
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN IA H'DRAI 

 Số:         /UBND-TH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  Ia H’Drai, ngày      tháng     năm 2021 

Về việc tăng cường công tác phòng 

ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm 

đoạt tài sản trên địa bàn huyện 

 

   

 Kính gửi:  

- Các Phòng, ban nghành, đoàn thể huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã. 

 

 Thực hiện Công văn số 3611/UBND-NC ngày 07/10/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc tăng cường công tác phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm 

đoạt tài sản trên địa bàn tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến như sau:  

1. Các Phòng, ban nghành, đoàn thể huyện và Ủy ban nhân dân các xã:  

- Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, đảm bảo hiệu quả chỉ đạo của 

Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2020 về 

tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn 

tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh tại Kế hoạch số 2246/KH-UBND ngày 25 tháng 6 

năm 2020 về thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2020 của Thủ 

tướng Chính phủ. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các chính sách, quy định 

pháp luật và chế tài xử lý đối với tội phạm và các vi phạm pháp luật liên quan đến 

hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản; thông tin rộng rãi, kịp thời, công khai,  minh 

bạch về chủ trương phát triển kinh tế, an sinh xã hội, dự án bất động sản, quy 

hoạch xây dựng... và phổ biến thông báo về hành vi, thủ đoạn hoạt động lừa đảo 

chiếm đoạt tài sản gắn với các vụ việc, vụ án cụ thể mang tính điển hình để người 

dân biết, chấp hành pháp luật và đề cao cảnh giác, tăng cường các biện pháp quản 

lý, phòng ngừa, bảo vệ tài sản. 

2. Công an huyện:  

- Chủ trì phối hợp với các các Phòng, ban nghành, đoàn thể huyện và Ủy 

ban nhân dân các xã, tiếp tục xây dựng, phát triển phong trào toàn dân bảo vệ an 

ninh Tổ quốc gắn với phát triển kinh tế - xã hội và phòng, chống tội phạm nói 

chung, tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản nói riêng nhằm tăng cường công tác 

phòng ngừa và kịp thời xử lý nghiêm đối với hành vi, hoạt động lừa đảo chiếm 

đoạt tài sản trên địa bàn huyện. 

- Chỉ đạo các lực lượng chức năng liên quan và Công an các xã đẩy mạnh 

công tác nắm tình hình, quản lý chặt chẽ các đối tượng có biểu hiện nghi vấn liên 

quan đến lừa đảo chiếm đoạt tài sản; mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, 

trong đó có tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản; đặc biệt là tội phạm lừa đảo 

chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Đồng thời tập trung điều tra, khởi tố và 

xử lý các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, triệt để thu hồi tài sản bị chiếm đoạt. 



 Đề nghị các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các xã nghiêm túc thực 

hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Văn phòng HU-HĐND-UBND huyện; 

- Lưu: VT- LT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Bùi Văn Nhàng 
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