
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:                /UBND-VP 

V/v thông tin về trường hợp giả 

mạo văn bản, chữ ký của  

cơ quan nhà nước, cá nhân có 

thẩm quyền trên lĩnh vực đầu tư 

tại Long An 

         Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày     tháng      năm 2022 

 

 

 
 

 
 

 

 
   

  

                               Kính gửi: 
  

  

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Sở Xây dựng; 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An (Công văn số 

7442/UBND-KTTC ngày 12 tháng 8 năm 2022, được gửi kèm theo) về việc 

thông tin về trường hợp giả mạo văn bản, chữ ký của cơ quan nhà nước, cá nhân 

có thẩm quyền trên lĩnh vực đầu tư, Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến: 

1. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên 

quan thông tin rộng rãi đến cơ quan, tổ chức và người dân được biết để không sử 

dụng, không chia sẻ quyết định giả mạo quyết định do Ủy ban nhân dân tỉnh Long 

An ban hành. 

2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đăng tải thông tin này trên Cổng 

thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây 

dựng đăng trên Cổng thông tin điện tử của Sở./. 
 

 

Nơi nhận: 

- Như trên (kèm hồ sơ); 

- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c); 

- Các sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Báo Bà Rịa - Vũng Tàu; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình; 

- Lưu: VT, TH8 

         KT. CHỦ TỊCH  

          PHÓ CHỦ TỊCH 

         

 

 
 
 

 
          Nguyễn Công Vinh 
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