
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ CÔNG THƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /SCT-QLCN Lạng Sơn, ngày       tháng 10 năm 2019 

V/v cảnh báo về hoạt động lừa đảo 

dưới danh nghĩa mạo danh công 

chức của Sở Công Thương. 

 

Kính gửi:   

- UBND các huyện, UBND Thành phố Lạng Sơn; 

- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh. 

 

 Thời gian qua trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, Sở Công Thương nhận được phản 

ánh của một số cá nhân, tổ chức về việc xuất hiện cá nhân mạo danh là cán bộ, 

công chức Sở Công Thương liên hệ, yêu cầu cá nhân, tổ chức sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm phải mua tài liệu pháp luật về Tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm 

để không phải làm các thủ tục hành chính về an toàn thực phẩm theo quy định.  

 Về việc này, Sở Công Thương khẳng định: Sở Công Thương không liên kết, 

không có đề nghị với bất kỳ tổ chức, cá nhân nào về việc bán tài liệu tập huấn về 

an toàn thực phẩm. 

 Sở Công Thương thông báo về các hành vi mạo danh nói trên. Đề nghị 

UBND các huyện, UBND thành phố chỉ đạo Phòng Kinh tế - hạ tầng các huyện, 

Phòng Kinh tế Thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn thông báo đến các tổ 

chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn biết để cảnh 

giác, nếu phát hiện đối tượng đến bán tài liệu đề nghị báo cáo kịp thời cho chính 

quyền địa phương gần nhất hoặc chủ động trao đổi và chia sẻ thông tin tới Sở 

Công Thương (Thông tin liên hệ: Phòng Quản lý công nghiệp, số điện thoại: 

02053.719.601, di động – đ/c Nghĩa: 0983.335.488 để kịp thời xử lý, ngăn chặn 

kịp thời các hành vi lừa đảo./.   

 

  Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Các Sở: Y tế, NN&PTNT  

   (p/h thông báo); 

- Công an tỉnh; 

- Hiệp hội DN tỉnh (biết); 

- P.KT-HT các huyện,TP 

  (Thông báo trên địa bàn); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng thuộc Sở; 

- TTKC&XTTM; 

- Website Sở (đăng tin); 

- Lưu: VT,QLCN(NVN). 

                KT. GIÁM ĐỐC              

                PHÓ GIÁM ĐỐC               
 

 

 

 
 

 

                                   Đinh Kỳ Giang 
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