
 

 

UBND TỈNH NAM ĐỊNH 

SỞ Y TẾ 

     

Số:      /SYT-TTra 
V/v cảnh giác với các đối tượng 

mạo danh cán bộ Sở Y tế 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Nam Định, ngày        tháng      năm 2022 

          

           Kính gửi:   

- Phòng Y tế các huyện, thành phố; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở. 

 Trong thời gian qua, Sở Y tế nhận được một số phản ánh về việc các đối 

tượng dùng số điện thoại: 0888.504.xxx, 0703.048.xxx,0865.871.xxx mạo danh 

cán bộ Sở Y tế, cán bộ Thanh tra Sở Y tế để gọi điện đến các phòng khám, nhà 

thuốc, bác sĩ và người dân… hù dọa nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản 

(các nội dung thường về sai phạm trong mua bán kit, test xét nghiệm, thuốc điều 

trị Covid-19, trong xét nghiệm, khám và điều trị Covid-19 và một số nội dung 

khác). Sau khi đối tượng gọi điện, người dân và Thanh tra Sở gọi điện lại vào 

các số máy trên đều không liên lạc được. 

Sở Y tế tỉnh Nam Định khẳng định không sử dụng các số điện thoại trên 

để liên hệ với các cá nhân, tổ chức để làm việc. Trường hợp Sở Y tế hoặc Thanh 

tra sở khi liên hệ làm việc sẽ gửi văn bản hoặc giấy mời trực tiếp đến cá nhân 

hoặc tổ chức. 

Sở Y tế đề nghị Phòng Y tế các huyện, thành phố, các đơn vị trực thuộc 

Sở Y tế, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở kinh doanh dược và người dân 

cần tăng cường cảnh giác đối với các đối tượng mạo danh cán bộ Sở Y tế, cán 

bộ Thanh tra Sở Y tế để lừa đảo, nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản. Đồng thời 

đề nghị các đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền, khuyến cáo đến cán bộ, 

viên chức, người dân, các cơ sở hoạt động trong lĩnh vực y tế đề cao cảnh giác 

để không trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo. 

Đặc biệt, nếu nghi ngờ hoặc phát hiện hành vi gọi điện thoại đến hù dọa, 

lừa đảo, cần báo ngay cho cơ quan chức năng hoặc thông báo đến số điện thoại 

đường dây nóng của Sở Y tế là 0967.711.414 để được hỗ trợ giải quyết. 

Sở Y tế đề nghị các đơn vị khẩn trương thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Công an tỉnh; 

- UBND các huyện, TP; 

- Ban giám đốc Sở; 

- Các phòng chức năng Sở; 

- Trang thông tin điện tử ngành; 

- Lưu: VT, TTra. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Trung Kiên  
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