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THÔNG BAO 
V/v mao danh can b So' K hoch Va Du tir d ban tài lieu 

Thai gian g.n day, S& K hoach  và Du tu nhn duçic phn ánh cüa các 
doanh nghip, to chüc và Ca nhân ye vic mt so ngui tr xiing là cánb S Kê 
hoach và Dâu tu lien h qua din thoai, den trirc tiêp dan vj dt van dê mua các 
loai sách, tài 1iu lien quan den linh vrc kê hoach và dâu tu, dng k kinh doanh... 

Si K hoach và Du tu thông Mo cho các doanh nghip, t chIrc và cá 
nhân duçic biêt: Hành vi cüa mt so dôi tuçYng nêu trên là lüa dào, già mao,  igi 
diing danh nghTa S& K hoach  và Du tu d trçtc lqi. Sâ Kê hoach  và Dâu tu không 
phát hành tài lieu, an phâm sách và không ci:r can b lien h qua din thoai cong 
nhu den các doanh nghip, Ca quan chào ban bat k' tài lieu, an phâm sách nào. 
Dông than, dê nghj các doanh nghip, to chüc và cá than khi phát hin cá nhãn tir 
xung là can b cUa Sâ Kê hoach và Dâu tu lien h hoc den yêu câu mua tài lieu, 
an phâm sách can tr chôi và thông tin den phOng Däng k kinh doanh Sâ Ke hoach 
và Dâu tir so din thoai 3821755 hoc Van phOng Sâ sO din thoai 3822221 
dê phôi hçip vâi Co quan chüc näng kjp thani xir l, ngn chn. 

So K hoach va Du tu thông báo d các doanh nghip, th chcrc và cá nhân 
biêt. 
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