
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN HỮU LŨNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:          /UBND-CAH Hữu Lũng, ngày        tháng 3 năm 2023 
V/v phòng ngừa lộ, lọt thông tin 

cá nhân trên không gian mạng 
 

 

Kính gửi:  

 - Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

 - UBND các xã, thị trấn. 

Hoạt động xuất nhập cảnh giữa Trung Quốc và Việt Nam đang dần khôi 

phục trở lại, tuy nhiên vẫn còn hạn chế1. Trên không gian mạng đã xuất hiện nhiều 

thông tin, bài viết về việc tuyển người lao động Việt Nam đến các công ty phía 

Trung Quốc làm việc, cam kết hỗ trợ ăn, nghỉ, làm hộ chiếu, thị thực, hợp đồng lao 

động, công dân chỉ cần đăng ký, gửi ảnh căn cước công dân để làm hợp đồng lao 

động và thủ tục xuất nhập cảnh (nhiều công dân trên địa bàn đã tìm hiểu, đăng ký) 

và những tin, bài, mời chào, nhận làm hồ sơ, thủ tục trực tuyến cấp hộ chiếu, thị 

thực, giấy tờ xuất nhập cảnh, giấy tờ về nhà đất, thẻ ngân hàng… người dân phải 

trả chi phí cao hơn nhiều lần mức lệ phí mà Nhà nước quy định và phải cung cấp 

ảnh chụp căn cước công dân, ảnh chân dung, số điện thoại và email chính chủ, địa 

chỉ và mã số OTP…  

Khi người dân cung cấp những thông tin cá nhân cho đối tượng không quen 

biết sẽ tiềm ẩn nguy cơ lộ lọt, bị các đối tượng thu thập, rao bán công khai (điển 

hình như vụ việc: đối tượng H.V.M, trú tại xã Nhật Tiến thực hiện hành vi mua bán 

trái phép trên 3.000 thông tin tài khoản ngân hàng). Đối tượng có thể lợi dụng 

thông tin người dân cung cấp để đăng ký tài khoản ngân hàng, vay tiền trên các 

ứng dụng, đăng ký số điện thoại trả sau, đăng ký mã số thuế ảo… hoặc bị gọi điện, 

nhắn tin lừa đảo người dân dưới nhiều hình thức khác nhau như giả danh Công an, 

Viện kiểm sát, Tòa án... đe dọa, yêu cầu người dân chuyển tiền. Cũng do đã nắm 

được thông tin cá nhân nên các đối tượng biết rõ số căn cước công dân, địa chỉ, 

thậm chí cả tên tuổi các thành viên trong gia đình bị hại nên khi bị gọi điện đe dọa, 

người dân thường tin chúng là cán bộ công quyền thật, dẫn đến lo sợ và chuyển 

tiền cho chúng. 

Thời gian qua, các cơ quan chức năng đã thường xuyên tuyên truyền về 

phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm lừa đảo trên không gian mạng, cảnh 

báo người dân bảo mật thông tin cá nhân. Tuy nhiên, tình trạng người dân để lộ, lọt 

thông tin cá nhân bị các đối tượng thực hiện các hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản 

vẫn diễn ra rất phổ biến. 

                                           
1 Tại địa bàn tỉnh Lạng Sơn: phía Trung Quốc chỉ cho phép công dân Việt Nam sử dụng Hộ chiếu và Giấy thông 

hành xuất nhập cảnh vùng biên giới (do Công an thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc cấp cho công dân có hộ khẩu 

thường trú tại thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc) và lái xe sử dụng thông hành nhập xuất cảnh (do Phòng PA08 

Công an tỉnh cấp) được xuất nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị. Các Trường hợp đều phải có giấy Test 

Covid-19 âm tính (Test nhanh và PCR) trong vòng 48 tiếng do Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn cấp. 
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Trước tình hình trên, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan, ban, 

ngành, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn trên thực hiện tốt một số nhiệm vụ 

sau: 

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác 

với phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng, các quy định của pháp luật 

về xuất nhập cảnh, Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo 

hợp đồng, quy định về Thỏa thuận hợp tác quản lý lao động qua biên giới giữa 

thành phố Sùng Tả, Bách Sắc, Thành Phòng Cảng (Quảng Tây – Trung Quốc) và 

04 tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang (Việt Nam) nhằm nâng cao 

nhận thức, ý thức chấp hành quy định của pháp luật, bảo vệ quyền lợi người lao 

động. 

2. Khuyến cáo người dân nên tự thực hiện đăng ký hồ sơ, thủ tục trên Cổng 

Dịch vụ công trực tuyến; không cung cấp thông tin căn cước công dân, không đăng 

tải, chia sẻ hình ảnh căn cước công dân cho những dịch vụ trên mạng xã hội, các 

dịch vụ không bảo đảm an toàn thông tin cá nhân. Đặc biệt, không nghe theo 

những lời lôi kéo của số đối tượng hoạt động “Cò”, dịch vụ bên ngoài trụ sở cơ 

quan Nhà nước để tránh xảy ra những hệ lụy đáng tiếc như: mất tiền, không rõ tình 

trạng hồ sơ và tài khoản dịch vụ công đã tạo lập, hồ sơ không được hoàn thiện, 

khai sai, khai thiếu thông tin, phải bổ sung nhiều lần. Đáng lo ngại hơn cả là nguy 

cơ lộ lọt thông tin cá nhân. Trong trường hợp không thạo công nghệ, công dân có 

thể nhờ người thân hoặc những người quen biết, có uy tín, thành thạo công nghệ 

thông tin hoặc yêu cầu cán bộ tiếp công dân hướng dẫn làm thủ tục trực tuyến. 

3. Công an huyện Hữu Lũng, phối hợp cùng các cơ quan có liên quan nắm 

chắc tình hình địa bàn, kịp thời phát hiện, ngăn chặn hoạt động tuyển dụng, tổ chức 

đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài trái phép, góp phần đảm bảo an ninh 

trật tự. Đồng thời, đẩy mạnh điều tra, xử lý nghiêm các hành vi làm lộ lọt thông 

tin, rao bán dữ liệu cá nhân. 

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

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Đăng tải cổng TTĐT huyện; 

- Lưu: VT, CAH. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Bùi Quốc Khánh 
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