
 

 

UBND TỈNH CAO BẰNG 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

        Số:             /TB-SYT Cao Bằng, ngày  15 tháng 7 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

Về việc mạo danh cán bộ thanh tra Sở Y tế Cao Bằng 

 

Sở Y tế nhận được thông tin, hiện nay có một số đối tượng tự xưng là công 

chức công tác tại Thanh tra Sở Y tế Cao Bằng gọi điện trực tiếp cho lãnh đạo 

các đơn vị trực thuộc Sở Y tế và người dân sinh sống trên địa bàn tỉnh Cao Bằng  

để xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo về hành vi buôn bán thuốc phòng chống 

COVID-19, điều trị hậu COVID-19 giả. 

Sở Y tế có ý kiến như sau: 

Thanh tra Sở Y tế thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra theo quy định tại 

Luật Thanh tra năm 2010, thực hiện việc xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo theo 

Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo. Sở Y tế Cao Bằng không thực hiện giải quyết các 

vụ việc khiếu nại, tố cáo qua điện thoại. Các hành vi trên đều là mạo danh 

Thanh tra Sở Y tế Cao Bằng. 

Sở Y tế thông báo đến các cá nhân, tổ chức biết để tránh kẻ xấu lợi dụng. 

Đề nghị người dân thông báo ngay đến Sở Y tế Cao Bằng qua số điện thoại 

đường dây nóng: 0966 211 818 hoặc Thanh tra Sở Y tế 02063 854 271 khi phát 

hiện các trường hợp mạo danh như trên./. 

 
Nơi nhận: 
- Các sở, ban, ngành; 
- Giám đốc Sở Y tế; 
- Các Phó Giám đốc Sở Y tế; 
- Các phòng thuộc Sở; 
- Các đơn vị trực thuộc Sở; 
- Trang thông tin điện tử Sở Y tế; 
- Lưu: VT, TTra. 

 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

Nông Văn Thánh 
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