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Tối 6/7, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an
tỉnh Lâm Đồng) cho biết, đơn vị vừa mời bà N.T.H.M., sinh năm 1972, trú tại Phường 1
(thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng) đến làm việc và xử phạt 7,5 triệu đồng.

Cơ quan công an làm việc với bà N.T.H.M. Ảnh: TTXVN phát

Bà N.T.H.M. là chủ tài khoản Facebook “M.H.G” đã đăng tải thông tin sai sự thật trên không
gian mạng liên quan công tác phòng, chống dịch COVID-19, gây hoang mang dư luận.

Trước đó, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phát hiện
bà N.T.H.M. đăng tải bài viết và một video clip với tiêu đề “Biến chủng SARS-CoV-2 ở Ấn Độ đã
xuất hiện. Chia sẻ ngay cách bảo toàn sinh mạng”. Đáng chú ý, clip nêu trên có nội dung chia
sẻ về “phương pháp chữa trị COVID-19 tại nhà do bác sỹ Thùy Trang hướng dẫn. Nếu làm theo
hướng dẫn thì 99% sẽ khỏi bệnh trong 5 ngày”. Bài viết thu hút gần 3,5 triệu lượt xem, 15.600
lượt tương tác, 940 lượt bình luận và hơn 240.000 lượt chia sẻ, khiến nhiều người hoang mang,
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lo lắng.

Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng khẳng định: Thông tin về “phương pháp chữa trị COVID-19 tại nhà do
bác sỹ Thùy Trang hướng dẫn…” là sai sự thật, trái với hướng dẫn của Bộ Y tế về công tác điều
trị và phòng, chống dịch COVID-19.

Làm việc với cơ quan Công an, bà N.T.H.M. đã thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình.

Hành vi của bà M vi phạm pháp luật quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 101 - Nghị định số
15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong
lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

* Ngày 6/7, Tòa án nhân dân huyện Hòa Vang (thành phố Đà Nẵng) đã mở phiên tòa xét xử vụ
án lái xe và phụ xe “thông chốt”, gây rối tại chốt kiểm dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Hòa
Vang. Tòa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quốc Tuấn (sinh năm 1989, lái xe của nhà xe Chín
Nghĩa, Quảng Ngãi) 18 tháng tù và bị cáo Nguyễn Văn Trung (sinh năm 1996, phụ xe) 6 tháng
tù về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hòa Vang, vào khoảng 17 giờ 10 phút ngày
28/5, để làm nhiệm vụ kiểm tra y tế, lực lượng tại chốt kiểm soát dịch trên Quốc lộ 1A (đoạn
qua xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang) đã dừng xe ô tô khách mang biển số 76B-010.22 của Nhà
xe Chín Nghĩa. Xe ô tô này do Nguyễn Quốc Tuấn điều khiển, trên xe có phụ lái là Nguyễn Văn
Dũng cùng 2 phụ xe là Nguyễn Văn Trung, Bùi Tá Chung (cùng trú ở tỉnh Quảng Ngãi) và 40
hành khách.

Lúc này, Nguyễn Quốc Tuấn chấp hành hiệu lệnh và dừng xe, lực lượng chức năng yêu cầu tất
cả những người có mặt trên xe xuống kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế. Các hành khách lần lượt
xuống xe, riêng lái xe Nguyễn Quốc Tuấn vẫn ngồi ở ghế lái, không chịu khai báo y tế. Sau đó
Tuấn còn chửi bới, hành hung chiến sỹ cảnh sát giao thông, không chấp hành yêu cầu kiểm tra
xe.

Theo TTXVN.
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