
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN QUAN SƠN 

Số:              /UBND-VHTT 
V/v tăng cường công tác tuyên truyền một số 

hiện tượng lừa đảo, gian lận thương mại quốc 

tế liên quan đến doanh nghiệp Việt Nam. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Quan Sơn, ngày     tháng     năm 2022 

     

  Kính gửi:  

    - Trung tâm VHTT-TT&DL huyện; 

    - UBND các xã, thị trấn. 

  

 Thực hiện Công văn số 1514/SVHTTDL-TTr, ngày 20/7/2022 của Sở 

Thông tin và Truyền thông về việc tăng cường công tác tuyên truyền một số hiện 

tượng lừa đảo, gian lận thương mại quốc tế liên quan đến doanh nghiệp Việt 

Nam; UBND huyện Quan Sơn đề nghị UBND các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị 

một số nội dung như sau: 

 1. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

 - Chỉ đạo bộ phận chuyên môn tham mưu, phối hợp với các cơ quan chức 

năng tích cực triển khai thông tin, phổ biến kịp thời Công văn số 9943/UBND-

KTTC ngày 08/7/2022 của UBND tỉnh kèm theo Công văn số 

4188/VPCPKTTH ngày 05/7/2022 của Văn phòng Chính phủ và Báo cáo số 

2223/BC-BNG-THKT ngày 03/6/2022 của Bộ Ngoại Giao.  

 - Chú trọng tuyên truyền một số hình thức lừa đảo, gian lận thương mại 

phổ biến và một số bài học kinh nghiệm theo Báo cáo số 2223/BC-BNG-THKT 

ngày 03/6/2022 của Bộ Ngoại Giao (gửi kèm). 

  2. Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện 

 - Tăng cường các tin bài, thời lượng các chương trình để tuyên truyền các 

nội dung tại Công văn số 9943/UBND-KTTC ngày 08/7/2022 của UBND tỉnh 

kèm theo Công văn số 4188/VPCPKTTH ngày 05/7/2022 của Văn phòng Chính 

phủ và Báo cáo số 2223/BC-BNG-THKT ngày 03/6/2022 của Bộ Ngoại Giao.  

 - Đẩy mạnh tuyên truyền một số hình thức lừa đảo, gian lận thương mại 

phổ biến và một số bài học kinh nghiệm; Các vụ điển hình và kết quả phối hợp 

xử lý của các cơ quan chức năng đối với hành vi lừa đảo, gian lận thương mại 

quốc tế.  

 3. Phòng Văn hóa và Thông tin 

 Hướng dẫn, kiểm tra công tác tổ chức hoạt động tuyên truyền trên địa bàn 

huyện, tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND huyện kết quả thực hiện. 

 Yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Giám đốc Trung tâm Văn hóa 

thông tin, Thể thao và Du lịch triển khai thực hiện./. 

  

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- Phòng VH&TT; 

- Lưu: VT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Chu Đình Trọng 
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