
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CHI LĂNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 770 /UBND-NN             Chi Lăng, ngày 04 tháng 5 năm 2022 
V/v cảnh giác một số đối tượng 

mạo danh cán bộ Sở NN&PTNT 

tổ chức lớp tập huấn lừa đảo, 

chiếm đoạt tài sản. 

 

 
Kính gửi: Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 756/SNN-PTNT ngày 29/4/2022 của Sở Nông 

nghiệp và PTNT Lạng Sơn về việc cảnh giác một số đối tượng mạo danh cán bộ 

Sở NN&PTNT tổ chức lớp tập huấn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. 

Thời gian qua, có một số đối gọi điện tượng tự xưng là cán bộ Sở Nông 

nghiệp và PTNT Lạng Sơn liên hệ với các HTX trên địa bàn tỉnh mời tham dự 

tập huấn, các HTX tham dự sẽ được hỗ trợ 5.000.000 đồng do ảnh hướng dịch 

bệnh Covid -19 và hỗ trợ 2.500.000 đồng với mỗi thành viên tham dự (mỗi HTX 

không quá 02 người), để làm thủ tục tập huấn mỗi HTX phải đóng trước 

1.200.000 đồng. Đây là hành vi giả mạo, lừa đảo, lợi dụng để trục lợi, tạo nên dư 

luận xấu trong nhân dân. 

Để kịp thời ngăn chặn tình trạng nêu trên; UBND huyện Chi lăng đề nghị 

UBND các xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị, tổ chức kinh tế cảnh giác, không 

để các đối tượng lợi dụng, mạo danh để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. 

Đối với thực hiện nhiệm vụ được giao về quản lý nhà nước trong lĩnh vực 

nông lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh; trong đó có các nội dung đào tạo, tập huấn 

đối với các hợp tác xã nông nghiệp; Sở Nông nghiệp và PTNT triển khai thực 

hiện thì người dân, thành viên HTX không phải đóng khoản tiền. 

Trường hợp các đối tượng giới thiệu là cán bộ Sở Nông nghiệp và PTNT 

để tổ chức các lớp tập huấn có thu tiền trước, đề nghị các đơn vị, tổ chức yêu cầu 

cung cấp thông tin cá nhân, văn bản (số văn bản, chữ ký) của Sở Nông nghiệp & 

PTNT; đồng thời báo ngay cho chính quyền địa phương, công an và các cơ quan 

chức năng trên địa bàn để xử lý. 

UBND huyện Chi Lăng  đề nghị UBND các xã, thị trấn thông báo đến các  

đơn vị, tổ chức kinh tế trên địa bàn biết để ngăn chặn kịp thời các hành vi lừa 

đảo trên./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Văn phòng HĐND&UBND huyện; 

- Lưu VT, NN. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phùng Văn Nghĩa 
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