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V/v phản hồi thông tin báo chí

Kính gửi:
- Huyện ủy Ea Súp;
- UBND huyện Ea Súp.
Ngày 25/12/2019, các báo Thanh niên điện tử, VTC News... đăng tải các bài
viết về việc: Trên mạng xã hội Facebook mới đây xuất hiện một clip ghi lại cảnh
một người đàn ông mặc áo thun màu xanh, quần jean có hành vi sờ ngực một nữ
tiếp viên trong quán karaoke. Người đàn ông này được cho là một cán bộ huyện
Ea Súp.
Các bài viết liên quan: Xôn xao clip cán bộ H.Ea Súp 'hát karaoke trong giờ
làm; sờ ngực tiếp viên' (báo Thanh niên); Phó bí thư Huyện ủy ở Đắk Lắk thừa
nhận sờ ngực nữ nhân viên karaoke (VTC News)...
(Có nội dung các bài viết kèm theo)
Căn cứ Khoản 3, Điều 6, Chương II, Nghị định số 09/2017/NĐ-CP, ngày
09/02/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin
cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước; Thông báo Kết luận số 226/TBUBND, ngày 13/12/2011 của UBND tỉnh tại buổi họp bàn về phương thức tổ chức
họp báo định kỳ; Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị lãnh đạo các đơn vị chỉ
đạo kiểm tra, làm rõ nội dung các báo phản ánh, phản hồi bằng văn bản cho cơ
quan báo chí, đồng thời gửi về: UBND tỉnh (qua Phòng Khoa giáo Văn xã – Văn
phòng UBND tỉnh) và Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 31/12/2019 để
ph c v cho công tác quản l nhà nước về báo chí; gửi Trung t m Quản l Cổng
thông tin điện tử tỉnh, số 59 Nơ Trang Long, thành phố Buôn Ma Thuột để đăng
tải lên Cổng.
Với nội dung trên, đề nghị lãnh đạo các đơn vị quan t m thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- Đ/c Nguyễn Tuấn Hà – PCT TT UBND tỉnh;
- BTG Tỉnh ủy;
- Lãnh đạo Sở (b/c);
- Các báo: Thanh niên điện tử, VTC News;
- Phòng KGVX - VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TTBCXB, Cổng TTĐT tỉnh.
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https://thanhnien.vn/thoi-su/xon-xao-clip-can-bo-hea-sup-hat-karaoke-trong-gio-lam-songuc-tiep-vien-1163431.html
Xôn xao clip cán bộ H.Ea Súp 'hát karaoke trong giờ làm; sờ ngực tiếp viên'
Dư luận ở H.Ea Súp (Đắk Lắk) bàn tán về hình ảnh đăng trên mạng một số cán bộ huyện hát
karaoke trong giờ hành chính; có người trong một clip có hành vi không đứng đắn.

Người đàn ông mặc áo xanh được cho là một cán bộ Huyện ủy Ea Súp (Đắk Lắk)
Ảnh cắt từ clip
Mới đ y, trên mạng xã hội Facebook mới đ y xuất hiện một clip ghi lại cảnh một người
đàn ông mặc áo thun màu xanh, quần jean có hành vi sờ ngực một nữ tiếp viên trong quán
karaoke. Người đàn ông này được cho là một cán bộ H.Ea Súp.
Khi được hỏi về hình ảnh trong clip này, một cán bộ Huyện ủy Ea Súp đã thừa nhận ông
chính là “nh n vật” trong clip và thời điểm bị quay là vào dịp nghỉ lễ gần đ y.
Theo vị cán bộ trên, người quay clip là một nam nh n viên của quán karaoke. Ông cũng
giải thích trước khi đến quán karaoke ông đã nhậu, không làm chủ được hành vi. “Ngày nghỉ lễ,
vào buổi trưa mấy anh em đi nhậu... Anh em thông cảm cho, lúc đó mình say rồi”, vị cán bộ
Huyện ủy Ea Súp giãi bày.
Vào ngày 18.12, trên mạng xã hội Facebook tiếp t c xuất hiện một clip thứ hai, với nội
dung cho rằng một cán bộ kiểm sát H.Ea Súp cùng nh n viên đi hát karaoke “ôm” trong giờ
hành chính.
Theo nội dung clip này, khi một nhóm người cả nam và nữ đang cùng hát karaoke trong
phòng thì có người dùng điện thoại quay lại hình ảnh. Lúc này, một người đàn ông đang hát đã
ngăn cản, không cho ghi hình.
Trao đổi về các thông tin, hình ảnh, clip được cho là liên quan các cán bộ H.Ea Súp, một
lãnh đạo Huyện ủy Ea Súp cho biết đối với những thông tin như vậy cần phải có thời gian thẩm
tra, xác minh đầy đủ, những đơn vị, cá nh n liên quan phải có báo cáo giải trình c thể. “Nếu
thông tin phản ánh đúng, các cấp, các đơn vị cần xử l nghiêm những cán bộ vi phạm thuộc đơn
vị mình, cấp mình quản l ”, vị lãnh đạo này khẳng định.
Trung Chuyên
https://vtc.vn/thoi-su/pho-bi-thu-thuong-truc-huyen-uy-phan-tran-viec-so-nguc-nu-nhanvien-ar518341.html
Phó bí thư Huyện ủy ở Đắk Lắk thừa nhận sờ ngực nữ nhân viên karaoke
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(VTC News) - Thừa nhận mình chính là người sờ ngực nữ nhân viên quán karaoke trong
clip được phát tán trên mạng, Phó bí thư thường trực Huyện ủy Ea Súp phân trần ông có hành
vi này là do say.
Mới đ y, trên mạng xã hội facebook xuất hiện clip ngắn gần 30 gi y ghi lại cảnh người đàn
ông mặc áo thun xanh, quần jean có hành vi sờ ngực nữ nh n viên ph c v quán karaoke. Sau
đó clip này nhanh chóng bị xóa bỏ. Ông Nguyễn Hoàng Vũ - Phó bí thư thường trực Huyện ủy,
Chủ tịch HĐND huyện Ea Súp (tỉnh Đắk Lắk) - thừa nhận người đàn ông đó chính là mình.
Ông Vũ cho biết, trước khi đi hát karaoke, ông có nhậu trưa: “Ngày lễ anh em rủ nhau đi
nhậu, ở đây cũng chẳng biết làm gì. Đi câu cá cũng chẳng có cá để mà câu. Có gì anh em thông
cảm. Mình cũng sắp nghỉ rồi, hết tuổi rồi.
Tôi biết người quay là nam nhân viên của quán này nhưng không hiểu sao anh ta không
quay ai mà chỉ quay mỗi mình tôi. Người đó cũng có gọi điện cho tôi nói chuyện này, nhưng sau
không thấy nói gì nữa”.

Hình ảnh cắt từ clip.
Phó bí thư thường trực Huyện ủy Ea Súp cũng cho biết, cùng đi hát karaoke hôm đó có một
người làm bên d n vận, một người bên qu n sự, không có Bí thư Huyện ủy ccũng như Chủ tịch
UBND huyện.
Cũng liên quan đến chuyện hát karaoke, ngày 18/12, tài khoản facebook có tên A.M đăng
hình ảnh, clip kèm dòng trạng thái cho rằng Viện trưởng Viện Kiểm sát nh n d n huyện Ea Súp
cùng nh n viên đi hát karaoke “ôm” trong giờ hành chính. Clip ghi lại cảnh nhóm nam nữ đang
hát chung trong phòng karaoke thì có người dùng điện thoại quay lại clip và bị người khác trong
phòng ngăn cản.
Lãnh đạo Huyện ủy Ea Súp cho biết, để xác định thực hư về v việc trên, cần có thời gian
thẩm tra, xác minh.
“Nếu đúng như vậy (có chuyện Viện trưởng Viện Kiểm sát đi hát karaoke ôm trong giờ
hành chính - PV), thì theo quy định của Đảng và Nhà nước, cán bộ thuộc cấp nào, cấp đó phải
xử lý”, vị lãnh đạo nói và cho biết, các cơ quan chức năng huyện Ea Súp đang xác minh để xử l
theo quy định.
THANH HẢI - HIỀN MAI
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