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Ngăn chặn tình trạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng 

Hiện nay, có nhiều đối tượng sử dụng các “chiêu, trò” để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 
người dân qua mạng xã hội hoặc điện thoại. Theo bạn đọc phản ánh, những “chiêu, trò” 
thông báo trúng thưởng; nhận quà tặng từ nước ngoài; nộp tiền để xóa tên liên quan 
đến vụ án buôn bán ma túy; hoạt động từ thiện, nhân đạo… tuy không mới, nhưng 
nhiều người vẫn “sập bẫy”... 

 

Công an huyện Minh Hóa (Quảng Bình) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 
Cao Thị Hiền (SN 1984) trú tại thôn Thanh Long, xã Hóa Thanh, huyện Minh Hóa, về tội 
“lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua mạng”.Ảnh: CHÍ TUÂN 

Vừa qua, chị Nguyễn Thị H, ở huyện Gia Lâm (Hà Nội) bị một người lạ thường xuyên gọi 
điện thoại đến trao đổi thông tin với nội dung như sau: “Chào chị H! Tôi là nhân viên bưu 
điện, chị có giấy triệu tập của công an liên quan đến một vụ án buôn bán ma túy… Nếu muốn 
bỏ tên chị ra ngoài hồ sơ vụ án thì chị phải sớm nộp 300 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng 
mà chúng tôi sẽ cung cấp…”. Nghi ngờ bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản, người thân khuyên chị 
H nên làm đơn trình báo các cơ quan chức năng. Khác với chị H, anh Trần Văn B, ở quận 4, 
TP Hồ Chí Minh nhận được tin nhắn qua facebook với nội dung: Anh B là người may mắn có 
mã số trúng thưởng xe SH. Để được nhận phần thưởng có giá trị này, anh hãy liên hệ ban tổ 
chức theo số điện thoại 0383.xxx.xxx. Khi anh B liên hệ thì được hướng dẫn nộp trước 10 
triệu đồng để làm thủ tục cần thiết. Do quá vui mừng cho nên anh B chuyển ngay số tiền nêu 
trên vào tài khoản ngân hàng theo hướng dẫn. Tuy nhiên, sau khi chuyển tiền, anh không thể 
liên lạc với người của ban tổ chức theo số điện thoại đã gọi. 

Thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên mạng vẫn là những “chiêu, trò” 
không mới. Để tạo niềm tin, các đối tượng thường chủ động gọi điện thoại, nhắn tin làm quen 
với các nạn nhân là phụ nữ trẻ ít hiểu biết, người cao tuổi, người về hưu, người dân tộc thiểu 
số… Chỉ cần ai nhẹ dạ, cả tin chuyển tiền vào các tài khoản định sẵn, các đối tượng lập tức rút 
sạch và cắt liên lạc. Hầu hết nạn nhân khi bị lừa đảo, vì nhiều lý do đều không trình báo nên 
gây khó khăn cho cơ quan điều tra xác minh vụ việc 

Theo một cán bộ Bộ Công an, hiện nay tình trạng tội phạm này tiếp tục có những diễn biến 
phức tạp, khó lường. Nhiều đối tượng am hiểu về công nghệ thông tin còn xâm nhập vào các 



máy chủ, chiếm đoạt tài khoản email, admin của doanh nghiệp. Sau đó, theo dõi các hợp đồng 
giao dịch kinh doanh rồi lựa chọn thời điểm phù hợp để chiếm đoạt nhiều tỷ đồng. Một số đối 
tượng còn mạo danh chủ tài khoản để liên lạc với bạn bè, người thân vay mượn tiền hoặc yêu 
cầu gửi mã thẻ nạp điện thoại. Tình trạng làm giả thẻ thanh toán dịch vụ tiếp tục diễn biến 
phức tạp. Các đối tượng chủ yếu sinh sống ở nước ngoài mang theo thẻ giả, thiết bị chuyên 
dụng làm thẻ tín dụng giả nhập cảnh vào Việt Nam và móc nối với các đối tượng trong nước, 
nhằm thực hiện các giao dịch khống qua POS để chiếm đoạt trái phép hàng chục tỷ đồng. 
Tinh vi hơn, nhiều đối tượng còn sử dụng bàn phím giả lắp đè lên bàn phím thật của máy 
ATM để ghi lại mã PIN… 

Vừa qua, Công an tỉnh Quảng Ninh đã triệt phá đường dây tội phạm, khởi tố và bắt tạm giam 
chín bị can về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, thiết bị điện tử thực hiện hành vi 
chiếm đoạt tài sản. Các bị can bị bắt giữ gồm Phạm Thị Hương, ở phường Cổ Nhuế (Bắc Từ 
Liêm, Hà Nội); Nguyễn Tuấn Dũng, ở phường Trung Hòa (Cầu Giấy, Hà Nội)… Trong vụ án 
này, các đối tượng đã rút, chiếm đoạt tổng số tiền 5,4 tỷ đồng từ hai ngân hàng ở các tỉnh 
Vĩnh Phúc và Quảng Ninh. Tại cơ quan công an, Hương và đồng bọn đã khai nhận, qua mạng 
xã hội làm quen với một số đối tượng người nước ngoài chuyên cung cấp thông tin thẻ ngân 
hàng bị đánh cắp. Sau đó, Hương chủ động tìm các doanh nghiệp có máy POS để đăng ký 
dịch vụ thanh toán MOTO nhằm thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Nếu trót lọt, 
tổng số tiền sẽ được chia cho Hương 5%, 45% cho doanh nghiệp có máy POS và 50% cho 
người cung cấp thông tin thẻ ngân hàng… 

Luật sư Nguyễn Thị Thúy Hà (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), chia sẻ: Bộ luật Hình sự năm 2015 
(sửa đổi, bổ sung năm 2017) bổ sung năm tội danh mới về tội phạm trong lĩnh vực công nghệ 
thông tin, mạng viễn thông góp phần rất lớn vào việc đấu tranh, xử lý loại tội phạm này. Tuy 
nhiên, hình phạt còn nhẹ, chủ yếu là phạt tiền, mức phạt cũng không cao, chưa đủ sức răn đe 
như đối với tội danh được quy định tại các Điều 289, 290, 291 Bộ luật Hình sự sửa đổi, bổ 
sung năm 2017 nên tội phạm liên quan đến công nghệ thông tin, mạng viễn thông có xu 
hướng gia tăng. 

Các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và công an các địa phương đã đề ra nhiều giải pháp đồng 
bộ và tích cực như kiểm tra, rà soát, lên danh sách địa bàn phức tạp, nhiều đối tượng có tiền 
án về tội phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông để chiếm đoạt tài sản; tổ chức các 
buổi nói chuyện, tuyên truyền về phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tại các 
trường THPT và THCS. Tích cực tham mưu, đề xuất lãnh đạo các cấp rà soát, nghiên cứu ban 
hành, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan tới công tác đấu tranh, phòng 
ngừa các hành vi vi phạm pháp luật sử dụng công nghệ cao. Phối hợp các cơ quan thông tấn, 
báo chí thông tin kịp thời người dân những phương thức, thủ đoạn phạm tội mới của tội phạm 
sử dụng công nghệ cao, hướng dẫn người dân biết cách cảnh giác tự phòng ngừa. Chủ động 
nắm tình hình, dự báo chính xác xu hướng, diễn biến của tội phạm sử dụng công nghệ cao. 
Tăng cường mối quan hệ với các lực lượng trong và ngoài ngành công an trong công tác 
phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Phối hợp Ngân hàng Nhà nước, các ngân 
hàng thương mại, các cơ quan ứng cứu sự cố máy tính, an ninh mạng (VNCERT, BKAV...) 
để đề ra chương trình, kế hoạch, giải pháp phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm 
trong lĩnh vực thanh toán thẻ, thanh toán điện tử. Xây dựng quy chế phối hợp với các doanh 
nghiệp, tổ chức nước ngoài cung cấp dịch vụ, ứng dụng trên in-tơ-nét như: Facebook, Google, 
Youtube... nhằm phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. 
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Phát huy vai trò tiêu chí về thông tin và truyền thông trong xây dựng nông thôn mới 

Việc xác định đúng vai trò và triển khai đạt tiêu chí về thông tin và truyền thông trong 
xây dựng nông thôn mới (NTM) sẽ góp phần quan trọng bảo đảm các mục tiêu phát 
triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh ở cơ sở. Vai trò này đã và đang được nhiều địa 
phương trong tỉnh Đắk Nông nỗ lực triển khai. 

Người dân đến Bưu điện xã Nghĩa Thắng để thực hiện các giao
dịch 

Để thông tin đến Nhân dân 

Xã Nghĩa Thắng (Đắk R’lấp) đã bố trí quỹ đất ở trung tâm xã để xây dựng điểm bưu chính 
viễn thông, tạo thuận tiện trong giao dịch và tiếp cận thông tin đối với người dân. Tại đây, có 
2 nhân viên phục vụ, đáp ứng các dịch vụ của Nhân dân đến gửi, nhận bưu kiện, thu hộ tiền 
điện, chuyển tiền, tiếp cận thông tin… 

Bà Hồ Thị Hà, thôn Quảng Chánh cho biết: "Những năm trước, nói đến việc gửi quà về quê 
còn khó khăn chứ hiện nay dễ dàng lắm. Ra bưu điện là có nhân viên phục vụ tận tình. Công 
việc chỉ khoảng 30 phút là xong, không phải chờ đợi lâu như trước đây”. Theo chị Hồ Thị Tú, 
nhân viên Bưu điện xã Nghĩa Thắng, ngoài các dịch vụ thông thường của bưu chính thì đơn vị 
còn nhận thu hộ tiền điện cho người dân trong xã và một số thôn giáp ranh của các xã lân cận. 
Điểm bưu điện cũng thực hiện nghiêm túc các yêu cầu chuyên ngành về bảng hiệu, niêm yết 
thời gian hoạt động, các khoản phí để Nhân dân biết...   

Nhiều năm nay, người dân ở xã Thuận An (Đắk Mil) đã khá quen thuộc khi nhận thông tin từ 
hệ thống loa truyền thanh của xã. Với 10/10 thôn, bon có loa truyền thanh nên hầu hết các 
thông tin tuyên truyền của địa phương đều được đông đảo bà con tiếp nhận. 

Ông  Lê Xuân Đông, Chủ tịch UBND xã Thuận An khẳng định: "Có thể nói, vai trò của hệ 
thống đài truyền thanh xã được coi như “mắt xích” cuối cùng trong chuỗi các phương tiện, 
hình thức truyền thông ở cơ sở. Tại đây, các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, 
các văn bản của tỉnh, huyện được chuyển tải đến Nhân dân". 



Cũng theo ông Đông, để đạt hiệu quả về nội dung thông tin, ngoài những văn bản yêu cầu đọc 
nguyên văn, cán bộ phụ trách công tác này đã chia tách, cụ thể hóa, cô đọng lại để Nhân dân 
dễ nghe, dễ hiểu. Trong xây dựng NTM thì địa phương đã làm tốt công tác tuyên truyền, 
thông qua hệ thống loa truyền thanh. Từ đó, Thuận An đã huy động được sự vào cuộc mạnh 
mẽ của các tầng lớp Nhân dân trong đóng góp công sức, vật chất, trí tuệ vào xây dựng đạt 
19/19 tiêu chí NTM năm 2018... 

Từng bước nâng cao hiệu quả quản lý 

Được biết, ngoài các yêu cầu về điểm phục vụ bưu chính, dịch vụ viễn thông internet, hệ 
thống truyền thanh thì hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành, quản lý ngày 
càng được nâng cao. Đến nay, hầu hết UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh được trang bị máy tính, 
máy in, kết nối mạng nội bộ và internet. Một số địa phương còn mạnh dạn đầu tư trang thiết 
bị, phần mềm chuyên dụng phục vụ cho việc số hóa tài liệu, văn bản. Với việc hầu hết hệ 
thống máy móc được trang bị kết nối mạng đã giúp cho cán bộ, công chức cấp xã dễ dàng 
trong việc truy cập internet để tra cứu, tìm kiếm thông tin, truy cập email và các phần mềm 
ứng dụng khác... 

Thống kê của các cơ quan chuyên môn, hiện nay, toàn tỉnh đã có 55/61 xã đạt tiêu chí số 8 về 
thông tin và truyền thông, đạt 90,2%. Đây được xem là tiêu chí đạt tỷ lệ cao nhất trong 19/19 
tiêu chí NTM. So với năm 2011 (lúc Đắk Nông bắt đầu triển khai xây dựng NTM) hiện nay, ở 
cấp xã đạt tiêu chí số 8 tăng lên 40 xã. Kết quả này đã thể hiện sự quan tâm đầu tư của cấp ủy, 
chính quyền, đoàn thể các địa phương về thông tin, truyền thông cơ sở. 

 

Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 441/QĐ-
BTTTT ngày 28/3/2017 quy định chi tiết thực hiện tiêu chí Thông tin và 
Truyền thông trong Bộ Tiêu chí quốc gia về xã NTM giai đoạn 2016-
2020. 

Theo đó, xã đạt tiêu chí nông thôn mới về Thông tin và Truyền thông 
giai đoạn 2016-2020 là xã đáp ứng 4 điều kiện: Có điểm phục vụ bưu 
chính; có dịch vụ viễn thông, internet; có đài truyền thanh và hệ thống 
loa đến các thôn; có ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản
lý, điều hành. 
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HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN VÀ ĐỐI THOẠI CHÍNH SÁCH BHXH TỰ NGUYỆN 
CHO NGƯỜI DÂN TẠI XÃ BẢN NGÒ HUYỆN XÍN MẦN 

Thực hiện Hợp đồng số 136/HĐ-BHXH-BĐ ngày 14 tháng 02 năm 2019 giữa Bảo hiểm 
xã hội tỉnh Hà Giang và cơ quan Bưu điện tỉnh về phối hợp tổ chức Hội nghị tuyên 
truyền trực tiếp để phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. 

Sáng ngày 13/03/2019  Cơ quan bưu điện tỉnh, bưu điện huyện Xín Mần phối hợp với BHXH 
huyện Xín Mần tổ chức hội nghị tuyên truyền và đối thoại chính sách BHXH tự nguyện cho 
người dân xã Bản Ngò. 

 

Toàn cảnh hội nghị tuyên truyền BHXH tự nguyện xã Bản Ngò 

Tham dự hội nghị, gồm có Bưu điện tỉnh, Giám đốc Bưu điện huyện và Bảo hiểm xã hội 
huyện, về phía địa phương  gồm có đồng chí Bí thư đảng ủy xã, Chủ tịch UBND xã Bản Ngò 
cùng hơn với 46 người dân trên địa bàn tham dự. 

Phát biểu khai mạc hội nghị, Ông Sầm Minh Lượng – Giám đốc bưu điện huyện đã nhấn 
mạnh tầm quan trọng của chính sách Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện. là chính sách ưu 
việt và đầy tính nhân văn cho người lao động tự do và hưởng chế độ lương hưu khi hết tuổi 
lao động. 

Tại hội nghị các đại biểu đã được tuyên truyền và giải đáp những vướng mắc về mức đóng, 
phương thức đóng, thời gian đóng, chế độ, quyền lợi của người dân khi tham gia Bảo hiểm xã 
hội tự nguyện. qua đó để người dân thấy được lợi ích thiết thực khi tham gia Bảo hiểm xã hội 
tự nguyện. 

Hội nghị cũng đã dành nhiều thời gian để đối thoại trực tiếp giữa Bảo hiểm xã hội  huyện và 
các đại biểu về những nội dung, vấn đề liên quan đến chính sách BHXH tự nguyện như: Đối 
tượng tham gia, phương thức đóng, mức đóng, thủ tục tham gia và quyền lợi được hưởng khi 
tham gia BHXH tự nguyện; đặc biệt, nhấn mạnh tính ưu đãi của chính sách vì mục đích bảo 
đảm an sinh xã hội, quá trình tham gia được được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng và quyền 
lợi thụ hưởng cao khi đủ điều kiện để hưởng chế độ hưu trí.. có 04 lượt ý kiến của các đại 



biểu tham dự cuộc họp, các ý kiến của đại biểu đã được đại diện Bảo hiểm xã hội tiếp thu và 
giải đáp, thỏa đáng, rõ ràng. 

Cùng với việc tổ chức Hội nghị tuyên truyền, Cơ quan BHXH huyện đã làm việc với Ủy ban 
nhân dân xã về việc hỗ trợ thêm một phần mức đóng BHXH tự nguyện (ngoài mức hỗ trợ 
theo quy định của luật BHXH) cho một số đối tượng là công an viên, trưởng thôn các thôn và 
các biện pháp khác để phát triển đối tượng tham gia. Sau khi hội nghị kết thúc đã có 13 người 
dân và 5 người công an viên, trưởng thôn đăng ký tham gia./. 



 

Nguồn: Bưu điện     

Ngày đăng: 15/06/2019 
Mục: Bưu chính       

 



 



 

 


