
UBND TỈNH ĐẮK NÔNG 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

          Số:          /SNN-TTr Đắk Nông, ngày          tháng 6 năm 2022 
V/v cảnh báo mạo danh lãnh đạo 

Thanh tra Chính phủ 

 

 

   Kính gửi:   Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở. 

      

Sở Nông nghiệp và PTNT nhận được Công văn số 666/TTr-VP ngày 

24/6/2022 của Thanh tra tỉnh, về việc cảnh báo mạo danh lãnh đạo Thanh tra 

Chính phủ; theo đó thông tin trong thời gian qua có đối tượng sử dụng số điện 

thoại: 0947.954.861 liên hệ đến một số Thanh tra tỉnh, thành phố tự giới thiệu là 

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm nhằm thực hiện hành vi trục 

lợi, có dấu hiệu lừa đảo. 

Để tránh bị kẻ xấu lợi dụng, ảnh hưởng đến uy tín của Lãnh đạo Thanh tra 

Chính phủ, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị các phòng, đơn vị trực thuộc Sở 

thực hiện một số nội dung như sau: 

1. Thông tin đến công chức, người lao động trong đơn vị về tình trạng giả 

danh Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ. 

2. Trường hợp nghi ngờ hoặc phát hiện đối tượng sử dụng số điện thoại 

nêu trên gọi đến để trục lợi hoặc lừa đảo thì kịp thời phản ánh đến cơ quan Công 

an nơi gần nhất để phối hợp, xử lý theo quy định; đồng thời báo về Sở Nông 

nghiệp và PTNT (qua Thanh tra Sở) để tổng hợp, báo cáo Thanh tra tỉnh. 

Nhận được Công văn này đề nghị các phòng, đơn vị trực thuộc Sở triển 

khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- GĐ, các PGĐ Sở; 
- Lưu: VT, TTr. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

      Phạm Tuấn Anh 
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