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Wv: cánh báo và tuyên truyn cho doanh 
nghip djaphu'ong ye các to chi'rc giá danh 

B19t ifra dáo, chiêin doit tài sOn 

Th f' Nay.............. 
Kmnh girl: UBND TINTI L4NG S(IN 

Chuyôn . . L . . . . — * Loi—aau tien cho phep Hiçp hpi Doanh nhan Viçt Nam a nuac ngoai 
(BAOOV) giri 1M chào trail tr9ng và cam an dn Qu Ca quan vi cia luôn h trq và 
giüp d' Hip hi phát trin trong thai gian qua. 

BAOOV hin nay là Hip hi duy nMt cüa nguYi Vit Nam o ni.rac ngoài 
cluçtc thành 1p và hott dng hçip phãp tren lanh th Vit Nam theo Quy& djnh s 
273/QD-BNV ngày 13/03/2009 cüa B NOi  vi vâi DiM l cüa Hip hi thrçc 
B Ni vii phê duyt tai  Quyt djnh s 1329/QD-.BNV ngày 24/09/2009 và chju sir 
quail l cüa B Ngoi giao ci'ing các B, ngành khác có lien quail. 

Th?i gian gn day, BAOOV Co nhn duçYc thông tin ye vic hin nay, mOt 
s Ca nhân, t6 chirc nhân danh kiM bào M5, Pháp, Nliat Ban,.., là thành viên cUa 
Hip hOi  Vit M5?, Hi dng Doanh nhân Vit - M5 (VABC), các Câu lic b 
Doanh nhan, Doanh nghip nirâc ngoài và nhiM th chirc khác clang gin danh và lçri 
ding danh nghTa cUa BAOOV hot dng tai  Vit Nam d thu lqi bt chinh. Day là 
nhu'ng t6 chirc tr xung, không durçic thành 1p và hott mt each hçip pháp, chInh 
thMg, không th1rc hin hot dng san xut kinh doanh và cüng không thuc s1r 
quãn 1 chi phi cUa Mt k' Ca quan quàn li nhà nuâc nào. 

Nhü'ng clan vj nay thông qua các hInh thirc xUc tiM thuang mi, d&u tu các 
dir an nucc ngoài, thu hut các nhà dAu tu nuâc ngoài vào Vit Nam thông qua 
các qu5 tài trç nhan dto nhiM 11'nh virc nhir: y th, vat  tir y th, giáo dic, xut nhp 
kMu nông san,... H9 tiM hành thu phi k& n61 trixâc nhung sau do không thirc hin 
nghTa vi nhix clung cam kt. Các clan vi, nay cia 1p các h sa, dan thu xin tip nhan 
nguM vn du tir nuàc ngoài, tim kim, khai thác "kho báu", "tip nhan  di san", 
"tiM trôi n61" có giá trj tCr hang t dM hang tram t dMg. Cüng theo nhix thông tin 
ma BAOOV tim hiM duçrc thI mOt  s cá nhân tham gia vào hot dng lira dão nay 
eon có tiM an, tiM sir v ti icra dào, lam gin tài lieu ciia ca quan, t ehi'rc va 
không có ngh nghip cüng nhu dja dim cu' tth rO rang. 
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Nay, bng van bàn nay va không nhm bt k' mie dIch nao khác, BAOOV 
mun gióng len hi ehuông earth tinh t6i eác Ca quan, doanh nghip tai  Vit Nam 
d cn trong trong hoat dng du tu kinh doanh. CUng nhu d tránh gay ra nhftng 
tn th.t nghiêm tr9ng v danh d, uy tIn cüa BAOOV. Hip hi ehüng tôi kmnh 
nh? Qu Ca quan có cong van thông báo, cãnh báo v tInh trng nay dn the Si 
Ban ngành va các Doanh nghip trên dja bàn Tinh Lang San dt the don vj có bin 
pháp d phOng và giàm thiu nhttng mt mat, riM ro khOng dáng có v tài chInh. 

Trân tr9ng./. 
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