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     Số:             /QĐ -XPVPHC 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày        tháng 01 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH  

Xử phạt vi phạm hành chính 

 

Căn cứ Điều 57, Điều 68 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012; 

Căn cứ Nghị định số 159/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ 

quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản; 

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số 02/BB-VPHC ngày 29/01/2021 

do Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông lập; 

Căn cứ kết quả xác minh và các tài liệu có trong hồ sơ;     

Tôi: Võ Thanh Lâm                           

Chức vụ: Chánh Thanh tra 

 
QUYẾT ĐỊNH: 

 
Điều 1. Xử phạt vi phạm hành chính đối với:  

1. Tên tổ chức vi phạm:  

Báo điện tử Tri thức và Cuộc sống 

 Địa chỉ trụ sở chính: Số 53 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. 

Giấy phép hoạt động báo điện tử số 536/GP-BTTT do Bộ Thông tin và 

Truyền thông cấp ngày 19/11/2020.  

Người đại diện theo pháp luật: Bà Nguyễn Thị Mai Hương. Giới tính: Nữ 

Chức vụ: Phó Tổng Biên tập phụ trách  

2. Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính:  

Thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng nghiêm trọng trong bài viết “Dự án 

Splus RiverView… vẫn là bãi cỏ” (08/11/2020) trên chuyên trang điện tử Đất 

Việt.  

Quy định tại điểm a khoản 3 Điều 8 Nghị định số 159/2013/NĐ-CP ngày  

12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt 

động báo chí, xuất bản. 

4. Tình tiết tăng nặng: Không.  
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5. Tình tiết giảm nhẹ: Báo điện tử Tri thức và Cuộc sống đã nhận ra sai 

phạm, báo cáo với cơ quan quản lý nhà nước, kịp thời đăng ý kiến phản hồi khắc 

phục hậu quả về bài viết đồng thời hợp tác tích cực với cơ quan chức năng để 

xem xét giải quyết vụ việc, đây là tình tiết giảm nhẹ được quy định tại khoản 1, 

2 Điều 9 Luật Xử lý vi phạm hành chính.  

6. Bị áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả như sau: 

a) Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền. 

Cụ thể phạt tiền là: 10.000.000 đồng  (mười triệu đồng) 

b) Hình thức phạt bổ sung: Không 

c) Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc Báo điện tử Tri thức và Cuộc sống 

cải chính, xin lỗi thông tin sai sự thật nêu trên theo quy định của pháp luật. 

Thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả trong 10 ngày, kể từ 

ngày nhận được Quyết định này. 

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

Điều 3. Quyết định này được: 

1. Giao cho bà Nguyễn Thị Mai Hương, Tổng Biên tập Báo điện tử Tri 

thức và Cuộc sống để chấp hành. 

Báo điện tử Tri thức và Cuộc sống phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết 

định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà Báo điện tử Tri thức và Cuộc sống 

không tự nguyện chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp 

luật. 

Báo điện tử Tri thức và Cuộc sống phải nộp tiền phạt tại Kho bạc nhà 

nước thành phố Hà Nội theo một trong hai hình thức: 

1.1 Nộp tiền mặt trực tiếp: 

- Số Tài khoản: 7111, Mã chương: 027; Tiểu mục: 4299 

- Trong giờ hành chính: Tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam 

(Vietinbank) Chi nhánh Đống Đa, Hà Nội. 

- Ngoài giờ hành chính: Tại Kho bạc Nhà nước thành phố Hà Nội, địa chỉ: 

số 18 đường Giải Phóng, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà 

Nội. 

1.2. Nộp tiền bằng hình thức chuyển khoản: 

- Số Tài khoản: 7111, Mã chương: 027; Tiểu mục: 4299 

- Tại Kho bạc Nhà nước thành phố Hà Nội, địa chỉ: số 18 đường Giải 

Phóng, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. 
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Báo điện tử Tri thức và Cuộc sống phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết 

định xử phạt trong thời hạn 10 (mười ngày), kể từ ngày nhận được Quyết định 

xử phạt và nộp lại biên lai thu tiền phạt cho Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền 

thông (Tầng 3, Tòa nhà B, 18 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 

Nội). 

Báo điện tử Tri thức và Cuộc sống có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện 

hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật. 

2. Gửi cho Kho bạc nhà nước thành phố Hà Nội để thu tiền phạt. 

3. Giao Phòng Thanh tra Báo chí và Thông tin trên mạng phối hợp với 

Phòng Tổng hợp - Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông để tổ chức thực hiện 

Quyết định này./. 

 
Nơi nhận:  
- Như Điều 3; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo (để b/c); 

- Liên hiệp các Hội KHKTVN (thay th/báo); 

- Vụ Pháp chế (để biết); 

- Trung tâm thông tin (để ph/h); 

- Lưu: TTra, HS, NHP (9). 

CHÁNH THANH TRA 

 

 

 

 

 

 

Võ Thanh Lâm 

 

 

 


		2021-02-01T09:35:08+0700


		2021-02-01T13:38:45+0700


		2021-02-01T13:38:45+0700


		2021-02-01T13:38:45+0700




