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Hiện nay, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra việc một số cá nhân mạo danh là công 

chức, viên chức làm việc tại Sở Nông nghiệp và PTNT gọi điện đến một số tổ chức, 

cá nhân đang hoạt động sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển 

nông thôn để yêu cầu mua tài liệu phục vụ cho các lớp tập huấn, đặc biệt là việc mạo 

danh để yêu cầu các Hợp tác xã mới thành lập, các cở sở kinh doanh vật tư nông 

nghiệp mua tài liệu. Tuy nhiên, Sở Nông nghiệp và PTNT không có chỉ đạo và cũng 

không yêu cầu các tổ chức, cá nhân mua tài liệu khi tham gia các lớp tập huấn do Sở 

và các đơn vị trực thuộc tổ chức. 

Để phòng ngừa, ngăn chặn các cá nhân mạo danh để yêu cầu mua tài liệu tập 

huấn, Sở Nông nghiệp và PTNT có ý kiến như sau: 

1. Đề nghị UBND các huyện, thành phố: chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, 

UBND các xã, phường, thị trấn thông báo đến các tổ chức, cá nhân đang đang hoạt 

động sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn biết 

nội dung văn bản này. 

2. Các đơn vị trực thuộc Sở: khi tổ chức các hội nghị tuyên truyền, tập huấn 

phải xây dựng kế hoạch hoặc có văn bản ghi rõ nội dung, địa điểm, thời gian, thành 

phần … gửi đến UBND huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn nơi tổ 

chức hội nghị biết. Đồng thời gửi kế hoạch hoặc văn bản tổ chức hội nghị đến Văn 

phòng Sở để đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở.  

3. Văn phòng Sở: kịp thời đăng tải kế hoạch, văn bản tổ chức hội nghị tuyên 

truyền, tập huấn của các đơn vị trực thuộc và cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm 

pháp luật mới ban hành, sửa đổi, bổ sung… liên quan đến ngành Nông nghiệp và 

PTNT trên Trang thông tin điện tử của Sở để các tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng. 

Nếu có thông tin nghi ngờ mạo danh, đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá 

nhân kịp thời phản ánh với Sở Nông nghiệp và PTNT (qua Thanh tra Sở: số điện 

thoại 0207 824 232  hoặc 0982 183 559) để phối hợp, xử lý./. 
 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Văn phòng Sở; 
- Lưu VT, TTr. 
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Nguyễn Văn Việt 

Kính gửi:  
 

 

 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở. 
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