UBND TỈNH LÀO CAI
SỞ NỘI VỤ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 520 /SNV-VP

Lào Cai, ngày 28 tháng 5 năm 2020

V/v cảnh báo về thông tin không
xác thực liên quan đến lĩnh vực
Nội vụ

Kính gửi:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

- Văn phòng: HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Theo phản ánh của một số cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Lào Cai, trong
thời gian qua, có một số đối tượng giả danh cán bộ, công chức Sở Nội vụ tỉnh Lào
Cai gọi điện thoại cho các cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị
trong tỉnh để lấy thông tin đăng ký các lớp đào tạo bồi dưỡng nhằm mục đích bán
tài liệu hoặc lấy thông tin cá nhân để thực hiện hành vi lừa đảo.
Nhằm tránh xảy ra việc các đối tượng lợi dụng sự mất cảnh giác của một số
cán bộ, công chức, viên chức đạt được mục đích lừa đảo. Sở Nội vụ khẳng định:
1. Tất cả thông tin liên quan đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công
chức, viên chức trong Tỉnh thuộc thẩm quyền, Sở Nội vụ đều triển khai thực hiện
theo kế hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt, có văn bản dấu đỏ gửi đến các cơ
quan, đơn vị, địa phương theo đường công văn hoặc gửi bản điện tử có chữ ký số
trên phần mềm Quản lý văn bản điều hành và trên Cổng thông tin điện tử của Sở.
2. Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương phổ biến quán triệt đến toàn thể
cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý không cung cấp thông tin cá
nhân trong mọi trường hợp không chính thống.
3. Trường hợp cần thiết liên hệ với Sở Nội vụ để được hỗ trợ qua số điện
thoại: 02143.840.031/02143.847.288; hòm thư điện tử: contact-snv
@laocai.gov.vn.
Trên đây là cảnh báo về thông tin không xác thực liên quan đến lĩnh vực Nội
vụ, Sở Nội vụ thông báo để các cơ quan, đơn vị, địa phương biết, phối hợp thực
hiện./.
Nơi nhận:
KT. GIÁM ĐỐC
- Như trên;
PHÓ GIÁM ĐỐC
- Các lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, TH.
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