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

SỞ CÔNG THƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /SCT-QLTM Lạng Sơn, ngày       tháng 7 năm 2022 

V/v tăng cường ngăn chặn, xử lý 

các hoạt động lừa đảo xã hội  

 

 

 

    Kính gửi:  

 

 

- Các Sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh; 

- Công an tỉnh Lạng Sơn; 

- Cục Quản lý thị trường; 

- UBND các huyện, thành phố; 

 - Các cơ quan truyền thông của tỉnh; 
 

 

 Thời gian gần đây, qua theo dõi, nắm tình hình và mặc dù đã có nhiều 

cảnh báo nhưng vẫn có nhiều trường hợp người dân trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

trở thành nạn nhân của những vụ lừa đảo bằng hình thức tặng quà, khuyến 

mại… Do nắm được tâm lý của người dân đặc biệt là những người cao tuổi, 

người dân có trình độ nhận thức thấp luôn thích được tặng quà nên các đối 

tượng tìm đến các khu dân cư, khối phố, làng bản mời người dân đến dự chương 

trình tặng quà, giới thiệu sản phẩm. Thủ đoạn của các đối tượng là sử dụng 

nhiều phương thức lừa đảo như: giới thiệu hàng hoá chất lượng cao lồng ghép 

các chiêu trò khuyến mại, sau đó bán ra các sản phẩm kém chất lượng để móc 

túi tiền của người dân. Đáng lo hơn khi các đối tượng này thường nhờ những 

người có uy tín tại địa phương như Khối trưởng, Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân 

phố đưa giấy mời đến tận tay người dân để tạo niềm tin.  

 Trước tình hình trên, để góp phần ngăn chặn có hiệu quả với loại hình lừa 

đảo này, Sở Công Thương trân trọng đề nghị như sau: 

 1. Các sở, ban, ngành, đơn vị, đoàn thể tỉnh, các cơ quan truyền thông, 

UBND các huyện/thành phố Lạng Sơn phối hợp tăng cường tuyên truyền bằng 

nhiều hình thức, hướng dẫn người dân nâng cao cảnh giác trước các phương 

thức, thủ đoạn mà các đối tượng thường sử dụng để lừa đảo. Khi gặp các trường 

hợp trên cần phải thông báo đến các cơ quan chức năng (Công an địa phương, 

Quản lý thị trường, chính quyền địa phương…) để kịp thời xử lý. 

 2. UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác chỉ đạo các phòng 

chuyên môn, UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường công tác thông tin, 

tuyên truyền đến người dân trên địa bàn và siết chặt việc giới thiệu hoặc cho 

phép những đơn vị, tổ chức, nhóm người kinh doanh đến quảng cáo, bán hàng, 

khuyến mại trá hình và xử lý nghiêm đối với các hành vi lừa đảo; thiết lập 
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đường dây nóng tại các địa phương để kịp thời tiếp nhận phản ánh và xử lý kịp 

thời các hành vi lừa đảo. 

Sở Công Thương trân trọng đề nghị Quý cơ quan, đơn vị quan tâm, phối 

hợp thực hiện./. 

 

Nơi nhận:                                                      
- Như trên; 

- UBND tỉnh (B/c) 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở; 

- Trang TTĐT Sở Công Thương; 

- Lưu: VT, QLTM. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 
 

Liễu Anh Minh 
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