
     

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HỮU LŨNG 
 

 

Số:         /UBND-KT&HT 
Về việc tăng cường ngăn chặn, xử 

lý các hoạt động lừa đảo xã hội. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc     

  

Hữu Lũng, ngày      tháng 7 năm 2022 

 

 

Kính gửi:  

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- Đội Quản lý thị trường số 4; 

- Công an huyện;  

- UBND các xã, thị trấn. 

  

Thực hiện Công văn số 1070/SCT-QLTM ngày 01/7/2022 của Sở Công 

thương tỉnh Lạng Sơn về việc tăng cường ngăn chặn, xử lý các hoạt động lừa 

đảo xã hội. Trong 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 huyện 

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, thôn 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 Trưởng khu, Trưởng thôn, 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, UBND huyện Hữu Lũng đề nghị  các cơ quan đơn 

vị triển khai một số nội dung như sau: 

 1. Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện, Trung tâm văn hóa thể thao – 

Truyền thông huyện, UBND các xã, thị trấn 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. Công an huyện 

 Chỉ đạo công an các xã, thị trấn tăng cường kiểm tra, nắm bắt tình hình tại 

cơ sở, xử lý các tổ chức, cá nhân khi có dấu hiệu vi phạm về kinh doanh và ảnh 

hưởng đến an ninh trật tự địa phương. 

 3. Đội quản lý thị trường số 4 ( Tổ công tác địa bàn huyện Hữu Lũng) 

 Kiểm tra, giám sát hoạt động quảng cáo, giới thiệu sản phẩm kèm theo 

việc thực hiện chương trình khuyến mại của các tổ chức, cá nhân; Kiên quyết xử 
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lý các vi phạm nếu có đối với các sản phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ, vi 

phạm quy định về nhãn hàng hóa  được giới thiệu tại hội thảo. 

 4. UBND các xã, 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 đường dây nóng tại địa phương để kịp thời tiếp 

nhận phản ánh và xử lý kịp thời các hành vi lừa đảo. 

 Phối hợp với Đội quản lý thị trường số 04 (Tổ công tác địa bàn huyện 

Hữu Lũng) kiểm tra, giám sát hoạt động quảng cáo, giới thiệu sản phẩm kèm theo 

việc thực hiện chương trình khuyến mại của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn. 

 UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 
 

 Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Sở Công thương (b/c); 

- CT, PCT (KT) UBND huyện; 

- Lưu: VT, KT&HT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Dương Thị Hạnh 
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