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Hà thành kim cổ ký: Những con tem về ngày 

Bộ tem chào mừng 1 năm ngày tiếp quản Thủ đô, gồm 3 mẫu với chủ đề “Thủ đô giải 
phóng”. Nhà sưu tập người Pháp là Gérard Chapuis, người đang sở hữu bộ tem độc đáo 
này cho biết: Tác giả thiết kế bộ tem là họa sĩ Thạch Can. Bức tranh trong tem là hình 
ảnh em bé Thủ đô trên tay anh bộ đội, được khắc họa chân thực và sinh động. 

 

Sau khi người Pháp xâm chiếm Hà Nội năm 1886, họ đã lập ra bưu điện trong đó có hệ thống 
bưu chính và những con tem đầu tiên đã ra đời trong năm này. Năm 1954, Pháp phải rút khỏi 
Đông Dương, bưu điện miền Bắc trong đó có Bưu điện Hà Nội do nhà nước Việt Nam dân 
chủ cộng hòa quản lý. Từ đây, những con tem do chế độ mới phát hành đã xuất hiện trong đó 
có những bộ tem kỷ niệm ngày giải phóng Thủ đô 10/10/1954. 

Bộ tem chào mừng 1 năm ngày tiếp quản Thủ đô, gồm 3 mẫu với chủ đề “Thủ đô giải phóng”. 
Nhà sưu tập người Pháp là Gérard Chapuis, người đang sở hữu bộ tem độc đáo này cho biết: 
Tác giả thiết kế bộ tem là họa sĩ Thạch Can. Bức tranh trong tem là hình ảnh em bé Thủ đô 
trên tay anh bộ đội, được khắc họa chân thực và sinh động. Phía sau, trên đỉnh ngọn Tháp 
Rùa, lá cờ Tổ quốc bay phấp phới minh chứng một Hà Nội đã độc lập, tự do. Và biểu tượng 
của hòa bình là hình ảnh chú chim bồ câu trắng đang sải cánh bay lên trong bầu trời Hà Nội, 
thể hiện sự tự do, phóng khoáng và rộng rãi của những người con Hà Nội. 

Bộ tem thứ hai phát hành vào ngày 10/10/1964, với chủ đề: Đón bộ đội giải phóng và xây 
dựng Thủ đô. Ở chủ đề đón bộ đội giải phóng, họa sỹ thiết kế Đỗ Việt Tuấn đã tái hiện giây 
phút cả Hà Nội hân hoan đón những người con chiến thắng tiến về tiếp quản. Hình ảnh cột cờ 
với lá cờ đỏ sao vàng kiêu hãnh tung bay trong gió hòa chung với niềm vui của toàn dân tộc. 
Còn ở chủ đề xây dựng là hình ảnh chiếc cần cẩu và dãy nhà cao tầng, xa xa là những nhà 
máy đang hoạt động,... phản ánh những đổi thay của Hà Nội. Bên góc phải cánh tem là hình 
ảnh cách điệu của Chùa Một Cột. Hà Nội đổi mới theo thời gian nhưng không mất đi những 
giá trị văn hóa truyền thống. 

Bộ tem thứ ba phát hành ngày 10/10/1969, do các họa sĩ Phạm Ngọ, Thành Tô và Trịnh Quốc 
Thụ thiết kế đã đoạt giải tại cuộc thi vẽ mẫu tem do Bưu điện Việt Nam tổ chức vào dịp 15 
năm giải phóng Thủ đô. Bộ tem lấy chủ đề: Chiến sĩ Thủ đô 1946 và Thiếu nhi xây dựng để 



tạo hình mẫu trên tem. Hình ảnh chiến sĩ Thủ đô ôm bom ba càng băng qua đạn lửa xông lên 
giữa trận địa ác liệt. 

Hình ảnh này, làm cho người xem nhớ đến trận chiến ác liệt và cam go giữa Việt Minh với 
quân Pháp cuối năm 1946 và đầu năm 1947. Ở mẫu tem thứ hai là hình ảnh những em bé 
đang đặt những viên gạch xếp chồng lên nhau thành một khối cao và vững chắc như tượng 
trưng cho ước mơ mai này sẽ là những kỹ sư tương lai, xây dựng những tòa nhà cao, cao mãi. 
Bộ tem thứ 7 (10/10/2004) với một mẫu cũng do họa sĩ Vũ Kim Liên thiết kế, thể hiện một 
Hà Nội hội nhập năng động và đổi mới đang không ngừng phát triển từng ngày,... 

Trong sưu tập của các nhà chơi tem Hà Nội có cả những con tem quý giá in vào đúng dịp giải 
phóng thủ đô. Chẳng hạn, con tem cùng phong bì tem Hồ Chủ tịch có một con dấu in ngày 
9/10/1954 (chiều hôm đó cũng là ngày tên lính cuối cùng của Pháp rút qua cầu Long Biên 
sang Gia Lâm) và ngày 11/10/1954 là ngày Bưu điện Bờ Hồ mở cửa giao dịch cho nhân dân. 
Phong bì cũng in dấu ngày đầu tiên hoạt động của Bưu chính nước Việt Nam Dân chủ Cộng 
hòa tại Thủ đô Hà Nội những ngày đầu giải phóng. Riêng về con tem và bì thư đầu tiên chủ đề 
Giải phóng Thủ đô năm 1955, nhà sưu tập Gérard Chapuis khẳng định, hiện nay rất hiếm trên 
thị trường,... 
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Đẩy mạnh việc chi trả dịch vụ an sinh xã hội qua phương tiện thanh toán  
không dùng tiền mặt 

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Bảo hiểm xã hội tỉnh, các sở, ban, ngành liên quan, Ủy 
ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện chi trả dịch vụ an sinh 
xã hội qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. 

UBND tỉnh yêu cầu Bảo hiểm xã hội tỉnh xây dựng lộ trình, kế hoạch thực hiện hàng năm, 
các giải pháp nhằm vận động, khuyến khích phát triển người nhận lương hưu, trợ cấp bảo 
hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp  qua các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt, với 
mục tiêu đến năm 2020 đạt 30%, năm 2021 đạt 40% số người nhận lương hưu, trợ cấp bảo 
hiểm xã hội và trợ cấp thất nghiệp sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt ở khu 
vực đô thị. 

Phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan, các cơ quan báo chí, cơ truyền thông của tỉnh 
tuyên truyền, vận động, khuyến khích phát triển người nhận các chế độ bảo hiểm xã hội, trợ 
cấp thất nghiệp qua tài khoản cá nhân. 

Thực hiện các giải pháp tuyên truyền, vận động, khuyến khích các đơn vị sử dụng lao 
động thanh toán chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe, tai nạn lao động bệnh 
nghề nghiệp, bảo hiểm xã hội một lần cho người lao động qua tài khoản cá nhân. 

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, giao dịch điện tử và sử dụng chữ ký số trong việc 
trao đổi, chia sẻ thông tin giữa cơ quan bảo hiểm xã hội với ngân hàng, Bưu điện; xây dựng 
kế hoạch chi tiết từng năm, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thanh toán qua tài khoản cá nhân. 

Phối hợp với các ngân hàng, đơn vị cung ứng dịch vụ thanh toán công hướng dẫn, tạo điều 
kiện thuận lợi, có cơ chế ưu đãi nhằm khuyến khích người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm 
xã hội, trợ cấp thất nghiệp nhận tiền qua tài khoản cá nhân. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo Trung tâm Giới thiệu việc làm phối hợp với 
Bảo hiểm xã hội tỉnh tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người hưởng nhận chế độ trợ cấp thất 
nghiệp qua tài khoản cá nhân. 

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí, cơ quan truyền thông của tỉnh đẩy 
mạnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của việc chi trả dịch vụ an sinh xã hội qua phương 
tiện thanh toán không dùng tiền mặt. 

Báo Yên Bái, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, Bưu 
điện tỉnh và các cơ quan liên quan xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền, vận 
động khuyến khích phát triển người nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất 
nghiệp qua các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt với mục tiêu đạt 40% số người 
nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp sử dụng phương tiện thanh toán 
không dùng tiền mặt ở khu vực đô thị vào năm 2021. 

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Yên Bái định hướng, khuyến khích các ngân hàng 
thương mại quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng, sắp xếp hợp lý mạng lưới ATM để tạo điều kiện 
thuận lợi cho người dân tiếp cận với dịch vụ thẻ ngân hàng, đặc biệt nơi tập trung đông dân 
cư, khu vực nông thôn; chỉ đạo các ngân hàng thương mại phối hợp các cơ quan báo chí, cơ 
quan truyền thông tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn về thanh toán không dùng tiền mặt đến 
các tổ chức, cá nhân; phối hợp với bảo hiểm xã hội tỉnh, Bưu điện tỉnh, Trung tâm Giới thiệu 
việc làm triển khai hỗ trợ mở tài khoản, thẻ ATM cho người nhận lương hưu và trợ cấp bảo 
hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp. 



Bưu điện tỉnh Yên Bái phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh triển khai kế hoạch thực hiện sử 
dụng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt trong quá trình chi trả các chế độ bảo hiểm xã 
hội, trợ cấp thất nghiệp hàng tháng theo lộ trình đến năm 2021. Tuyên truyền chủ các trương 
của Chính phủ về chi trả an sinh xã hội qua hệ thống ngân hàng về hiệu quả, lợi ích của việc 
sử dụng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt; vận động, khuyến khích người hưởng các 
chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản cá nhân. Thông báo công khai, 
thường xuyên về quy trình, thủ tục đăng ký mở tài khoản. Tạo mọi điều kiện để ngân hàng 
thương mại trên địa bàn tiếp cận điểm chi trả vận động khai thác người hưởng mở tài khoản 
cá nhân và phát hành thẻ ATM; phối hợp với các ngân hàng hướng dẫn người hưởng đăng ký 
mở tài khoản và nhận thẻ ATM ngay tại điểm chi trả. 

Các sở, ban, ngành khác chỉ đạo các đơn vị trên địa bàn phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã 
hội tuyên truyền, vận động, khuyến khích các đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm 
xã hội, trợ cấp thất nghiệp qua các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Chỉ đạo các 
đơn vị thực hiện thanh toán các chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe, tai nạn 
lao động bệnh nghề nghiệp, bảo hiểm xã hội một lần qua tài khoản cá nhân của người lao 
động. 

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội tuyên 
truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, trợ 
cấp thất nghiệp qua các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Phối hợp với cơ quan 
bảo hiểm xã hội chi trả các chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe, tai nạn 
lao động bệnh nghề nghiệp, bảo hiểm xã hội một lần qua tài khoản cá nhân của người lao 
động cho 100% người lao động. 
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Nâng cao chất lượng phục vụ chuyển phát bưu chính 

Rút ngắn thời gian khai thác bưu gửi; tăng tần suất vận chuyển; đầu tư trang thiết bị 
máy móc hiện đại... là các giải pháp được Bưu điện tỉnh triển khai, nhằm nâng cao chất 
lượng hoạt động khai thác vận chuyển, góp phần lưu thông hàng hóa, bưu gửi, tạo thuận 
lợi nhất cho khách hàng. 

 

Nhân viên Bưu điện tỉnh ra quân quảng bá các sản phẩm, dịch vụ của Bưu điện Việt Nam. 

Nhằm đem đến sự hài lòng, đáp ứng nhu cầu của khách hàng, Bưu điện tỉnh chú trọng quy 
hoạch lại tổ chức sản xuất theo hướng hiện đại, hợp lý, hiệu quả, bắt kịp xu thế, với 1 Trung 
tâm khai thác vận chuyển, 3 bưu cục trực thuộc là: Bưu cục khai thác trung tâm tỉnh, Bưu cục 
phát trung tâm tỉnh (17 tuyến phát), Bưu cục KT1 (Bưu cục đặc biệt) - đây là những đầu mối 
quan trọng thực hiện bưu chính chuyển phát trên địa bàn toàn tỉnh. 

Để tạo những đột phá mới trong hoạt động sản xuất và kinh doanh chung của ngành Bưu điện 
và nâng cao chất lượng khai thác vận chuyển, hình ảnh nhận diện thương hiệu, Tổng công ty 
Bưu điện Việt Nam và Bưu điện tỉnh quan tâm trang bị, cấp phát phương tiện vận chuyển, 
công cụ, dụng cụ cho khai thác: Xe đẩy, băng tải 300 kg, xe tay đẩy 2 tầng, rổ nhựa, 5 xe ô-tô 
trọng tải từ 500 kg đến 1,8 tấn và 9 xe máy chuyên ngành có nhận diện thương hiệu dành cho 
bưu tá, cùng nhiều máy tính, máy in, đầu đọc mã vạch phục vụ khai thác, vận chuyển nhanh, 
kịp thời... Bưu điện tỉnh cũng triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp đổi mới, nâng cao 
chất lượng hoạt động khai thác, vận chuyển, như: Rà soát tổ chức sản xuất; bố trí cơ sở vật 
chất sàn khai thác đảm bảo diện tích theo quy chuẩn quy định, đáp ứng tối đa nhu cầu thị 
trường; bố trí khu vực sàn khai thác hợp lý với các cửa giao, cửa nhận; khu vực theo dịch vụ 
hàng đến, hàng đi, hàng chờ giao; khu vực sản phẩm KT1 (công văn thư từ mật, tuyệt mật); 
chuyển phát nhanh, chia chọn báo chí, bưu kiện, bưu phẩm; bảo đảm nguyên tắc không 
quăng, ném bưu gửi; đường thư xuất phát đúng giờ, không sai sót; không để tồn hàng ở sàn 
khai thác quá 24 giờ... 

Cùng với việc đầu tư cơ sở vật chất, công tác chuyên môn, nghiệp vụ được Bưu điện tỉnh ưu 
tiên hàng đầu. Trong năm, Bưu điện tỉnh đã tổ chức tập huấn cho hơn 500 lượt người trong hệ 
thống về các nội dung, như: Đảm bảo an toàn an ninh trong cung cấp dịch vụ khai thác vận 
chuyển; triển khai mã bưu chính, quy trình áp dụng chia chọn bưu gửi; kiểm soát viên, tổ 



chức thi bưu tá chuyên nghiệp... Để làm tốt hơn chuyển phát thư, bưu phẩm nội tỉnh, liên tỉnh, 
từ đầu năm đến nay, đơn vị đã rà soát tổ chức lại sản xuất, nhận báo Sơn La từ 5 giờ sáng tại 
đơn vị in báo, điều chỉnh hành trình đường thư tuyến Sơn La - Phù Yên, Sơn La - Sốp Cộp đi 
sớm, đảm bảo độc giả các huyện xa như: Sông Mã, Sốp Cộp, Phù Yên, Bắc Yên có báo đọc 
trong ngày. Đồng thời, giao nhận khớp nối hành trình, rút ngắn thời gian vận chuyển, thời 
gian khai thác, cũng như công đoạn phát hàng tới tay khách hàng nhanh nhất. Tổ chức phát 
ngày 2 chuyến kể cả thứ 7 và chủ nhật, khách hàng tư nhân phát cả ngoài giờ làm việc...  

Ông Phùng Thế Hùng, Phó Giám đốc Bưu điện tỉnh, cho biết: Hiện nay, trung bình mỗi tháng, 
Trung tâm Khai thác vận chuyển của Bưu điện khai thác vận chuyển khoảng 100 tấn hàng 
hóa; từ đầu năm đến nay đã chuyển phát hơn 7 triệu bưu phẩm thường; trên 1 triệu bưu gửi có 
số... Để đảm bảo chất lượng hoạt động khai thác, vận chuyển, Bưu điện tỉnh chú trọng cải 
tiến, hợp lý hóa hành trình; rút ngắn thời gian chuyển phát công văn thư báo, bưu kiện, bưu 
phẩm tới tay người nhận; nâng cao chất lượng dịch vụ, văn hóa giao tiếp, ứng xử với khách 
hàng... Đồng thời, với trách nhiệm và sự tận tâm với khách hàng, sẽ đưa ra các gói sản phẩm 
phù hợp để khách hàng lựa chọn; tổ chức thêm các đường thư linh hoạt; tăng cường ứng dụng 
công nghệ thông tin trong quản lý, khai thác, vận chuyển... nhằm đem tới sự hài lòng và tin 
cậy cho khách hàng khi sử dụng các dịch vụ của Bưu điện. 



 

Nguồn: Nhân dân       

Ngày đăng: 09/10/2019 
Mục: Tin tức     

Cảnh giác với trò lừa đảo bằng ứng dụng “Bộ Công an” 

Thời gian gần đây, một thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao đã được lực lượng công an phát 
hiện và điều tra đó là ứng dụng trên điện thoại thông minh mang tên "Bộ Công an" có 
khả năng nhận, đọc, gửi và xem tin nhắn văn bản của điện thoại. Các tin nhắn thường 
liên quan đến giao dịch chuyển tiền của ngân hàng, mã OTP… 

 

(Ảnh: Báo SK&ĐS) 

Theo đó, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an 
TP Hà Nội) nhận được nhiều đơn trình báo của các bị hại về việc bị nhóm tội phạm lừa đảo, 
chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng thông qua ứng dụng giả danh "Bộ Công an". Thủ 
đoạn của các đối tượng tội phạm là lợi dụng sự cả tin và thiếu hiểu biết về công nghệ của 
người dân, đầu tiên, chúng tìm kiếm thông tin cá nhân của nạn nhân như số điện thoại, địa chỉ, 
họ tên… rồi gọi điện giả danh cán bộ công an thông báo về các vi phạm mà chủ thuê bao đang 
"bị điều tra". Chúng liên tục đổi người, nối máy cho nhiều đối tượng tự xưng là cán bộ điều 
tra, lãnh đạo cơ quan công an… với giọng điệu gây hoang mang, hoảng sợ cho các nạn nhân. 
Các đối tượng còn thản nhiên yêu cầu nạn nhân cung cấp thông tin cá nhân, số thẻ căn cước 
công dân… để phục vụ điều tra. Sau đó, chúng yêu cầu nạn nhân phải mua một chiếc điện 
thoại mới, cài đặt ứng dụng "Bộ Công an", đồng thời sử dụng một số điện thoại khác để mở 
thẻ ngân hàng rồi chuyển tiền vào đó để cơ quan công an xác minh. Khi người bị hại làm theo 
yêu cầu, các đối tượng liền thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền. 

Một nạn nhân bị chiếm đoạt số tiền lớn là chị M.A (trú tại Hà Nội). Theo trình báo của chị 
M.A, khoảng 11 giờ ngày 11-8 vừa qua, chị nhận được một cuộc điện thoại vào số máy cố 
định của gia đình. Ðầu dây bên kia là giọng một người phụ nữ tự xưng là nhân viên bưu điện 
cho biết, chị M.A có một bưu phẩm là thông báo nợ thẻ tín dụng số tiền 36 triệu đồng của một 
ngân hàng. Tuy nhiên, chị A khẳng định bản thân không mở thẻ tín dụng nào của ngân hàng 
trên thì được người này nối máy tới cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh. Ðối 
tượng lừa đảo này tự xưng tên Nguyên yêu cầu chị M.A cung cấp thông tin cá nhân, số thẻ 
căn cước công dân, số điện thoại di động… Sau đó, đối tượng này dùng một số điện thoại di 
động gọi vào số di động của chị A và hẹn sáng hôm sau sẽ liên hệ lại. Khoảng 8 giờ ngày 12-
8, người tên Nguyên tiếp tục gọi điện cho chị M.A, thông báo đã xác minh thông tin và được 
biết chị A có một tài khoản ngân hàng khác. Tài khoản này theo như Nguyên nói là đã nhận 



được số tiền rất lớn đến hàng chục tỷ đồng từ các đối tượng trong một đường dây mua bán trái 
phép chất ma túy và rửa tiền. Trong khi chị A hoang mang, lo lắng và liên tục khẳng định 
không liên quan, và không có tài khoản nào nhận được số tiền lớn như vậy, thì đối tượng tiếp 
tục chuyển máy cho một người khác, giọng miền nam, được giới thiệu là cấp trên của 
Nguyên. Ðối tượng này yêu cầu chị A muốn chứng minh bản thân vô tội thì phải mua một 
chiếc điện thoại mới, cài đặt ứng dụng "Bộ Công an", đồng thời sử dụng một số điện thoại 
khác để mở thẻ ngân hàng rồi chuyển tiền vào đó để cơ quan công an xác minh. Chị M.A đã 
lập tức đi mua một chiếc điện thoại cùng với một sim mới và cài đặt ứng dụng có tên "Bộ 
Công an" theo đường link mà người lạ gửi tới. Ðến 14 giờ cùng ngày, chị M.A đã đến một 
ngân hàng và nhanh chóng mở tài khoản mới rồi gửi vào đó số tiền tiết kiệm gần 500 triệu 
đồng. Sau đó, chị M.A tiếp tục nhắn tin cho đối tượng thông tin đăng nhập và mật khẩu tài 
khoản ngân hàng mới để chúng kiểm tra. Ba ngày sau, đối tượng tiếp tục yêu cầu chị M.A mở 
một tài khoản ngân hàng khác và làm đúng như hướng dẫn trước đó. Lần này, cảm thấy mình 
đang bị lừa, chị M.A không làm theo, đồng thời làm đơn trình báo tới cơ quan công an. 

Qua xác minh, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công 
an TP Hà Nội phát hiện, ứng dụng "Bộ Công an" mà các đối tượng lừa đảo sử dụng có hình 
đại diện là huy hiệu Bộ Công an. Khi truy cập ứng dụng sẽ hiển thị "Hệ thống bảo vệ Bộ 
Công an" với các mục chọn nhưng đều báo lỗi. Bên cạnh đó, ứng dụng này có quyền nhận, 
đọc, gửi và xem tin nhắn văn bản (SMS) của điện thoại. Từ đó, đối tượng có thể đọc được tin 
nhắn OTP của ngân hàng và thực hiện các giao dịch chuyển tiền như chủ tài khoản ngân hàng. 
Lực lượng công an khẳng định, đây là thủ đoạn mới, rất tinh vi của loại tội phạm sử dụng 
công nghệ cao. Cơ quan công an cũng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, thường 
xuyên cập nhật thông tin để nắm được thủ đoạn mới của các đối tượng phạm tội. Hạn chế cho 
người lạ sử dụng hoặc can thiệp vào điện thoại của mình vì chúng có thể cài các phần mềm 
độc hại. Có các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, tránh để bị lợi dụng, lừa đảo, chiếm đoạt tài 
sản và lộ lọt thông tin cá nhân quan trọng, nhất là các thông tin liên quan đến tài khoản ngân 
hàng. 

 

 

 


