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Số:           /UBND-TH Hoài Nhơn, ngày         tháng 7 năm 2021 
  

V/v đề nghị xử lý nghiêm 

với hình thức kỷ luật cao nhất 
 

 
Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định 

 

Hiện nay, trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn 

cả nước nói chung và thị xã Hoài Nhơn nói riêng, cả hệ thống chính trị toàn thị 
xã đang ra sức cùng với Nhân dân quyết tâm ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh.  

Tuy nhiên, ngày 04/7/2021 và ngày 06/7/2021, trên mạng xã hội 

Facebook xuất hiện tài khoản “Nguyễn Thân” đăng tải 02 bài viết có nội dung: 

phản đối chủ trương thực hiện biện pháp giãn cách xã hội để phòng, chống dịch 

COVID-19 và phản ánh thông tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc xúc phạm uy 

tín của cơ quan, tổ chức thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19, gây 

hoang mang trong Nhân dân; tài khoản trên là của ông Nguyễn Thân, hiện là 

giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu (phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn) 

thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định. 

Qua làm việc ông Nguyễn Thân đã thừa nhận 02 bài viết trên là do ông 

đăng tải. Hành vi trên có dấu hiệu vi phạm khoản 1, Điều 101 Nghị định 

15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ. Lực lượng chức năng đang 

củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. 

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 nhận được sự ủng hộ, 

đồng tình của đông đảo quần chúng Nhân dân, răn đe những hành vi đi ngược 

lại với lợi ích chung, với ý chí quyết tâm đồng lòng của chính quyền và Nhân 

dân trên toàn địa bàn thị xã. UBND thị xã Hoài Nhơn kính đề nghị Sở Giáo dục 

và Đào tạo tỉnh Bình Định xem xét, xử lý nghiêm với hình thức kỷ luật cao nhất 
đối với ông Nguyễn Thân theo quy định pháp luật./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- TT. Thị ủy; 

- TT. HĐND thị xã; 

- Chủ tịch, các PCT UBND thị xã; 

- UBMT TQVN thị xã; 

- Ban Tuyên giáo Thị ủy; 

- BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 thị xã; 

- UBND phường Bồng Sơn; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Phạm Văn Chung 
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