
UBND TỈNH NINH THUẬN 

SỞ Y TẾ 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

      Số:            /SYT-T.Tra      Ninh Thuận,  ngày      tháng     năm 2022 

V/v cảnh báo mạo danh cơ 

quan, công chức nhà nước. 

 

                             Kính gửi:  

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế; 

 

Thời gian gần đây, Sở Y tế tiếp nhận một số thông tin từ cơ sở y tế, người 

dân trên địa bàn tỉnh phản ánh, liên tục nhận được thông tin từ người tự xưng là 

công chức Thanh tra Sở Y tế, sử dụng số điện thoại: 0915.267203; 0908.023082; 

0865490633; 0374668109 gọi đến các cơ sở y tế tư nhân và người dân, hăm dọa, 

khẳng định cơ sở y tế, người dân kinh doanh vi phạm pháp luật, công an và 

Thanh tra y tế đang phối hợp xử lý, yêu cầu cơ sở cung cấp một số thông tin cá 

nhân và liên hệ phối hợp xử lý trước khi đoàn làm việc tại cơ sở… 

Sở Y tế khẳng định, cán bộ, công chức Sở Y tế không gọi đến cơ sở y tế, 

người dân hăm dọa xử lý, yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân…; sự việc phản 

ánh cho thấy đối tượng đang mạo danh cơ quan, công chức nhà nước (Sở Y tế, 

Thanh tra Y tế…) với mục đích xấu, mang tính lừa đảo cần kịp thời ngăn chặn.  

Sở Y tế có ý kiến như sau: 

1. Đối với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về phương thức hoạt 

động, thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng trên để công chức, viên chức, người lao 

động, các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn được biết, nêu cao tinh thần 

cảnh giác. Trường hợp nghi ngờ hoặc phát hiện hành vi lừa đảo thì kịp thời trình 

báo cơ quan công an gần nhất để xử lý.  

2. Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế 

Thủ trưởng các đơn vị thuộc Sở thông báo đến cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động và người dân đến khám chữa bệnh được biết, chủ động phòng 

tránh. Trường hợp phát hiện hành vi lừa đảo thì báo cáo Sở Y tế, trình báo cơ quan 

công an gần nhất để tiếp nhận thông tin và xử lý theo quy định.  
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Đề nghị các đơn vị quan tâm phối hợp thực hiện./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Công an Tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Chủ tịch Công đoàn Ngành; 

- Các phòng chức năng của Sở; 

- Các công ty, nhà thuốc trong tỉnh; 

- Các phòng khám Đa khoa, chuyên khoa TN; 

- Lưu: VT, T.Tra. 

GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

 

 

Lê Vũ Chương 
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