
 

 

 

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

CỤC BÁO CHÍ 

 
Số:           /QĐ-XPVPHC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày        tháng 02 năm 2019 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Xử phạt vi phạm hành chính 

 

Căn cứ Điều 57, Điều 68 Luật xử lý vi phạm hành chính; 

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 01/BB-VPHC lập ngày 23/01/2019; 

kết quả xác minh; văn bản giải trình số 45/2019/CV-BNTD ngày 28/01/2019 của 

Báo điện tử Người tiêu dùng; các tài liệu có trong hồ sơ; 

Căn cứ Quyết định về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính số 

16/QĐ-GQXP ngày 22/02/2019, 

Tôi: Nguyễn Văn Hiếu                                      

Chức vụ: Phó Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

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

Báo điện tử Người tiêu dùng 

Lĩnh vực hoạt động: Báo chí 

Địa chỉ: Số 214/22 Tôn Thất Tùng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

Giấy phép hoạt động báo điện tử số 141/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và 

Truyền thông cấp ngày 23/3/2016 

Người đại diện theo pháp luật: Bà Đặng Thị Kim Hiên, Tổng Biên tập 

Đã thực hiện các hành vi vi phạm hành chính:  

1. Thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng nghiêm trọng trong bài viết “Nhiều 

cấp dưới bị bắt giam và kỷ luật nặng, bao giờ ông Lê Thanh Hải và Lê Hoàng 

Quân “vào lò”?” đăng trên Báo điện tử Người tiêu dùng ngày 27/12/2018, cụ thể 

là nội dung thông tin: “lấp liếm việc giao đất cho 51 dự án phân lô bán nền ngay 

tại khu tái định cư và lấn ranh của người dân không thuộc quy hoạch khu đô thị 

Thủ Thiêm” 



2 

 

 

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. 

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

- Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng). 

- Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc cải chính, xin lỗi đối với thông tin 

sai sự thật. 

 2. Thông tin quy kết tội danh khi chưa có bản án của Tòa án, sai sự thật 

gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng trong bài viết “Nhiều cấp dưới bị bắt giam và 

kỷ luật nặng, bao giờ ông Lê Thanh Hải và Lê Hoàng Quân “vào lò”?” đăng 

trên Báo điện tử Người tiêu dùng ngày 27/12/2018, cụ thể là nội dung thông tin: 

“Ít nhất đến lúc này, ông Lê Hoàng Quân và nhất là ông Lê Thanh Hải đã có dấu 

hiệu của việc “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” và “cố ý làm trái” 

gây thiệt hại hết sức nghiêm trọng” 

 Quy định tại điểm a khoản 5 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. 

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

- Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng). 

- Hình thức xử phạt bổ sung: Tước quyền sử dụng Giấy phép hoạt động 

báo điện tử số 141/GP-BTTTT ngày 23/3/2016 do Bộ Thông tin và Truyền 

thông cấp cho Báo điện tử Người tiêu dùng trong thời hạn 03 (ba) tháng, kể từ 

ngày Quyết định này có hiệu lực. 

 - Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc cải chính, xin lỗi đối với thông tin 

sai sự thật. 

 * Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính: 65.000.000 đồng (Sáu mươi 

lăm triệu đồng). 

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

Điều 3. Quyết định này được: 

1. Giao cho bà Đặng Thị Kim Hiên, Tổng Biên tập Báo điện tử Người tiêu 

dùng để chấp hành. 

Báo điện tử Người tiêu dùng phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử 

phạt này. Nếu quá thời hạn mà Báo điện tử Người tiêu dùng không tự nguyện chấp 

hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật. 

Báo điện tử Người tiêu dùng phải nộp tiền phạt tại Ngân hàng Thương mại 

Cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank) chi nhánh Đống Đa, thành phố 
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Hà Nội hoặc nộp tiền vào tài khoản của Kho bạc Nhà nước thành phố Hà Nội 

(địa chỉ: Số 18 đường Giải Phóng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội) trong thời 

hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được Quyết định xử phạt. 

Đơn vị quản lý thu: Sở Tài chính thành phố Hà Nội. 

Số tài khoản: 7111; Mã chương: 027; Tiểu mục: 4299. 

Báo điện tử Người tiêu dùng 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. Gửi Phòng Thanh tra, pháp chế, Văn phòng tổ chức thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Ban Tuyên giáo Trung ương (để b/c); 
- Văn phòng Trung ương Đảng (để b/c); 
- Hội Nhà báo Việt Nam; 
- Bộ trưởng (để b/c); 
- Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo (để b/c); 
- Cục trưởng Lưu Đình Phúc (để b/c); 
- Thanh tra Bộ; 
- Trung tâm Thông tin; 
- Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an; 
- Cơ quan chủ quản Báo điện tử Người tiêu dùng; 
- Lưu: VT, Hồ sơ (20). 

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH 
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