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V/v thông tin cản b o p ươn t ức, thủ
đoạn hoạt động của tội phạm lừa đảo
qua mạng Internet

Kn

Hà Tĩnh, ngày 11 tháng 9 năm 2019

:
- Các sở, ban, n àn , đoàn t ể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
n
-TT, Trung tâm VH-TT c c uyện, t àn p ố,
t ịx .

Ngày 10/9/2019 Sở Thông tin và Truyền thông nhận được Thông báo số
1159/TB-PC02-Đ5 của Phòng cảnh sát hình sự - Công an tỉnh về p ươn t ức,
thủ đoạn hoạt động của tội phạm; căn cứ nội dung thông báo, Sở Thông tin và
Truyền thông đ b ên soạn nội dung tuyên truyền (có nội dung kèm theo) và đề
nghị:
1. Các sở, ban, n àn đoàn t ể cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị
xã chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức và n ười lao
động trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn được biết để nâng cao tinh
thần cảnh giác, phòng tránh các p ươn t ức, thủ đoạn của các đố tượng lừa
đảo trên mô trường mạng.
2.
n
ăn óa T ôn t n, Trun tâm ăn óa - Truyền thông các
huyện, thành phố, thị x p ố ợp c ỉ đạo, ư n d n c c x , p ường, thị trấn
đưa nội dung tuyên truyền lên ệ t ốn truyền t an cơ sở để n ười dân được
biết và phòng tránh hiệu quả.
3. Đề nghị Phòng ăn óa T ôn t n c c uyện, thành phố, thị xã tổng hợp
kết quả tuyên truyền và b o c o định kỳ hàng tháng g i Sở Thông tin và Truyền
t ôn để tổng hợp báo cáo UBND tỉn t eo quy định./.
Nơi nhận:
- N ư trên;
- UBND tỉnh (để b/c);
- L n đạo Sở;
- Lưu: T, TTBCXB4.
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Đậu Tùng Lâm

Thông tin cảnh báo phương thức, thủ đoạn hoạt động của
tội phạm lừa đảo qua mạng Internet
(Kèm theo CV số 808/STTTT-TTBCXB ngày 11/9/2019 của Sở TTTT)
Thưa quý thính giả và bà con nhân dân!
Thờ an qua trên địa bàn tỉn
à Tĩn và c c địa p ươn tron cả nư c
nổi lên tình trạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng Internet, mạng viễn
t ôn . Cơ quan c ức năn đ t ếp nhận nhiều đơn t ư và p ối hợp v c c đơn
vị nghiệp vụ triển khai các biện p p để đ ều tra làm rõ. Tuy nhiên, tình hình tội
phạm s dụng công nghệ cao ngày càng diễn biến phức tạp v p ươn t ức thủ
đoạn tinh vi, một số n ườ dân tron đó có cả n ười có trí thức cao do thiếu
hoặc hiểu k ôn đầy đủ về các thủ đoạn phạm tộ nên đ bị lừa đảo chiếm đoạt
tiền v i số lượng l n, nổi lên thủ đoạn n ư sau:
C c đố tượng lập tài khoản trên c c tran t ươn mại đ ện t n ư
S opee, Sendo,Lazada…rồ t ôn b o trún t ưởng tiền mặt (v i số lượng l n
lến đến àn trăm tr ệu đồng) cùng hiện vật có giá trị cao n ư xe ô tô, xe
m y…đến nhiều tài khoản khách hàng khác nhau. Kèm theo thông báo trúng
t ưởn là ư ng d n truy cập vảo trang Website giả mạo cùng mã dự t ưởng và
số đ ện thoại liên lạc (thực chất là số đ ện thoại của đố tượng s dụng). Sau khi
bị hại liên hệ nhận t ưởn , đố tượng sẽ ư ng d n làm các thủ tục để nhận
t ưởn t eo c c bư c cụ thể, tron c c bư c đều có các mức tiền phải nộp vào
để làm thủ tục nhận t ưởng. Toàn bộ tiền được c c đố tượng yêu cầu n ười bị
hại chuyển khoản hoặc nộp vào các tài khoản n ân àn do c c đố tượng chỉ
định (không phải là tài khoản ngân hàng chính chủ của đố tượng). Bằng thủ
đoạn trên c c đố tượn đ c ếm đoạt tài sản của nhiều n ười ở nhiều địa
p ươn trên toàn quốc.
Để hạn chế việc lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên mô trường mạn . Đề
nghị bà con nhân dân chú ý một số đ ều sau:
- Không công khai các thông tin cá nhân như: n ày sinh, số CMND, số
đ ện thoại, số tài khoản ngân hàng, hình ảnh của bản t ân và n ười thân trong
a đìn lên c c tran web, mạn x ô ….Trường hợp cần chia sẻ thông tin thì
phải xem xét kỹ và chọn lọc các thông tin chia sẻ.
- N ười dân cần xác minh kỹ các thông tin về khuyến mãi trên các trang
web đặc biệt là c c tran t ươn mạ đ ện t . Khi phát hiện các dấu hiệu bất
t ườn n ườ dân bìn tĩn c ủ động ghi lại các thông tin về đố tượng, hoặc do

đố tượng cung cấp n ư sđt ọ đến, thông tin tài khoản n ân àn do đố tượng
cung cấp…để cung cấp c o Cơ quan Côn an x c m n làm rõ.
- Khi phát hiện đố tượng có hành vi, p ươn t ức, thủ đoạn hoạt động
lừa đảo n ư trên quần chúng nhân dân có thể đến Phòng Cảnh sát hình sự Công
an tỉn
à Tĩn , địa chỉ số 268 đường Nguyễn Huy Tự, p ường Nguyễn Du,
thành phố à Tĩn , tỉn
à Tĩn . SĐT: 069.292.8231 oặc 0968.125.205 hoặc
cơ quan Côn an nơ ần nhất để trình báo.
Trên đây là một số nộ dun mà c c đố tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản
trên mô trường mạng hay s dụn . Đề nghị tất cả mọ n ười dân nâng cao tinh
thần cảnh giác, ngoài việc tự trang bị các kiến thức cần thiết để phòng tránh các
đố tượng lừa đảo. Cần phải tuyên truyền, chia sẻ c o n ườ t ân tron
a đìn
và nhữn n ười xung quanh biết để phòng tránh./.

