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- Ban Chỉ đạo 138 các xã, thị trấn. 

 

 Với sự bùng nổ, phát triển mạnh mẽ của Internet và mạng xã hội đã mang 

lại nhiều lợi ích cho con người. Song, đi kèm với đó, các loại tội phạm sử dụng 

công nghệ cao, đặc biệt là lừa đảo qua mạng cũng ngày càng phổ biến và tinh vi 

hơn, gây bức xúc trong Nhân dân và ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự. 

Theo thống kê chưa đầy đủ trên địa bàn cả nước, chỉ tính riêng 9 tháng đầu năm 

2021, số tiền các đối tượng đã chiếm đoạt được thông qua thực hiện hành vi lừa 

đảo qua mạng viễn thông, Internet lên đến hàng trăm tỷ đồng, các đối tượng 

thường xuyên sử dụng 06 phương thức, thủ đoạn phổ biến để thực hiện các hành 

vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản (có phụ lục kèm theo). 

 Dự báo tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng viễn 

thông, Internet sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, nhất là vào dịp cuối năm; để góp 

phần nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với loại tội phạm này, 

Ban Chỉ đạo 138 huyện yêu cầu: 

 1. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền 

thông huyện phối hợp với các đơn vị có liên quan tuyên truyền về phương thức, 

thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng viễn thông, 

Internet (theo phụ lục gửi kèm). Hoạt động tuyên truyền hướng tới hai nội dung 

chính là giúp người dân nâng cao nhận thức, hiểu biết về phương thức, thủ đoạn 

của đối tượng phạm tội và có cách thức giải quyết vấn đề khi phát hiện, nghi vấn 

có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

 Chỉ đạo, định hướng xây dựng các chuyên trang, mục, tin, bài, phóng sự, 

đăng phát các thông tin về tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng viễn 

thông, Internet; tăng cường thời lượng phát sóng, đưa tin trên các phương tiện 

thông tin đại chúng và hệ thống thiết chế cơ sở, tập trung chủ yếu vào các thủ 

đoạn lừa đảo của đối tượng; khuyến cáo người dân cảnh giác khi liên lạc, giao 

tiếp, kết bạn với người nước ngoài hoặc người lạ qua điện thoại, qua mạng xã 

hội; không trao đổi hoặc làm quen theo yêu cầu của các đối tượng nghi giả danh 

cán bộ Công an, Tòa án, Hải quan, Thuế…; không cung cấp số điện thoại, số tài 
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khoản, thẻ tín dụng, thông tin cá nhân cho người khác; hạn chế tham gia vào các 

giao dịch, hoạt động trên Internet có nguy cơ cao xảy ra lừa đảo. 

 Định hướng người sử dụng dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin 

Internet đăng tải bài viết về phòng ngừa đối với loại tội phạm này trên trang 

thông tin cá nhân, mạng xã hội để tăng cường hiệu quả truyền thông. 

 2. Đề nghị các Chi nhánh Ngân hàng, Phòng giao dịch, các tổ chức tín 

dụng trên địa bàn huyện tăng cường công tác quản lý việc đăng ký mở tài khoản, 

bảo quản, sử dụng thẻ được cấp, kịp thời kiểm tra, phát hiện các hành vi gian 

lận, không đúng quy định pháp luật về hoạt động thanh toán, trung gian thanh 

toán, phòng ngừa đối tượng lợi dụng để thực hiện tội phạm, các hành vi vi phạm 

liên quan đến lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng viễn thông, Internet. 

 Thường xuyên thông báo phương thức thủ đoạn bằng hình thức chạy bảng 

Led điện tử, đặt Pa-nô, áp phích, ảnh tuyên truyền tại các vị trí dễ quan sát hoặc 

chuẩn bị các tin, bài để phát tại trụ sở nhằm cảnh báo những người nộp tiền có 

biểu hiện nghi vấn bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hướng dẫn cho 

họ cách giải quyết khi gặp các trường hợp nghi vấn bị lừa đảo, đồng thời giám 

sát kiểm tra các tài khoản có dấu hiệu nghi vấn. Thường xuyên phối hợp, trao 

đổi thông tin với Công an huyện, các ngành liên quan, kịp thời có biện pháp 

phong tỏa, ngăn chặn việc tẩu tán tài sản trong các vụ án, vụ việc. 

 3. Công an huyện là lực lượng nòng cốt trong công tác đấu tranh phòng, 

chống tội phạm Lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng viễn thông, Internet, cần 

chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng, đặc biệt là các cơ quan 

quản lý Nhà nước về công nghệ thông tin, kịp thời triển khai các biện pháp 

nghiệp vụ để phát hiện đối tượng phạm tội; nâng cao hiệu quả công tác tiếp 

nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm; nhanh chóng thu thập thông tin, tài 

liệu, xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định. 

 Triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động nghiệp vụ, chủ động nắm 

chắc tình hình, quản lý chặt chẽ các đối tượng có tiền án, tiền sự, điều kiện, khả 

năng, biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua 

mạng viễn thông, Internet, đặc biệt chú ý phát hiện đối tượng hoạt động lưu 

động, đối tượng lắp đặt các thiết bị viễn thông nghi vấn hoạt động lừa đảo, từ đó 

xác minh, điều tra khám phá nhanh, xử lý nghiêm các vụ án Lừa đảo chiếm đoạt 

tài sản qua mạng viễn thông, Internet, nhất là các vụ gây bức xúc trong quần 

chúng Nhân dân, triệt để thu hồi tài sản bị chiếm đoạt. 

 Nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự, nhất là 

quản lý cư trú; quản lý người nước ngoài; quản lý ngành, nghề kinh doanh có 

điều kiện thực hiện các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng viễn thông, 

Internet. Chỉ đạo lực lượng tổ chức diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến Nhân 

dân”. 

 4. Đề nghị Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân: chỉ đạo, phối hợp 

chặt chẽ giữa cơ quan tiến hành tố tụng các cấp trong quá trình khởi tố, điều tra, 

truy tố, xét xử các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng viễn thông, Internet 
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bảo đảm nghiêm minh, đúng pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp về tài 

sản của Nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân, không để xảy ra oan, sai 

hoặc bỏ lọt tội phạm; lựa chọn một số vụ án điểm để đưa ra xét xử lưu động, 

công khai nhằm răn đe, tuyên truyền chung. 

 5. Đề nghị các Cơ quan, ban, ngành, tổ chức đoàn thể, UBND các xã, thị 

trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực, địa bàn được phân công chủ động 

phối hợp thực hiện, nhất là trong việc đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về 

phương thức, thủ đoạn của tội phạm Lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng viễn 

thông, Internet. Chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh tố giác tội phạm lừa 

đảo chiếm đoạt tài sản nói chung và lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng viễn 

thông, Internet nói riêng. 

 Yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên (thực hiện); 
- TT Ban chỉ đạo tỉnh;                 (Báo 

- TT Huyện ủy, HĐND huyện;    cáo); 

- Các thành viên BCĐ 138 huyện (Chỉ đạo); 

- Lưu: BCĐ (VT,CAH). 

TRƯỞNG BAN 
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PHỤ LỤC 

Một số phương thức, thủ đoạn của tội phạm 

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng viễn thông, Internet 

(Kèm theo Công văn số      /UBND-BCĐ ngày       tháng 10 năm 2021) 

 

1. Sử dụng dịch vụ VoIP (Voice Over Internet Protocol – gọi điện thoại 

trên các ứng dụng cuộc gọi Internet hay còn gọi là Voice IP) mạo danh cơ 

quan tư pháp, tổ chức, cá nhân trong các cơ quan công quyền đề nghị cung 

cấp thông tin để hỗ trợ, xác minh, điều tra, đe dọa khiến nạn nhân phải 

chuyển tiền bảo đảm. 

 1.1. Mạo danh cán bộ trong các cơ quan Công an, Viện kiểm sát, Tòa án, 

Hải quan… thông qua email, tin nhắn hoặc gọi điện để thông báo cho nạn nhân 

về những vướng mắc pháp lý liên quan đến hình sự, kiện tụng, tranh chấp, sau 

đó yêu cầu chủ tài khoản chuyển tiền vào một tài khoản do các đối tượng này 

cung cấp để được giúp đỡ. Thủ đoạn này đối tượng dễ dàng khiến người dân lo 

sợ và nhanh chóng chuyển tiền vào tài khoản do chúng cung cấp để chiếm đoạt. 

Quá trình hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tài khoản ngân hàng, tài khoản 

mạng xã hội, sử dụng tài khoản ảo, thay đổi địa bàn hoạt động, cư trú nhằm đối 

phó với công tác phòng ngừa, xử lý của cơ quan chức năng. 

 1.2. Giả mạo thư điện tử, tin nhắn chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng, Nhà 

nước, các cơ quan chức năng đính kèm tệp tin có gắn mã độc để lấy cắp thông 

tin cá nhân. Nội dung thư yêu cầu người nhận tải tệp tin đính kèm hoặc liên kết 

trong thư điện tử để xem nội dung chi tiết; khi người nhận mở tệp tin, truy cập 

vào các liên kết hoặc tải ứng dụng theo đường link thì vi-rút máy tính/mã độc sẽ 

ngay lập tức được tải tự động, cài đặt trên thiết bị cá nhân của người nhận, qua 

đó đối tượng đánh cắp được thông tin để thực hiện các giao dịch chiếm đoạt tài 

sản. 

 2. Thực hiện các hành vi lừa đảo trong lĩnh vực ngân hàng 

 2.1. Đánh cắp thông tin tài khoản Internet Banking, mã OTP của nạn 

nhân:  bằng cách gọi điện thông báo tài khoản của bạn đã bị phong tỏa, hoặc tài 

khoản bị lỗi không thực hiện được giao dịch. Yêu cầu truy cập vào đường Link 

và cung cấp mã OTP để khôi phục lại hoạt động; sau khi lấy được mã OTP đối 

tượng rút toàn bộ tiền trong tài khoản của nạn nhân để chiếm đoạt. 

 2.2. Giả danh các tổ chức tín dụng cho vay tiền với lãi suất thấp, thủ tục 

nhanh gọn: Sau khi bị hại đồng ý vay, đối tượng hướng dẫn làm hồ sơ vay tiền, 

yêu cầu nộp nhiều khoản thuế, phí khác nhau và hứa sẽ hoàn trả đầy đủ. Ngay 

khi bị hại chuyển tiền thì đối tượng sẽ yêu cầu chuyển thêm tiền hoặc cắt đứt 

liên lạc. 

 2.3. Sử dụng hình ảnh chứng từ chuyển tiền ngân hàng giả để lừa đảo: 

các đối tượng liên hệ với người Việt Nam nhờ đổi tiền Trung Quốc sang tiền 

Việt Nam (thường là số tiền lớn). Khi thực hiện giao dịch, đối tượng sẽ gửi hình 
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ảnh hóa đơn chuyển tiền điện tử giả cho người mua. Do không kiểm tra kỹ, nạn 

nhân thực hiện chuyển tiền Việt Nam vào các tài khoản đối tượng yêu cầu. Sau 

khi nạn nhân phát hiện, đối tượng sẽ chặn liên lạc và chiếm đoạt số tiền. 

 3. Thông qua mạng xã hội kết bạn, làm quen đề nghị “tặng quà” có 

giá trị và yêu cầu nạn nhân nộp tiền để làm thủ tục nhận quà; lợi dụng hoạt 

động của các trang thương mại điện tử (Lazada, Shopee, Tiki, Sendo…) gửi 

thông tin trúng thưởng giả mạo và đề nghị nạn nhân chuyển tiền để nhận 

quà. 

  Đối tượng lừa đảo thông qua các trang mạng xã hội như Facebook, zalo, 

WhatsApp, Skype… để gửi thông báo trúng thưởng, nhận được gói ưu đãi từ các 

nhãn hàng lớn, nổi tiếng hoặc làm quen, kết bạn và muốn gửi tặng quà có giá trị. 

Sau khi hoàn thành bước thứ nhất, các bước tiếp theo, đối tượng có thể thực hiện 

trên mạng Internet hoặc trực tiếp bằng cách giả danh nhân viên giao hàng, hải 

quan, thuế… thông báo quà tặng bị tạm giữ vì trong đó có nhiều ngoại tệ, hàng 

hóa có giá trị phải nộp thuế hoặc lệ phí khi nhận hàng. Thông thường, các đối 

tượng có sự phân vai và liên hoàn tác động với vai trò “Việt Kiều”, người nước 

ngoài, người gửi quà, nhân viên Hải quan trả lời thắc mắc. Điều này làm cho nạn 

nhân dễ bị rơi vào tình huống có sự định hướng thông tin và sập bẫy đối tượng. 

 4. Các đối tượng chiềm quyền điều khiển (hack) vào tài khoản mạng 

xã hội của người dùng bằng cách dò mật khẩu hoặc lập web giả mạo có giao 

diện giống với website chính thức rồi dẫn dụ người dùng đăng nhập để 

đánh cắp thông tin, mật khẩu. Sau đó đăng nhập vào tài khoản của nạn 

nhân nhắn tin lừa đảo đến người thân, bạn bè. 

 5. Thông qua kinh doanh đa cấp trên nền tảng thương mại điện tử; 

trò chơi kiếm tiền online để thực hiện hành vi lừa đảo. 

 5.1. Đối tượng quảng cáo tràn lan về các sàn giao dịch chứng khoán, các 

dự án, mô hình kinh doanh một cách “hoành tráng”, đầu tư vốn ít lãi suất cao 

với phương châm “không làm cũng có lãi”. Trên thực tế các sàn giao dịch chứng 

khoán đều là ảo do đối tượng tự thiết lập, các dự án mô hình kinh doanh đều 

được xác định là hình thức đa cấp, chưa được cấp phép hoạt động. Hầu hết nạn 

nhân đều được “vẽ ra” một tương lai tương sáng với thu nhập hàng tháng rất cao 

làm cho các ứng viên ham thích và muốn tham gia. Sau khi các nạn nhân tham 

gia (thường là số tiền lớn) thì các đối tượng sẽ thực hiện các hành vi lừa đảo 

chiếm đoạt tài sản bằng cách thông báo sàn chứng khoán đã sập, các dự án, mô 

hình kinh doanh phá sản. 

 5.2. Đối tượng mời chào nạn nhân tải một số ứng dụng kiếm tiền như 

Pchome, Shopping mall, Tailoc888…. Để tham gia trò chơi “giật” đơn hàng ảo, 

chỉ cần giật được đơn hàng trên các trang thương mại điện tử có thể ăn hoa hồng 

cho mỗi đơn hàng. Sau vài lần bỏ ra số vốn ít tham gia giật được đơn hàng ảo và 

nhận được khoản hoa hồng hậu hĩnh với 20% tiền lãi, nạn nhân đã ham thích 

tiếp tục nạp thêm các khoản tiền lớn vào tài khoản để giật đơn hàng thu về lợi 

nhuận nhiều hơn thì các đối tượng đánh sập trang web và biến mất. 
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 6. Đối tượng người nước ngoài lợi dụng lòng tham, sự nhẹ dạ cả tin 

một bộ phận phụ nữ, giả vờ yêu thương, “bẫy tình” để lừa đảo chiếm đoạt 

tài sản 

 Đối tượng lập tài khoản mạng xã hội với hồ sơ (profile) thu hút như: ảnh 

đại diện với bề ngoài lịch lãm, đẹp trai, ưa nhìn; thường ghi địa chỉ cư trí tại 

nước ngoài như (Anh, Pháp, Mỹ…) vào Facebook tìm, kết bạn với phụ nữ Việt 

Nam và giới thiệu là doanh nhân, xuất thân trong gia đình giàu có ở nước ngoài 

hoặc sỹ quan quân đội… Sau một thời gian làm quen, vờ yêu đương nảy sinh 

tình cảm, chúng đề nghị tặng quà có giá trị và chuyển số tiền lớn về Việt Nam 

để xây nhà, cưới nhau hoặc giả thông báo gửi số tiền lớn (có thể lên đến hàng 

triệu USD, bảng anh…) nhờ nhận hộ để đầu tư vào các dự án tại Việt Nam. Tiếp 

đó các đối tượng thông báo cho nạn nhân đã gửi tiền và quà tặng về, số tiền phí 

gửi đã thanh toán tại nơi gửi đi (ở nước ngoài), số tiền phí chút ít còn lại đối 

tượng nhờ nạn nhân nộp và nhận giúp. Khi “con mồi” bị khối tài sản ngoại tệ 

làm hoa mắt và phát sinh lòng tham, đối tượng sẽ nhờ đồng bọn là người Việt 

Nam gọi điện giả làm nhân viên Hải quan của sân bay yêu cầu nạn nhân nộp tiền 

phí đối hoặc tiền thuế qua một tài khoản mà chúng cho để làm thủ tục hải quan, 

phí vận chuyển… Bởi vậy, với mỗi bị hại thường đã phải chuyển cho đối tượng 

lừa đảo 2 đến 3 lần, từ thấp tới cao, lần đầu vài chục triệu, dần dần lên đến hàng 

trăm triệu đồng. Nạn nhân do sợ mất số tiền đã gửi trước đó nên vẫn tiếp tục làm 

theo hướng dẫn của chúng. Cứ như vậy, cho đến khi nạn nhân không còn khả 

năng tài chính để theo nộp hoặc nạn nhân nghi ngờ thì đối tượng lừa đảo sẽ cắt 

đứt liên lạc. Khi nhận được tiền của “con mồi” chuyển đến tài khoản, ngay lập 

tức bọn chúng đưa thẻ tín dụng cho những đối tượng khác đi rút tiền tại cây 

ATM và chuyển lại cho chúng. 

 Ngoài ra, còn một số thủ đoạn mới được phát hiện như: (1) cài mã độc lên 

các website, giả mạo website của các cơ quan, tổ chức nhằm mục đích chiếm 

đoạt thông tin khách hàng. (2) Mở các trang cá nhân bán hàng online và yêu cầu 

người mua hàng chuyển khoản trước tiền đặt cọc… 
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