nhiệm ông Đặng Vương Hưng và bà Nguyễn Thị Ánh Hồng giữ 

chức vụ Phó Tổng biên tập Tạp chí điện tử Môi trường và Đô thị Việt Nam là 

không đúng theo quy định tại Quyết định số 75/QĐ/TW ngày 21/8/2007 của 

Ban Bí Thư. 
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g) Tạp chí đã cấp 28 giấy giới thiệu cho người không phải là nhân viên, 

phóng viên của chính Tạp chí đi tác nghiệp; Cấp 32 giấy giới thiệu để phóng 

viên đi tác nghiệp không đúng tôn chỉ, mục đích; Cấp giấy giới thiệu không có 

xác nhận của lãnh đạo cơ quan Tạp chí. 

3. Các biện pháp đã xử lý 

Thanh tra Bộ xử phạt vi phạm hành chính 48.000.000 đồng đối với các 

hành vi vi phạm đã được chỉ ra tại điểm a, b, đ khoản 2 Mục III của Kết luận 

kiểm tra này. 

4. Yêu cầu đối với Hiệp hội Môi trường đô thị và Khu công nghiệp 

Việt Nam, Tạp chí Môi trường Đô thị Việt Nam và Tạp chí điện tử Môi 

trường Đô thị Việt Nam 

Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu 

4.1. Đối với Hiệp hội Môi trường đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam  

Thực hiện đúng các quy định bổ nhiệm Phó tổng biên tập đối với ông 

Đặng Vương Hưng và bà Nguyễn Thị Ánh Hồng theo quy định tại Quy chế bổ 

nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ lãnh đạo cơ quan báo chí ban 

hành kèm theo Quyết định số 75-QĐ/TW ngày 21/8/2007 của Ban Bí thư Trung 

ương Đảng. 

4.2. Đối với Tạp chí Môi trường Đô thị Việt Nam và Tạp chí điện tử Môi 

trường Đô thị Việt Nam 

- Chấm dứt và khắc phục ngay các hành vi vi phạm và khắc phục ngay đối 

với các vi phạm đã chỉ ra tại khoản 2 Mục III của Kết luận kiểm tra. 

- Chủ động rà soát, gỡ bỏ các tin, bài có nội dung không đúng tôn chỉ, 

mục đích. 

Trên đây là Kết luận kiểm tra, Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu 

Hiệp hội Môi trường đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam, Tạp chí Môi trường 

Đô thị Việt Nam nghiêm túc thực hiện, báo cáo kết quả thực hiện về Thông tin 

và Truyền thông trước ngày 20/11/2020. 

 

Nơi nhận: 
- Tạp chí Môi trường Đô thị Việt Nam (để thực 

hiện); 

- Hiệp hội Môi trường đô thị và Khu công nghiệp 

Việt Nam (để chỉ đạo, đôn đốc thực hiện Kết luận 

kiểm tra); 

- Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng (để b/c); 

- Ban Tuyên giáo Trung ương; 

- Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo; 

- Vụ Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo TW; 

- Cục Báo chí; 

- Cục PTTH và TTĐT; 

- Trung tâm Thông tin (để đăng Kết luận); 

- Cục A03; 

- Lưu: VT, TTra, HSĐKT, NHT (25). 

TL. BỘ TRƯỞNG 

CHÁNH THANH TRA 

 

 

 

 

 

 

Võ Thanh Lâm 
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