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Kính gửi: Các cơ sở đoàn trực thuộc 

 

Căn cứ Công văn số 1967-CV/TĐTN-BTG, ngày 24/11/2021 của Ban 

Thường vụ Tỉnh đoàn về việc “tăng cường tuyên truyền công tác phòng, chống 

vi phạm pháp luật liên quan đến hụi”; 

Thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, lãnh đạo các 

Sở, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố đã quan tâm chỉ đạo thực 

hiện tốt công tác đảm vảo ANTT trên địa bàn, góp phần phục vụ tốt công tác 

phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Tuy nhiên, thời gian gần đây tình trạng lợi 

dụng việc “góp hụi” để lừa đảo chiếm đoạt tài sản có diễn biến khá phức tạp ở 

một số nơi, đặc biệt đã xảy ra một số vụ “vỡ hụi” có dấu hiệu lừa đảo chiếm 

đoạt tài sản với quy mô lớn (vụ vỡ hụi gần 42 tỷ đồng ở thành phố Trà Vinh; vụ 

vỡ hụi gần 03 tỷ đồng ở huyện Càng Long), ảnh hưởng đến công tác đảm bảo 

ANTT trên địa bàn tỉnh. 

Thực trạng trên có nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu do: (1) ảnh 

hưởng, tác động của đại dịch COVID-19, nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, 

kinh doanh tạm ngưng hoạt động, bị mất cân đối về tài chính, đời sống người 

dân gặp khó khăn; (2) công tác tuyên truyền, nắm tình hình, quản lý các chủ hụi, 

dây hụi ở nhiều địa phương còn hạn chế, chưa chặt  chẽ (qua rà soát có hơn 

95% số dây hụi không có thông báo UBND cấp xã). 

Thời gian tới, tình hình dịch bệnh COVID-19 còn kéo dài, đời sống người 

dân tiếp tục gặp khó khăn, nhu cầu huy động vốn để phục hồi sản xuất, kinh 

doanh của các doanh nghiệp, hộ gia đình tăng cao, từ đó vi phạm pháp luật liên 

quan đến hụi sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp. Để phòng, chống  vi phạm pháp luật 

liên quan đến hụi, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn, Ban Thường vụ Đoàn 

khối các cơ quan và doanh nghiệp đề nghị các cơ sở đoàn trực thuộc quan tâm 

chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt một số nội dung, cụ thể như sau: 

1. Tổ chức triển khai, thực hiện tốt Công văn số 133-CV/TU ngày 

22/6/2021 của Tỉnh uỷ Trà Vinh về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động 

góp hụi trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, tăng cường tuyên truyền, vận động cán bộ, 

đoàn viên, thanh niên và nhân dân quản lý chấp hành nghiêm quy định của pháp 

luật khi tham gia góp hụi; không để xảy ra tình trạng cán bộ, đoàn viên, thanh 

niên và người thân, gia đình cán bộ, đoàn viên, thanh niên vi phạm pháp luật 
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liên quan đến hụi, ảnh hưởng đến uy tín cơ quan, gây dư luận không tốt trong 

Nhân dân. 

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền tại địa phương, tuyên truyền người dân 

khi tổ chức, tham gia góp hụi phải chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, nhất 

là Nghị định số 19/2019/NĐ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ về họ, hụi, biêu, 

phường; thường xuyên phản ánh phương thức, thủ đoạn của đối tượng lợi dụng 

việc góp hụi phạm tội lừa đảo chiếm đoạt  tài sản để người dân cảnh giác, đấu 

tranh; tuyên truyền, vận động 100% các chủ hụi tại địa phương khi tổ chức góp 

hụi phải thông báo cho UBND cấp xã theo đúng quy định pháp luật.  

Ban Thường vụ Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp đề nghị các cơ sở 

đoàn trực thuộc quan tâm thực hiện tốt, kết quả báo cáo lồng ghép với báo cáo 

tháng của đơn vị.  
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