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                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

         

Số: 282 /CATP-TH TP. Cao Lãnh, ngày 06 tháng 4 năm 2022 

V/v tuyên truyền về phương thức,  

thủ đoạn của tội phạm sử dụng công nghệ 

cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản 

 

  

Kính gửi:  

 - Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền thanh Thành phố; 

- Trạm Truyền thanh xã, phường. 

                                         

Thời gian qua, tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm 

đoạt tài sản ngày càng diễn biến phức tạp với phương thức, thủ đoạn hoạt động rất 

tinh vi như: thông qua mạng xã hội, thông qua điện thoại, giả danh nhân viên bán 

hàng, cán bộ cơ quan pháp luật (Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án),... để lừa 

đảo chiếm đoạt tài sản. Đây là một trong những yếu tố gây ảnh hưởng không nhỏ 

đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương. 

Để chủ động phòng ngừa tội phạm và thực hiện tốt công tác phối hợp tuyên 

truyền về phương thức, thủ đoạn của tội phạm trên địa bàn; Công an thành phố 

Cao Lãnh kính gửi nội dung bản tin tuyên truyền “Phương thức, thủ đoạn của tội 

phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản” (có gửi kèm). 

Kính đề nghị các đồng chí quan tâm, phối hợp tuyên truyền trên Đài, 

Trạm truyền thanh để người dân chủ động phòng ngừa, tố giác tội phạm./. 

 

 
Nơi nhận: 
- Như trên (để phối hợp); 

- Đ/c Trưởng CATP (để báo cáo); 

- Các đ/c Phó Trưởng CATP (để nắm, chỉ đạo); 

- Trưởng CA xã, phường (để thực hiện); 

- Lưu CATP: VT (Đức, 20 bản). 

KT. TRƢỞNG CÔNG AN 
PHÓ TRƢỞNG CÔNG AN 

 
 
 
 
 
 

Thƣợng tá Nguyễn Quốc Hải 
 

 

 

 

 

 



BẢN TIN TUYÊN TRUYỀN 

Phƣơng thức, thủ đoạn của tội phạm  

sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản 

 

PHƢƠNG THỨC, THỦ ĐOẠN 

Thông qua mạng xã hội: Đối tượng sử dụng các trang mạng Facebook, 

Zalo, website,… giả mạo các thương hiệu thông báo đang có chương trình 

khuyến mãi, tặng quà tri ân khách hàng và yêu cầu cung cấp các thông tin cá 

nhân, số tài khoản để tham gia hoặc thông báo “Bạn đã trúng thưởng 01 chiếc xe 

SH”, 01 chiếc Iphone hoặc tài sản có giá trị,… sau đó yêu cầu chuyển tiền vào 

tài khoản của họ để làm thủ tục nhận thưởng. 

Thông qua điện thoại: Các đối tượng giả danh, xưng danh là nhân viên 

tổng đài VNPT, công ty viễn thông, công ty điện lực, cơ quan Công an, Viện 

Kiểm sát, Tòa án,… Thông báo số điện thoại của bạn đang nợ tiền cước, tiền 

điện hoặc có liên quan đến vụ “rửa tiền”, vụ án ma túy,… Đề nghị gửi tiền vào 

tài khoản 4444XXXXXX để thanh toán, điều tra. 

Giả danh nhân viên sân bay, hải quan: Các đối tượng sử dụng số điện 

thoại lạ, số giả xưng danh nhân viên sân bay, hải quản gọi điện thông báo có 01 

kiện hàng từ nước ngoài gửi về đang lưu tại kho, yêu cầu đóng phí, thuế để làm 

thủ tục nhận hàng. Khi tin tưởng và chuyển tiền thì các đối tượng chiếm đoạt. 

Giả danh nhân viên bán hàng: Các đối tượng giả danh nhân viên bán 

hàng tiếp cận nạn nhân chào mời mua các loại sản phẩm (xe máy, điện thoại, mỹ 

phẩm, đá quý, thiên thạch, đá phong thủy,…) sau đó yêu cầu đặt cọc trước một 

nửa số tiền của sản phẩm ngày hôm sau sẽ giao hàng. Sau đó các đối tượng 

chiếm đoạt số tiền trên và “Một đi không trở lại”. 

BIỆN PHÁP PHÕNG NGỪA 

1. Cảnh giác với các số điện thoại lạ, số giả gọi đến yêu cầu xác minh thu 

thập thông tin tài khoản ngân hàng… (Số điện thoại giả thường có dấu “*” ở đầu 

số). Khi sử dụng điện thoại thông minh người dân không nên truy cập vào các 

website, đường link, quảng cáo lạ hoặc nếu truy cập thì phải tắt ngay. 

2. Nếu có người tự xưng là cán bộ Công an, Viện kiểm sát, Tòa án,… gọi 

đến thông báo yêu cầu cần điều tra thì đề nghị họ cho biết tên, địa chỉ nơi làm 

việc để đến trực tiếp trao đổi. Ghi nhận lại nội dung và báo ngay cho cơ quan 

Công an. 

3. Không cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản ngân hàng cho người 

khác nếu chưa cần thiết. Không nhận, thuê mở tài khoản ngân hàng rồi đưa cho 

người khác sử dụng, tuyệt đối không bán tài khoản Ngân hàng vì những hành vi 

này tạo điều kiện cho các đối tượng sử dụng tài khoản Ngân hàng vào mục đích 

vi phạm pháp luật và chủ tài khoản sẽ bị liên đới trách nhiệm pháp lý. 



4. Tuyệt đối không giao tiền, chuyền tiền vào tài khoản người khác khi 

chưa biết rõ nội dung và người nhận tiền chuyển khoản, cũng như không cung 

cấp mã OTP cho bất cứ ai đối với dịch vụ Smart Banking. 

5. Nếu phát hiện đối tượng có biểu hiện nghi vấn, có dấu hiệu sử dụng công 

nghệ cao để lừa đảo nêu trên bà con nhanh chóng báo ngay cho Công an xã, 

phường gần nhất hoặc Trực ban Công an thành phố Cao Lãnh (điện thoại số 

02773.851.354) để kịp thời ngăn chặn và xử lý theo qui định pháp luật. Tin tức 

người dân cung cấp chúng tôi đảm bảo giữ bí mật. Rất mong sự hợp tác chặt chẽ 

quí bà con, cô bác, xin trân trọng cảm ơn! 
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