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Kính gửi:  

- Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; 

- Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản. 

 

Ngày 05/01/2021, Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên nhận được Công văn 

số 10/SNN-QLCL ngày 05/01/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT về giả mạo 

công chức, viên chức để lừa đảo. Chủ tịch UBND huyện có ý kiến chỉ đạo như sau:  

1. Sao gửi các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; Chủ tịch UBND các xã, 

thị trấn; các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn 

huyện Công văn số 10/SNN-QLCL ngày 05/01/2021 của Sở Nông nghiệp và 

PTNT về giả mạo công chức, viên chức lừa đảo.  

(Có Công văn số 10/SNN-QLCL ngày 05/01/2021 gửi kèm) 

 2. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị: Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm Dịch vụ 

nông nghiệp, Công an huyện, Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện và Chủ tịch 

UBND các xã, thị trấn thực hiện các nội dung sau: 

 - Phòng Nông nghiệp và PTNT: Tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong 

lĩnh vực an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản; đôn đốc Trung tâm Dịch vụ nông 

nghiệp, UBND các xã, thị trấn chủ động nắm bắt thông tin, tuyên truyền cho các cơ 

cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn nắm được và có biện pháp phòng 

tránh không để các đối tượng giả mạo công chức, viên chức lừa đảo.  

 - Công an huyện: Theo dõi, nắm bắt các đối tượng giả mạo cán bộ, công 

chức, viên chức để lừa đảo, có biện pháp kịp thời ngăn chặn. 

 - Đài Truyền thanh - Truyền hình: Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ 

biến các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm và các hành vi giả mạo 

cán bộ, công chức, viên chức để lừa đảo trên địa bàn huyện. 

 - Đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản trên 

địa bàn huyện: Khi phát hiện đối tượng giả mạo cán bộ, công chức, viên chức liên 

hệ ngay cho cơ quan chức năng hoặc báo cho chính quyền địa phương và cơ quan 

công an nơi gần nhất để có biện pháp xử lý kịp thời. 

 3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể huyện phối 

hợp với các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến đoàn viên, hội 

viên và Nhân dân trên địa bàn huyện; tuyên truyền cho các cơ cơ sở sản xuất, kinh 
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doanh thực phẩm nắm được và có biện pháp phòng tránh không để các đối tượng 

giả mạo công chức, viên chức lừa đảo.  

 Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn 

thể huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực 

phẩm nông lâm thủy sản triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT. Huyện ủy; (B/c) 

- TT. HĐND huyện; (B/c) 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện (đ/c Huy); 

- Cổng thông tin điện tử huyện (đăng tải); 

- Lưu: VT, NN. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lê Thanh Huy 
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