
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ NGHI SƠN 

 

Số:          /UBND-VHTT 
V/v thông báo việc lợi dụng danh 

nghĩa phóng viên hoạt động trái 

pháp luật trên địa bàn tỉnh. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

               

               Nghi Sơn, ngày        tháng 6  năm 2022 

 

Kính gửi:   

- Văn phòng HĐND & UBND thị xã; 

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã; 

- UBND các xã, phường. 

 

UBND thị xã Nghi Sơn nhận được văn bản số 1139/STTTT- BCXB ngày 

02/6/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc thông báo việc lợi dụng 

danh nghĩa phóng viên hoạt động trái pháp luật trên địa bàn tỉnh, cụ thể:  

Trung tâm chăm sóc Người cao tuổi và Người Khuyết tật cấp Giấy giới 

thiệu cho ông Nguyễn Văn Đông (Số 08/TT-GGT ngày 12/12/2021) và Thẻ 

Thanh tra báo giấy cho ông Nguyễn Văn Đông cấp ngày 06/8/2018 và Giấy 

Chứng nhận cho ông Chu Văn Hanh cấp ngày 06/8/2018 để hoạt động báo chí 

tại cơ sở là sai quy định. Lý do: Trung tâm chăm sóc Người cao tuổi và Người 

Khuyết tật không phải là cơ quan báo chí, do vậy việc cấp giấy giới thiệu, thẻ, 

giấy chứng nhận đi tác nghiệp báo chí là bất hợp pháp. 

UBND thị xã đề nghị các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, phường khi có 

các đối tượng giả danh "phóng viên" báo chí đến liên hệ công tác cần đề cao 

cảnh giác, lưu lại bằng chứng; kịp thời thông báo tới UBND thị xã và Sở Thông 

tin và Truyền thông, cơ quan công an và cơ quan nhà nước có thẩm quyền gần 

nhất để có biện pháp ngăn chặn và xử lý hành vi vi phạm. 

Trong quá trình thực hiện cần sự hỗ trợ, đề nghị các đơn vị liên hệ Phòng 

Quản lý Báo chí-Xuất bản (Sở TT&TT), ĐT: 02373.718.439; DĐ: 0912.514.878 

(ông Lê Huy Dũng - Phó Phòng); 0915.093.469 (ông Nguyễn Đình Hùng - 

Chuyên viên).  

UBND thị xã Nghi Sơn thông thông báo để các cơ quan, đơn vị; UBND 

các xã, phường trên địa bàn thị xã biết, phối hợp thực hiện. 

(Gửi kèm văn bản số 1139/STTTT-BCXB ngày 02/6/2022 của Sở Thông 

tin và truyền thông)./. 

Nơi nhận: 

 - Như trên;  

 - Sở Thông tin và Truyền thông (b/c);  

 - Thường trực Thị ủy, HĐND thị xã (b/c);  

 - Chủ tịch UBND thị xã (b/c);   

 - Các PCT UBND thị xã;  

  - Lưu VT, VHTT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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