
UBND TỈNH PHÚ THỌ 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:             /SYT-NVY&QLHN 

V/v mạo danh cán bộ Thanh tra Sở để 

lừa đảo các cơ sở hành nghề y, dược tư 

nhân trên địa bàn tỉnh. 

      
Phú Thọ, ngày           tháng 8 năm 2022 

 

Kính gửi:  

- Phòng Y tế các huyện, thành, thị; 

- Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa tỉnh; 

- Các cơ sở sản xuất, kinh doanh dược trên địa bàn tỉnh; 

 

Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ xuất hiện hành vi lừa đảo mạo 

danh cán bộ Thanh tra Sở Y tế nhằm trục lợi bất chính. Thủ đoạn của các đối tượng là 

gọi điện đến số điện thoại của cơ sở kinh doanh dược tự xưng là cán bộ đang công tác 

tại Thanh tra Sở Y tế Phú Thọ, thông báo anh, chị đang bán thuốc điều trị Covid-19 

giả và dọa phải gặp riêng hoặc chuyển tiền cho đối tượng nếu không sẽ bị xử lý theo 

quy định. Ngoài ra, các đối tượng này còn gọi điện cho các cơ sở hành nghề y, dược tư 

nhân để giới thiệu bán thuốc, thực phẩm chức năng, bán tài liệu tập huấn....  

Về việc này, Sở Y tế thông báo và có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Sở Y tế khẳng định các trường hợp gọi điện thoại như trên là hoàn toàn mạo 

danh để lừa đảo, đơn vị không triển khai việc gọi điện thoại đến các cơ sở hành nghề 

y, dược tư nhân để yêu cầu các nội dung như trên. 

2. Theo quy định, khi tiến hành cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch, Sở Y tế 

sẽ có văn bản thông báo thời gian, địa điểm cụ thể cho các cơ sở hành nghề y, dược tư 

nhân và thực hiện đúng trình tự các bước theo quy định. Trường hợp tiến hành thanh 

tra, kiểm tra đột xuất thì Đoàn sẽ xuất trình quyết định thanh tra, kiểm tra hoặc xuất 

trình thẻ Thanh tra viên. Sau quá trình thanh tra, kiểm tra tại cơ sở, nếu còn tiếp tục 

làm việc, đơn vị sẽ có giấy mời cụ thể đến cơ sở, tuyệt đối không có cuộc trao đổi 

thông báo nào qua điện thoại.  

3. Đề nghị các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân nâng cao tinh thần cảnh giác đối 

với các hành vi mạo danh để trục lợi, tuyệt đối không chuyển tiền theo yêu cầu của các 

đối tượng. Trường hợp nghi ngờ có người mạo danh cán bộ Thanh tra Sở, cán bộ Sở Y 

tế hoặc phát hiện có hành vi gọi điện đến hù dọa, trục lợi hoặc lừa đảo thì kịp thời 

phản ánh đến Phòng Y tế, công an xã/phường/thị trấn trên địa bàn hoặc phản ánh đến 

Thanh tra Sở Y tế theo số điện thoại 0392551971 để tiếp nhận và xử lý theo quy định.  

Sở Y tế thông báo để các cơ quan, đơn vị biết và thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- GĐ và các PGĐ Sở; 

- PYT các huyện, thị, thành; 

- Các phòng thuộc Sở; 

- TT KSBT (đăng tải Website Sở); 
- Lưu: VT, NVY&QLHN. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trần Minh Khánh 

https://thanhnien.vn/canh-bao-tinh-trang-mao-danh-thanh-tra-voi-tien-cac-co-so-y-te-tu-nhan-post977198.html
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