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V/v mQt sO nien tugng lira d6o, eian hn
thucmg m4i qu6c ti5 c6 li€n quan dtin

doanh nghiQp Viet Nam vi khuyi5n nghi

Kinh gti:

UY TAN NHAN UAN
rixrr KHANH HoA

Noi nhQn:
- Nhu tr6n;
- cht tich UBND tinh (b6o c6o);
- PCT UBND tinh LO Htu Hoing;
- Linh tlao VP IJBND tinh (P.Huy);
- Luu: VT, TL, DN. ,:

CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
DQc I$p - Trg do - Hpnh phric

Khdnh Hda, ngdy ,l Z thdng 7 ndm 2022

PHO CHU TICH
rf
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i-

- S0 C6ng Thuong;

- So Ngo4i vr;;

- Sd Ke ho4ch vi DAu tu;
- S0 Th6ng tin vd TruyOn th6ng;

- C6ng an tinh;

- NgAn hing Nhi nudc - Chi nh6nh Khdnh Hda.

Thgc hiQn f kii5n chi d4o ctia Tht tu6ng Chinh phri Phpm Minh Chfnh

tpi C6ng v6n s5 4188A/PCP-KTTH ngey O5l7l2O22 cta Vdn phdng Chfnh phri

vO viQc mQt s6 hi6n tugng lta d6o, gian l6n thuong mai qu6c t6 co 1i6n quan cl6n

doanh ngfrjep Vi0t Nam ra muy6n nghi; UBND tinh c6 lr f.i6n nhu sau:

DO nghi c6c 56: C6ng Thuong, Ngo4i vu, K6 ho4ch vi DAu tu, Th6ng tin
vd TruyCn thdng; C6ng an tinh; Ngdn hdng Nhi nu6c - Chi nh6nh Khrinh Hda

I 'A ' 'AnghiOn ciru, triOn khai thgc hi6n Cdng v6n n6u tr6n theo chirc nfog, nhiQm vU;

tham mtru, dO xu6t ntrimg nQi dung thuQc thdm quydn, tr5ch nhiQm cria UBND tinh
theo quy dinh./.

(sao gui kdm Cfingvdn sd 4I89/VPCP-KTTH ngay 05/7/2022 ct)a Vdn phdng
Chlnh phtt)

KT. CHU TICH
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Hfru Hoirng















VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 4188/VPCP-KTTH 
 

Hà Nội, ngày 05 tháng 7 năm 2022 
 V/v một số hiện tượng lừa đảo, gian lận 

thương mại quốc tế có liên quan đến doanh 

nghiệp Việt Nam và khuyến nghị 

  

 
   Kính gửi:   

- Các Bộ: Công Thương, Ngoại giao, Kế hoạch và Đầu tư, Tài 

chính, Thông tin và Truyền thông, Công an, Ngân hàng Nhà 

nước Việt Nam, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt 

Nam; 

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 
 

 

Xét đề nghị của Bộ Ngoại giao tại văn bản số 2223/BC-BNG-THKT ngày 

03 tháng 6 năm 2022 về một số hiện tượng lừa đảo, gian lận thương mại quốc tế 

có liên quan đến doanh nghiệp Việt Nam và khuyến nghị, Thủ tướng Chính phủ 

Phạm Minh Chính có ý kiến như sau: 

Đồng ý với kiến nghị của Bộ Ngoại giao tại văn bản nêu trên (gửi kèm theo); 

đề nghị các Bộ, địa phương liên quan nghiên cứu thực hiện theo thẩm quyền và 

quy định hiện hành. 

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ, địa phương biết, thực hiện./. 

 
Nơi nhận:                                               
- Như trên;                                                                     
- TTgCP, PTTg Lê Văn Thành; 

- VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân,  

   các Vụ: KGVX, NC, QHQT, TH; 

- Lưu: VT, KTTH (3).TLK 

 KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆM 

 

 

Mai Thị Thu Vân 
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