
UBND HUYỆN BA BỂ 

PHÒNG VH & TT 
 

Số:         /CV-VHTT 
V/v tuyên truyền một số hiện tượng 

lừa đảo, gian lận TM quốc tế có 

liên quan đến DN Việt Nam và 

khuyến nghị 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

         Ba Bể, ngày      tháng 7 năm 2022 

 

Kính gửi: 

- Văn phòng HĐND&UBND huyện (Cổng 

TTĐT); 

- Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thông; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 2371/UBND-VP ngày 12 tháng 7 năm 2022 

của Ủy ban nhân dân huyện Ba Bể về việc một số hiện tượng lừa đảo, 

gian lận thương mại quốc tế có liên quan đến doanh nghiệp Việt Nam. 

Phòng Văn hóa và Thông tin đề nghị các cơ quan, đơn vi, địa phương 

(như kính gửi) thực hiện một số nhiệm vụ sau:  

1. Tăng cường công tuyên truyền về một số hiện tượng lừa đảo, gian 

lận thương mại quốc tế có liên quan đến doanh nghiệp Việt Nam và 

khuyến nghị theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. 

 2. Đẩy mạnh tuyên truyền trên mạng xã hội, xây dựng tin, bài, các 

trang truyền hình, phát thanh địa phương về nội dung Công văn số 

4188/VPCP-KTTH ngày 05/7/2022 của Văn phòng Chính phủ về việc 

một số hiện tượng lừa đảo, gian lận thương mại quốc tế có liên quan đến 

doanh nghiệp Việt Nam và khuyến nghị, thu âm thành file âm thanh để 

tuyên truyền trên hệ thống Cổng thông tin điện tử, loa truyền thanh của huyện, 

các xã, thị trấn.  

(Gửi kèm Công văn 4188/VPCP-KTTH ngày 05/7/2022 của Văn phòng 

Chính phủ ) 

Với nội dung trên các đơn vị, địa phương quan tâm, phối hợp triển 

khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- Như kính gửi;T/h 

- CT, PCT UBND huyện; (B/c) 

- Cổng TTĐT huyện; 

- Lưu: VT. 

 

TRƯỞNG PHÒNG 
 

 

 

 

 

 

Lý Thị Thịnh 
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