
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:1197/SKHĐT-ĐKKD  Lạng Sơn, ngày 21 tháng 8 năm 2019 

V/v cảnh báo hành vi mạo danh công 
chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư để 

lừa đảo, trục lợi. 
  

 

     
 Kính gửi:   

 

 
- Công an tỉnh; 
- Đài phát thanh và truyền hình tỉnh; 
- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh. 

 

 Thời gian qua, Sở Kế hoạch và Đầu tư liên tục nhận được phản ánh của 
các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về việc một số cá nhân mạo danh là cán bộ  
của Sở Kế hoạch và Đầu tư gọi điện thoại, yêu cầu doanh nghiệp (Chủ yếu là 
các doanh nghiệp mới thành lập) mua tài liệu pháp luật về doanh nghiệp, cài đặt 
phần mềm kế toán, thiết bị chữ ký số điện tử, tham gia các lớp bồi dưỡng kiến 
thức có nộp phí và yêu cầu doanh nghiệp nộp tiền qua tài khoản để tham gia các 
lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ đó nếu không sẽ bị xử phạt. 

 Về vấn đề này, Sở Kế hoạch và Đầu tư khẳng định: Sở Kế hoạch và Đầu 
tư  không liên kết, không có đề nghị với bất kỳ tổ chức, cá nhân nào bán tài liệu 
cho các doanh nghiệp hoặc yêu cầu doanh nghiệp tham gia các lớp tập huấn 
thông qua việc gọi điện thoại. Trong trường hợp tổ chức các lớp tập huấn, cũng 
như triển khai các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp  Sở Kế hoạch và Đầu tư  
có giấy mời hoặc văn bản gửi đến các doanh nghiệp để đăng ký tham gia. 

 Đây là vấn đề cần phải được các cơ quan quản lý nhà nước có biện pháp 
xử lý nghiêm minh nhằm tạo lòng tin cho cộng đồng doanh nghiệp. Đề nghị các 
Hội, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh thông báo rộng rãi đến các thành viên, doanh 
nghiệp cảnh giác đối với những hành vi lừa đảo nêu trên; đồng thời chủ động 
trao đổi và chia sẻ thông tin với các cơ quan chức năng liên quan khi phát hiện 
để kịp thời xử lý, ngăn chặn kịp thời các hành vi lừa đảo./. 

  Nơi nhận: KT.GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 
- Các Sở, ban, ngành; 
- Công an tỉnh; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- Cục Hải quan; 
- Cục Thuế tỉnh; 
- Đài phát thanh truyền hình tỉnh (hỗ trợ 
đưa tin); 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

- Lãnh đạo Sở; 
- Trang website Sở KHĐT; 

 

- Lưu: VT, ĐKKD.                 Phùng Thị Thanh Nga 
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