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2020

QUYÈT DNH
Xr ph¡t vi ph¡m hành chính

Cn

cú Diêu 57, iêu

Cn

cu NghË Ënh

,

68

Luât xu lý vi ph¡m hành chính;

sô 15/2020/NÐ-CP ngày 03/02/2020 cça Chính phu
tân
quy dinh xë ph¡t vi ph¡m hành ch.ính trong lînh vrc buru chính, viên thông,

só vo tuyén diÇn, công nghÇ thông tin và giao dich diÇn të
Cãn et Biên b£n vi ph¡rm hành chính sÑ HBB-VPHC do Thanh tra So
Thông tin và Truyên thông thành phô Hà NÙi lâp ngày 8/9/2020;
Cn cú kêt quå xác minh và các tài liÇu có trong hô so;
Chúc vu: Chánh Thanh tra Sö;

Toi: Nguy¿n Vn Minh

Don vi công tác: Sß Thông tin và Truyên thông thành phô Hà NÙi,

QUYÉT ÐINH:
Diêu 1. Xür ph¡t vi ph¡m hành chính ôi vÛi:
1. Ho và tên: Nguyên ThË
- Ngày, tháng, nm sinh: 25'02/1992.

Thoa

-

Giói tinh: Nu

Quoc tich: ViÇt Nam.

Nghê nghiÇp: Kinh doanh.
Noi & hiÇn t¡i: Só 43, phó Hoàng Vän Thå, ThË trân Vân inh,

huyên

Ung Hoa, thành phô Hà NÙi.

Só CMTND: 017140591 do Công an TP. Hà NÙi cáp ngày 18/11/2009.
2. Da thuc hiên hành vi vi ph¡m hành chinh nhu sau:

Vào ngày 10/8/2020, bà Nguyén ThË Thoa sië dung täi kho£n facebook có
tên "Nguyên Kim Thoa" dng täi nÙi dung nhu sau: "BÇnh nhân mäc covid nhò
tuoi nhát Viêt Nam. Dang phái dng máy thà. Moi nguoi ding vÙi heót qua. Hay

gii loi chúc bé vuot qua duge Covid" kèm theo bàt viêt là 02 hinh ánh em bé

dang phài dùng máy thò và duoc nhân viên y tê chm

sóc.

Qua xác minh, nÙi dung bå; viêt ngày 10/8/2020 cua bà Nguyên ThË Thoa
st dung hinh ånh cça bÇnh nhân COVID-19 nhó tuôi nhât ß tinh Hà Nam, miên
trung Trung Quóc, là mÙt bé trai chi mói 5 ngày tuoi vào thÝi iem có triÇu
chúng và dang dugc nhân viên y tê chm sóc. T¡i ViÇt Nam, bÇnh nhân nhô tuoi

nhât là 3 tháng tuÑi nhiem COVID-19 ä khoi bÇnh và duçe xuât viên ngày
20/02/2020. Nhu v-y, viçc ng

tài nÙi dung ngày ngày 10/8/2020 cua bà

Nguyên Thi Thoa là thông tin sai su th-t vi ph¡m quy dËnh t¡i iêu 5 Ngh/ dinh

së duno
15/7/2013 cça Chính phç quán lý, cung câp,
ngày
so
dËch vå Internet và thông tin trên mang.
chiính t¡i: iêm a khoàn 1 ièu
3. Duge quy dinh xë phat vi ph¡m hành
cua Chính phù quy dinh xu
101 NghË Ënh sô 15/2020/NÐ-CP ngày 03/02/2020
viên thông, tân sô vôtuyên
phat vi pham hành chính trong linh vrc buu chính,
dien, công nghÇ thông tin và giao dËch iÇn t.
72/2013/NÐ-CP

4. Bi áp dung hinh thúrc xë ph¡t, biÇn pháp khãc phåc h-u quá nhu sau:

- Hinh thúc xë ph¡t chính: Ph¡t tiên.
Cy the: 7.500.000 dông (Bäng chit: Bày triÇu nm trám nghin óng).
(Ap chung mic xit phat dói vói cá nhán quy inh tai khoán 3, Diéu 4 Nghi
ainh só 15/2020/NÐ-CP ngày 03/02/2020 cia Chinh phi)
Hinh théc xt

-

ph¡t bô sung: Không.

BiÇn pháp khäc phåc h-u quå: BuÙc go bö thông tin vi ph¡m (bà Nguyên

-

ThË Thoa

thuc hiÇn gõ bò thông tin vi pham).

Dieu 2. Quyêt dinh này có hiÇu lyc thi hành kê tië ngày ký.
Dieu 3. Quyêt dËnh này duçc:
1. Giao cho bà Nguy¿n ThË Thoa é châp hành.
Bà

Nguyen

ThË Thoa phäi nghiêm chinh châp hành

quyêt dËnh

xu ph¡t
này, nêu không châp hành së bj cuông chê thi hành. Bà Nguyên ThË Thoa phài

nÙp tiên phat t¡i Kho b¡c Nhà nuóc TP.Hà NÙoi theo mÙt trong hai hình théc:
a. Nop tiên m·t tryc tiêp:
Tên tài kho£n: SÝ Tài chính

-

thành

phô Hà NÙi - Mã:

1058986; Sô tài

churong: 427, Tieu muc: 4299
Trong giò hành chính: T¡i Ngân hàng TMCP công thuong ViÇt Nam
nhánh Dông a (danh sách các iêm thu kèm theo); Ngoài giò hành
chinh

khoan:

7111,

Mä

-

Chi

T¡i Kho bac nhà nuóc thành phô Hà NÙi, dja chi: Sô 18 duÝng Giài Phóng, qu-n

Dong Da, thành phÑ Hà NÙi.
b. Nop tiên bng hinh thérc chuyên kho£n:
Tên tài khoån: So Tài chính thành phÑ Hà NÙi - Mä: 1058986; SÑ täi
khoan: 7111; Mä chuomg: 427; Tiêu måc 4299; T¡i kho b¡c nhà nuÛc th£nh phÑ

Hà Noi, dja chi: Só 18 duòng Giäi Phóng, qu-n Ñng a, thành phó Hà NÙi.
Bà Nguyen ThË Thoa phäi nghiêm chinh cháp hành Quyêt dinh xù phat
trong thÝi han muoi (10) ngày làm viÇc, kê tir ngày 8/9/2020 và nÙp l¡i liên 3

cça biên lai thu tiên phat cho Thanh tra So Thông tin và Truyên thông Hà NÙi
(dja chi: Táng 3, tòa nhà 185 Giäng Võ, ông a, Hà NÙi).
Bà Nguyén ThË Thoa có quyên khiêu n¡i ho¡c khöi kiÇn h£nh chính dôi
vÛi Quyêt dinh này theo quy dinh cça pháp lu-t.

2. Gri cho don

vË thu tiÃn phat.

3. Giao bà Vü ThË Hông H¡nh - Phó Chánh Thanh tra tó chútc thuc hin

quyêt dinh này.
Noi nhan:

CHÁNH THANH TRA

Diêu 3;
Giám óc So (Á

Nhu

-

-

-

b/c);
PAO5-D3 (dê phôi hop),

- Luru: Hò so, TTR.

Nguyen V n

Minh

3

