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Kính gửi: Hội Nông dân các huyện, thành ph  

                                         

Thực hiện Văn bản s  3040/UBND-NCPC ngày 25 tháng 5 năm 2021 

của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phòng ngừa lợi dụng giao dịch “ hoa lan đột 

biến” để vi phạm pháp luật, theo đó trong thời gian qua tại một s  tỉnh đã có 

nhiều vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trong quá trình giao dịch “hoa lan đột 

biến”. 

 Để chủ động cảnh báo, phòng ngừa việc lợi dụng giao dịch mua bán 

“hoa lan đột biến” để vi phạm pháp luật, Ban Thương vụ Hội Nông dân tỉnh 

đề nghị Hội Nông dân các huyện, thành ph  thực hiện một s  nội dung sau: 

1. Tuyên truyền cảnh báo cho cán bộ Hội, hội viên, nông dân về các 

nguy cơ rủi do có thể xảy ra trong đầu tư “ cây lan đột biến”, giao dịch mua 

bán “cây hoa lan đột biến” biết để chủ động phòng tránh, nâng cao cảnh giác; 

không lan truyền các thông tin chưa đầy đủ, chưa chính xác về các cuộc giao 

dịch mua bán “cây hoa lan đột biến”. 

2. Kịp thời phát hiện, phản ánh, t  giác đến cơ quan chức năng về 

những tổ chức, cá nhân lợi dụng việc giao dịch mua bán “hoa lan đột biến” để 

lừa đảo, vi phạm pháp luật. 

3. Không cho cán bộ Hội, hội viên, nông dân vay v n đầu tư “cây hoa lan 

đột biến” đ i với các nguồn v n do Hội Nông dân các cấp quản lý. Khi phát 

hiện người vay sử dụng v n sai mục đích, cần kịp thời thu hồi theo quy định. 

Với nội dung trên, đề nghị Hội Nông dân các huyện, thành ph  triển 

khai đến toàn thể cán bộ Hội, hội viên, nông dân./. 

(Gửi kèm văn bản số 3040/UBND-NCPC ngày 25 tháng 5 năm 2021 

của UBND tỉnh)  

  Nơi nhận: 

 Gửi bản điện tử 

- Như kính gửi (t/h); 
- Thường trực HND tỉnh;  

- VP, các Ban, Website HND tỉnh; 

- Lưu: VT. 

   /M B N   ƯỜN   Ụ 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Lý  ă  S    

 


		sachlv.hnd@backan.gov.vn
	2021-05-26T10:49:43+0700


		hoinongdan@backan.gov.vn
	2021-05-26T14:09:59+0700


		2021-05-26T14:10:24+0700


		2021-05-26T14:10:46+0700




