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                  THÔNG BÁO  

Ý kiến chỉ đạo của Đồng chí Vi Nông Trường, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ 

tịch UBND huyện về việc chủ động kiểm tra, phòng ngừa đối với 

 các hình thức lừa đảo của các cá nhân, tổ chức 

 

Ngày 12 tháng 10 năm 2022, Ban Đại diện Hội Người cao tuổi huyện Chi 

Lăng đã ban hành Công văn số 07/CV-NCT về việc giao lưu, tư vấn, tặng quà cho 

Người cao tuổi. Theo đó giới thiệu Công ty cổ phần Dinh dưỡng Quốc tế Việt Mỹ 

đến các xã, thị trấn liên hệ với Người cao tuổi tổ chức giao lưu, tư vấn chăm sóc 

sức khỏe và phát thuốc miễn phí cho người cao tuổi tại các buổi giao lưu. 

Tuy nhiên, hiện nay trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn nói chung và huyện Chi 

Lăng đã xuất hiện những thủ đoạn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thông qua hình 

thức như: Tham quan du lịch miễn phí; tư vấn chăm sóc sức khỏe; phát thuốc 

miễn phí,…để lợi dụng bán hàng hóa không rõ nguồn gốc, thực phẩm chức năng 

với mức giá cao. 

Để chủ động phòng ngừa đối với các hình thức lừa đảo nêu trên, Chủ tịch 

UBND huyện Chi Lăng có ý kiến chỉ đạo đối với UBND các xã, thị trấn như sau: 

1. Chỉ đạo Hội người cao tuổi xã, thị trấn phối hợp với ban, ngành liên 

quan tổ chức kiểm tra, theo dõi đối với các hoạt động của Công ty cổ phần Dinh 

dưỡng Quốc tế Việt Mỹ đảm bảo đúng các nội dung như: Tổ chức giao lưu, tư 

vấn chăm sóc sức khỏe và phát thuốc miễn phí cho người cao tuổi (Không bán 

thuốc dưới bất kỳ hình thức nào). 

2. Tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể Nhân dân trên địa bàn biết và nêu 

cao tinh thần cảnh giác đối với các hành vi mang mục đích lừa đảo của các cá 

nhân, tổ chức. 

Khi phát hiện cá nhân, tổ chức có biểu hiện nghi vấn yêu cầu UBND các 

xã, thị trấn báo ngay cho UBND huyện: Ông Nghiêm Xuân Thành, Chánh Văn 

phòng HĐND và UBND huyện. Số điện thoại di động: 0983 821 067; Số điện 

thoại cố định: (0205) 3820 103 để phối hợp giải quyết, ngăn chặn kịp thời. 

UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 
 

Nơi nhận: 
- UBND các xã, TT ( t/h); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, VP. 

 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Nghiêm Xuân Thành 
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