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Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội  

  các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

 

 Thời gian gần đây, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội nhận được 

thông tin phản ánh của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội một số tỉnh, thành 

phố về việc có đối tượng mạo danh là Lãnh đạo, chuyên viên của một số đơn vị 

thuộc Bộ liên hệ qua điện thoại yêu cầu mua sách, tài liệu liên quan đến lĩnh vực 

quản lý nhà nước của Ngành hoặc yêu cầu cung cấp thông tin (tên, số điện thoại)  

của cán bộ cấp tỉnh, huyện, xã. Về vấn đề này, Bộ Lao động - Thương binh và 

Xã hội khẳng định không có chủ trương và không phân công cán bộ, chuyên 

viên liên hệ với các địa phương, đơn vị để chào bán bất kỳ tài liệu, ấn phẩm 

sách; thu thập thông tin cá nhân. Các hoạt động nêu trên khi cần thiết, phải có 

văn bản chỉ đạo cụ thể của Bộ. 

 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo để Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được biết và 

nâng cao cảnh giác đối với hành vi lừa đảo, mạo danh nêu trên.  

 Trân trọng./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Các Thứ trưởng (để báo cáo); 

- Chánh Văn phòng (để báo cáo); 

- Các đơn vị thuộc Bộ LĐTBXH; 

- Lưu: VT, TH(TN). 

 

TL. BỘ TRƯỞNG 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 

 

 

 

Bùi Sỹ Tuấn 
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