
 

 

K nh g i: 

- Các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố, thị xã; 

-  h ng V -TT c c huyện, thành phố, thị x ; 

- Trung tâm VH-TT c c huyện, thành phố, thị x . 

 

Thời gian gần đây, xuất hiện nhiều hình thức lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 

người dân, gây bức xúc trong dư luận xã hội, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình 

hình an ninh, trật tự như lừa đảo kinh doanh đa cấp, lừa đảo trong chuyển nhượng 

đất đai….Đồng thời, thực hiện Kế hoạch số 256/K -UBND ngày 03/8/2018 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động của cơ 

quan nhà nước tỉnh  à Tĩnh giai đoạn 2018-2020, Sở Thông tin và Truyền thông đ  

biên soạn nội dung tuyên truyền (có nội dung kèm theo) và đề nghị: 

1. Các sở, ban, ngành đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ 

đạo, tổ chức tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức và người 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 phương thức, thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo trên môi trường 

mạng. 

2.  h ng Văn hóa Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Truyền thông các huyện, 

thành phố, thị x  phối hợp chỉ đạo, hướng d n c c x , phường, thị trấn phát nội dung 

tuyên truyền lên hệ thống truyền thanh cơ sở (2 lần/ tuần) để người dân được biết và 

phòng tránh hiệu quả. 

3. Đề nghị Phòng Văn hóa Thông tin c c huyện, 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 thông để tổng 

hợp báo cáo UBND tỉnh theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên;   

- UBND tỉnh (để b/c);                    

- L nh đạo Sở; 

- Phòng TTBCXB; 

- Lưu: VT, TTCNTT. 
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Đậu Tùng Lâm 

 

UBND TỈN   À TĨN  

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

Số: 1044 /STTTT-TTCNTT 

V/v tuyên truyền nâng cao cảnh giác các 

phương thức, thủ đoạn lừa đảo, chiếm đoạt 

tài sản trong xã hội  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

          Hà Tĩnh, ngày 18  tháng 11 năm 2019 



CẢNH GIÁC VỚI CÁC HÌNH THỨC LỪA ĐẢO 

CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN QUA MẠNG INTERNET 

 

 

Thưa quý thính giả và bà con nhân dân! 

Thời gian gần đây, xuất hiện nhiều hình thức lừa đảo chiếm đoạt tài 

sản của người dân, gây bức xúc trong dư luận x  hội, ảnh hưởng nghiêm 

trọng đến tình hình an ninh, trật tự như lừa đảo kinh doanh đa cấp, lừa đảo 

trong chuyển nhượng đất đai… Đặc biệt, tình trạng lừa đảo qua mạng 

internet, mạng viễn thông gia tăng (như lừa đảo qua điện thoại , tin nhắn 

trúng thưởng tới c c số điện thoại; giả danh người nước ngoài nhắn tin làm 

quen và g i quà tặng về Việt Nam; giả danh cơ quan thực thi ph p luật gọi 

điện yêu cầu người dân nộp tiền vào tài khoản để kiểm tra, sau đó chiếm 

đoạt; chiếm đoạt quyền điều khiển tài khoản mạng x  hội để lừa đảo; lừa 

đảo qua hoạt động trao đổi, mua b n hàng qua mạng…).  

Điển hình, ngày 23 th ng 10 vừa qua, 1 đối tượng lừa đảo đ  làm giả 

lệnh bắt tạm giam của Cơ quan điều tra VKSND tối cao g i cho thầy 

giáo Lê Đức Lâm, gi o viên Trường T CS Lê Bình, ở x  Sơn Mỹ, huyện 

 ương Sơn ( à Tĩnh) và yêu cầu thầy gi o Lâm chuyển 45 triệu đồng vào 

tài khoản mở tại ngân hàng để x c minh giao dịch. Với tinh thần cảnh gi c, 

thầy gi o Lê Đức Lâm đ  không "mắc mưu" nhóm lừa đảo này và đ  công 

khai trên mạng x  hội để mọi người cùng cảnh gi c. 

Đây là thủ đoạn không mới của bọn tội phạm lợi dụng công nghệ cao, 

song với thủ đoạn ngày càng tinh vi của c c đối tượng cùng sự nhẹ dạ cả tin 

của người dân nên mặc dù được tuyên truyền, cảnh b o nhưng  v n có nhiều 

người sập b y. 

Thưa quý thính giả và bà con nhân dân! 

 iện nay mạng x  hội đang được nhiều người dùng, với nhiều tiện  ch 

kết nối. Song bên cạnh lợi  ch mà nó mang lại, không  t đối tượng lợi dụng 

mạng x  hội để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Qua điều tra, x  lý c c vụ việc 

cho thấy, tội phạm s  dụng mạng x  hội để lừa đảo với những thủ đoạn ngày 

càng tinh vi. C c đối tượng phạm tội thường nghiên cứu kỹ thông tin nạn 

nhân trên mạng x  hội, thông qua tr  chuyện, trao đổi thông tin để nắm bắt 

tâm lý, d n dụ nạn nhân rồi "giăng b y". 

Nhiều đối tượng đ  giả lập, mạo danh tài khoản facebook, nick ảo...Vì 

vậy, khi tham gia mạng x  hội, để tr nh bị lừa, người dùng cần tỉnh t o 

trong c c mối quan hệ, thận trọng lựa chọn trong việc trao đổi thông tin c  

nhân. Người dùng cũng cần có tr ch nhiệm trong bảo mật tài khoản mạng x  

hội, tr nh trường hợp bị kẻ gian hack rồi s  dụng để lừa đảo người kh c.   



Để hạn chế việc lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên môi trường mạng. Đề 

nghị bà con nhân dân chú ý một số điều sau: 

- Không công khai c c thông tin c  nhân như: ngày sinh, số CMND, 

số điện thoại, số tài khoản ngân hàng, hình ảnh của bản thân và người thân 

trong gia đình lên c c trang web, mạng x  hôi….Trường hợp cần chia sẻ 

thông tin thì phải xem xét kỹ và chọn lọc các thông tin chia sẻ. 

- Khi thấy các số điện thoại lạ gọi điện đến với các dấu hiệu bất thường, 

người dân cần bình tĩnh, chủ động ghi lại c c thông tin mà đối tượng yêu cầu 

hoặc cung cấp như: Số điện thoại gọi đến, thông tin tài khoản ngân hàng do đối 

tượng cung cấp…để cung cấp cho Cơ quan Công an x c minh làm rõ. 

- Khi phát hiện đối tượng có hành vi, phương thức, thủ đoạn hoạt động 

lừa đảo như trên quần chúng nhân dân h y đến cơ quan Công an nơi gần nhất để 

trình báo.  

 Trên đây là một số nội dung mà c c đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản 

trên môi trường mạng hay s  dụng. Đề nghị người dân cần nâng cao tinh thần 

cảnh gi c để tránh bị rơi vào b y của bọn tội phạm. Khuyến c o người dân cần 

hết sức cảnh gi c trong việc s  dụng mạng x  hội, chuyển tiền qua tài khoản… 

Nếu ph t hiện có dấu hiệu lừa đảo cần b o ngay với cơ quan chức năng để có 

biện ph p đấu tranh ngăn chặn, bắt giữ đối tượng. 

Trân trọng cảm ơn quý th nh giả và bà con nhân dân đ  quan tâm lắng 

nghe./. 
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