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Mục: Tin tức 

Tịnh Biên: Triển khai mô hình tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tại nhà 

Ngày 10-3, UBND huyện Tịnh Biên (An Giang) tổ chức cuộc họp thông qua kế hoạch 
triển khai mô hình tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tại nhà không thu phí 
thông qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn huyện. 

Với mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính, dịch vụ công nhằm mang lại sự hài 
lòng cho người dân, các đơn vị, doanh nghiệp khi có nhu cầu thực hiện các loại thủ tục hành 
chính, Tịnh Biên sẽ triển khai thí điểm mô hình trên 9 lĩnh vực với 38 thủ tục, gồm: thành lập 
và hoạt động của doanh nghiệp, hợp tác xã, môi trường, chứng thực, văn hóa, xây dựng… 

THANH TIẾN 

 

 

 

 

 

 



 

Nguồn: Cổng tin tức Hải Phòng 

Ngày đăng: 11/03/2020 
Mục: Kinh tế 

Đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến và tiếp nhận trả kết quả dịch vụ bưu chính công ích 

Để phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây 
ra, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành và UBND thành phố Hải Phòng đã ban hành 
các Chỉ thị về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trên cơ sở phòng, chống quyết 
liệt nhưng không làm ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế xã hội. 

Đế đồng hành, chia sẻ và đề phòng dịch bệnh, hạn chế tập trung đông người, Bưu điện thành 
phố Hải Phòng giảm 50% cước chuyển phát cho tổ chức, người dân sử dụng dịch vụ tiếp nhận 
và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích tại các Sờ và UNND các cấp 
từ ngày 12/3/2020 đến hết ngày 30/4/2020. Ngoài ra, Bưu điện thành phố đẩy mạnh công tác 
chỉ đạo các Bưu cục, Bưu điện Văn hóa xã để đảm bảo việc hướng dẫn, hỗ trợ người dân nộp 
hồ sơ trực tuyến và tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI khi người 
dân, tổ chức có yêu cầu được nhanh chóng, thuận lợi, đúng quy định. 



 

Nguồn: Người Lao động 

Ngày đăng: 11/03/2020 
Mục: Pháp luật 

Chỉ thị khẩn cấp của Chánh án TAND Tối cao trong hệ thống tòa án 

Từ ngày 10-3, hệ thống tòa án sẽ ngưng xét xử các phiên tòa; ngưng tống đạt các quyết 
định và chuyển từ hình thức nhận đơn trực tiếp sang bưu chính, thư điện tử. 

Ngày 11-3, Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình đã ký chỉ thị hỏa tốc về phòng, chống 
Covid-19 trong hệ thống tòa án nhân dân các cấp. 

Theo đó, từ nay đến hết tháng 3-2020, các tòa án tạm dừng nhận đơn khởi kiện, đơn yêu cầu, 
tài liệu, chứng cứ và tiếp công dân trực tiếp tại trụ sở tòa án. Tòa án hướng dẫn các cá nhân, tổ 
chức thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình bằng cách gửi các giấy tờ, văn bản qua dịch vụ 
bưu chính và gửi thư điện tử. 

 

HĐXX TAND Cấp cao tại TP HCM trong một vụ kiện 

Tạm dừng tống đạt, thông báo văn bản tố tụng và các tài liệu, chứng cứ cho các cơ quan, tổ 
chức bằng hình thức trực tiếp và chuyển sang hình thức bưu chính, thư điện tử. 

Đặc biệt, tòa án các cấp tạm dừng các phiên toà, phiên họp giải quyết, tạm dừng việc triệu tập 
đương sự, cơ quan, tổ chức, cá nhân đến tòa án đối với các vụ án, vụ việc đang còn thời hạn 
giải quyết theo quy định của pháp luật tố tụng. 

Trong thời gian tạm dừng công tác xét xử, thẩm phán phải tập trung nghiên cứu hồ sơ để 
chuẩn bị cho công tác xét xử sau dịch. Khi bắt buộc phải xét xử thì chỉ triệu tập những người 
tham gia tố tụng phiên tòa, phiên họp. 

Phạm Dũng 

 



 

Nguồn: Bộ Giao thông Vận tải 

Ngày đăng: 11/03/2020 
Mục: Tin tức 

Sở GTVT Quảng Ngãi: Đẩy mạnh tiếp nhận, giải quyết hồ sơ nộp trực tuyến để góp 
phần phòng ngừa dịch bệnh Covid-19 

Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi vừa có văn bản chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc 
Sở tiếp tục đẩy mạnh việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trực tuyến mức độ 3; đặc biệt là 
chỉ đạo công chức làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi 
tích cực hướng dẫn, vận động tổ chức, cá nhân lựa chọn hình thức nộp hồ sơ trực tuyến 
và nhận kết quả qua đường bưu điện để góp phần phòng ngừa dịch bệnh Covid-19. 

Sở cũng yêu cầu các bộ phận tiếp tục rà soát, lựa chọn các thủ tục hành chính thuộc thẩm 
quyền giải quyết của Sở đủ điều kiện thực hiện trực tuyến mức độ 3 để trình Chủ tịch UBND 
tỉnh phê duyệt bổ sung đưa vào thực hiện phục vụ tổ chức, cá nhân trong thời gian đến. 

Đồng thời đề nghị Bưu điện tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục tuyên truyền, hỗ trợ tổ chức, cá nhân 
việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua đường bưu điện; đồng thời chỉ đạo các điểm bưu điện 
tuyến huyện, bưu cục xã thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ trực tuyến mức độ 3 đối với các thủ 
tục “Đổi giấy phép lái xe” trên hệ thống Dịch vụ công trực tuyến của Sở tại địa 
chỉ http://dvcsgtvt.quangngai.gov.vn. 

 



 

Nguồn: Báo Quảng Binh 

Ngày đăng: 11/03/2020 
Mục: Xã hội 

Trả kết quả đăng ký xe ô tô chỉ sau 180 phút làm thủ tục 

Để làm các thủ tục đăng ký phương tiện ô tô, theo quy định, người dân cần có khoảng 
thời chờ đợi là từ 2 đến 3 ngày sau khi nộp đầy đủ hồ sơ mới có kết quả. Tuy nhiên, nhờ 
triển khai quyết liệt các biện pháp công tác và ứng dụng triệt để tiện ích của công nghệ 
thông tin, Công an Quảng Bình đã rút ngắn được thời gian nhận và trả kết quả cho 
người dân chỉ trong vòng 180 phút. 

 

Phòng CSGT, Công an Quảng Bình đã rút ngắn được thời gian nhận và trả kết quả đăng ký 
mới xe ô tô cho người dân chỉ trong vòng 180 phút 

Anh Nguyễn Tới, ở Thanh Khê, Thanh Trạch, Bố Trạch đến Phòng CSGT Công an tỉnh để 
làm thủ tục đăng ký cho chiếc xe mới mua của mình. Sau khi tiếp nhận đầu đủ các loại giấy 
tờ, hồ sơ của người dân, cán bộ, chiến sỹ Phòng CSGT đã tiến hành kiểm tra phương tiện và 
làm các thủ tục để anh Tới được đăng ký. 

Nếu như trước đây, người dân đến nộp hồ sơ đăng ký phương tiện nói chung và ô tô nói riêng, 
thì sau khi tiếp nhận đầy đủ hồ, Cơ quan Công an sẽ có giấy hẹn sau 2 đến 3 ngày sau mới có 
kết quả. Tuy nhiên, ngày hôm nay chỉ cần chưa đầy 3 tiếng đồng hồ nộp hồ sơ, thì thủ tục 
đăng ký cho chiếc ô tô mới của anh Nguyễn Tới đã hoàn thành. Được cán bộ CSGT trả giấy 
đăng ký xe ngay lần đến làm thủ tục đầu tiên, anh Tới không khỏi ngạc nhiên, phấn khởi.  

Niềm vui của anh Tới cũng như nhiều tổ chức, cá nhân khác khi làm thủ tục đăng ký ô tô, là 
minh chứng cụ thể, thiết thực nhất về hiệu quả mang lại từ công tác cải cách thủ tục hành 
chính của Công an tỉnh Quảng Bình nói chung và Phòng CSGT Công an tỉnh nói riêng. Việt 
rút ngắn thời gian, thủ tục nhưng vẫn đảm bảo các quy định của pháp luật đã giúp cho người 
không đi lại lại nhiều lần, hạn chế được tình trạng gây phiền hà trong việc giải quyết các thủ 
tục hành chính và các công tác khác khi có tiếp xúc với nhân dân; góp phần phòng ngừa tiêu 
cực, tham nhũng. 

Thượng tá Trần Đức Dương, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh cho biết: Thời gian qua, 
chúng tôi đã đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong việc xử lý vi phạm và làm thủ tục 
đăng ký phương tiện. Phòng đã thực hiện gửi giấy tờ đăng ký xe và kết quả xử lý vi phạm qua 
đường bưu điện, sắp xếp thêm thời gian để tiếp dân vào thứ bảy. Từ đầu tháng 3 năm nay, 
chúng tôi quyết tâm trả kết quả đối với xe ô tô đăng ký mới trong vòng 180 phút. Để làm 
được điều đó, chúng tôi sắp xếp lại nhân sự, bố trí khoa học từ khâu tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra 



phương tiện, nhập máy cũng như in đăng ký; bố trí chỉ huy xuống tận nơi đăng ký để ký hồ 
sơ, nhằm trả giấy tờ cho người dân một cách nhanh nhất. 

Đăng ký xe ô tô mới cấp lần đầu, thời gian hiện nay đã được Công an tỉnh Quảng Bình rút 
ngắn chỉ còn 180 phút là cả một sự cố gắng của đội ngũ cán bộ, chiến sỹ cũng như việc từng 
bước ứng dụng có hiệu quả, làm chủ công nghệ thông tin vào lĩnh vực công tác. 

Đây là một trong những bước đột phá trong công tác cải cách hành chính và ứng dụng công 
nghệ thông tin của Công an Quảng Bình, giúp giảm thời gian giải quyết, giảm chi phí thực 
hiện thủ tục hành chính, giảm phiền hà, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức khi đến 
liên hệ công tác, được cấp ủy, chính quyền tỉnh, các ngành, các cấp và các tầng lớp nhân dân 
ghi nhận, đánh giá cao. 

Ngô Quang Văn 

 



 

Nguồn: VNExpress 

Ngày đăng: 11/03/2020 
Mục: Kinh doanh 

Cước chở hàng bằng máy bay tăng vọt 

Giá vận chuyển hàng hoá bằng máy bay chặng Mỹ - Trung Quốc tăng ít nhất 3 lần khi nhiều 
chuyến bay thương mại bị giảm vì Covid-19. 

Khoảng 50% hàng hoá trên toàn cầu thường được chở trong bụng máy bay thương mại hơn là 
máy bay vận tải chuyên dụng. Tuy nhiên, việc cắt giảm các chuyển bay vì Covid-19 đã khiến 
thị trường phụ thuộc nhiều hơn vào các hãng vận tải hàng hoá. 

Hãng vận chuyển hàng hoá Agility Logistics cho biết, công suất vận chuyển hàng hoá của 
Trung Quốc trong tháng 2 đã giảm 39% do các chuyến bay thương mại bị cắt giảm. 

CEO Refael Elbaz của Unicargo – đơn vị chuyên giao nhận hàng hoá trên Amazon cho biết, 
giá cước vận chuyển tăng ít nhất 3 lần khi các chủ hàng muốn đưa hàng khỏi Trung Quốc. 

Theo Freight Investor Service, đầu tuần này giá cước vận chuyển hàng hoá Mỹ - Trung Quốc 
"cao bất thường" và lưu lượng tại châu Á đã tăng 22% so với tuần trước. Dữ liệu TAC Index 
cũng cho thấy giá cước vận chuyển hàng hoá bằng đường hàng không Mỹ - Trung Quốc tăng 
3 lần trong hai tuần qua lên 3,5 USD một kg. 

SCMP cho rằng, đà tăng giá này sẽ đem đến lợi ích các hãng vận tải hàng hoá và giúp các 
hãng bay chuyên chở hàng nặng như Cathay Pacific Airways, Korean Air Lines và ANA bù 
đắp chi phí khi doanh thu giảm mạnh vì phải dừng nhiều chuyến bay chở khách. 

Khối lượng chuyển phát nhanh của DHL đã bắt đầu phục hồi ở Trung Quốc và công ty đang 
đưa máy bay trở lại mạng lưới, Melanie Kreis, Giám đốc tài chính của Deutsche Post nói hôm 
thứ Ba. 

Chris Mu, người đang vận hành một công ty logistics nhỏ tại Thâm Quyến thường sử dụng 
chuyển hàng hoá bằng đường hàng không cho người bán ở châu Âu và linh kiện ôtô từ Anh 
về Trung Quốc cho biết, giá tăng gấp 3 lần từ Tết nguyên đán và đang tăng từng giờ. 

"Với các hãng hàng không, điều này rất tốt vì họ vẫn kiếm được tiền. Tuy nhiên, với những 
người trung gian như chúng tôi đang phải bù đắp chi phí, chúng tôi không muốn nói với 
khách hàng giá tăng mỗi ngày", Chris Mu nói. 

Tại Trung Quốc, số lượng hàng hoá đã tăng lên vài tuần gần đây khi các nhà máy sản xuất trở 
lại. Theo Cơ quan quản lý hàng không Trung Quốc, số lượng chuyến máy bay chở hàng dự 
kiến đặt 870 tuần này, tăng so với 788 chuyến trong tuần bắt đầu từ 17/2. 



 

Nguồn: VOV 

Ngày đăng: 12/03/2020 
Mục: Văn hóa 

Lễ trao giải Cống hiến bị hủy, người chiến thắng nhận cúp qua... bưu điện 

BTC giải thưởng Âm nhạc Cống hiến lần thứ 15 - 2020 đã quyết định hủy buổi lễ trao giải do 
diễn biến phức tạp của dịch Covid-19. 

Hàng năm, Lễ bầu chọn giải Âm nhạc Cống hiến thường được tổ chức họp báo tại cả Hà Nội 
và TP. HCM với sự tham gia đông đảo của phóng viên 2 miền. Đêm trao giải diễn ra sau đó 
khoảng 1 tuần lễ. 

Từ đầu năm nay, BTC đã dự định chỉ làm bầu cử trực tuyến (không họp báo) và tổ chức đêm 
trao giải vào ngày 22/3 tại Nhà hát TP. HCM. 

Tuy nhiên, do diễn tiến phức tạp của dịch Covid-19, BTC đã buộc phải hủy bỏ luôn cả lễ trao 
giải. 

 

Lễ công bố đề cử giải Âm nhạc Cống hiến lần thứ 14-2019. 

Đại diện BTC cho biết: Vào ngày 19/3, Ban tổ chức sẽ gửi phiếu bầu qua thư điện tử (email) 
để các phóng viên bầu chọn giải Âm nhạc Cống hiến lần 15 - 2020. Các phóng viên sẽ bầu 
chọn và gửi lại phiếu cho Ban tổ chức chậm nhất là ngày 21/3. Sau đó Ban tổ chức sẽ tổng kết 
phiếu bầu. 

Dự kiến, BTC sẽ có buổi gặp mặt 9 đề cử đoạt giải của 9 hạng mục tại TP. HCM để trao cup 
cho các nghệ sĩ vào ngày 25/3, sau đó sẽ gửi thông tin công bố kết quả bầu chọn cho các báo, 
đài. 

Những nghệ sĩ đoạt giải nhưng không đến dự buổi trao cúp, Ban tổ chức sẽ gửi cúp cho nghệ 
sĩ qua đường bưu điện. 

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử 15 năm của giải Âm nhạc Cống hiến, việc bầu chọn được 
thực hiện trực tuyến và trao cup cho nghệ sĩ mà không có phóng viên báo chí và khán giả yêu 
nhạc tham dự. 



Năm nay, giải Cống hiến vẫn giữ nguyên 9 hạng mục đề cử gồm: Nhà sản xuất của năm, Bài 
hát của năm, Music Video của năm, Nghệ sĩ mới của năm, Album của năm, Chương trình của 
năm, Chuỗi chương trình của năm, Nhạc sĩ của năm và Ca sĩ của năm. 

Nhìn qua các đề cử ở các hạng mục, bên cạnh những nghệ sĩ “kỳ cựu” đã từng có những đóng 
góp cho đời sống âm nhạc nước nhà như: các nhạc sĩ Quốc Trung, Huy Tuấn, Trần Mạnh 
Hùng; các ca sĩ Thu Minh, Phạm Thùy Dung, Hà Anh Tuấn… thì có khá nhiều gương mặt trẻ 
như: Amee, Kata Trần - Thịnh Kainz, Đạt G, LyLy, Thịnh Suy… 

Đặc biệt, hai gương mặt đã để lại nhiều dấu ấn với đời sống âm nhạc năm qua là Hoàng Thùy 
Linh và Sơn Tùng M-TP đã được 4/9 đề cử ở nhiều hạng mục./. 

Thanh Vân/VOV.VN 



 

Nguồn: Báo Đắk Nông 

Ngày đăng: 12/03/2020 
Mục: Pháp luật 

Chú trọng công tác tuyên truyền thúc đẩy người dân tham gia các loại hình bảo hiểm 

Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Đắk Nông luôn chú trọng nâng cao công tác 
tuyên truyền, góp phần tăng nhanh đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, tiến tới bảo hiểm y 
tế (BHYT) toàn dân. 

Để hoàn thành nhiệm vụ và mục tiêu đề ra, BHXH tỉnh nhận thấy công tác thông tin tuyên 
truyền hết sức quan trọng, nhất là trong việc chuyển tải các chủ trương của Đảng, chính sách, 
pháp luật của Nhà nước, các chế độ, chính sách bảo hiểm đến mọi tầng lớp người dân. Vì vậy, 
BHXH tỉnh đã tích cực phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng, các tổ chức, đoàn thể xã 
hội tăng cường công tác tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT. Nội dung tuyên truyền 
tiếp tục khẳng định quan điểm của Đảng và Nhà nước về vị trí, vai trò, ý nghĩa của chính sách 
BHXH, BHYT trong hệ thống an sinh xã hội. Qua đó, cấp ủy, chính quyền các cấp nâng cao 
trách nhiệm trong lãnh đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT tại địa phương, đơn vị… 

 

BHXH tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền lợi ích của việc tham gia các loại hình bảo hiểm 
đến tận từng khu dân cư 

Chỉ tính trong năm 2019, BHXH tỉnh đã có những giải pháp, cách làm linh hoạt nhằm tạo 
bước đột phá trong công tác tuyên truyền với nhiều hình thức, nội dung đa dạng, phù hợp 
từng thời điểm, từng nhóm đối tượng. Cụ thể, ngành thường xuyên tổ chức các cuộc hội thảo, 
hội nghị, tọa đàm đối thoại trực tiếp với người lao động, người dân cũng như tuyên truyền lưu 
động tại các khu đông dân cư. Các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực BHXH, BHYT cũng 
được công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng cũng như thường xuyên đăng các tin 
bài về các hoạt động thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT của ngành... 

BHXH tỉnh đã chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương trong thực hiện công tác 
tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT. Điển hình, ngành phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh 
ủy tổ chức 7 hội nghị tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT tại các xã đông đồng bào công 
giáo ở các huyện Đắk Mil, Đắk Song, Cư Jút. 

BHXH tỉnh cũng phối hợp với Báo Đắk Nông, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh và các cơ 
quan báo chí của Trung ương thực hiện hàng trăm tin, bài, ảnh và phóng sự truyền hình tuyên 
truyền về chính sách BHXH, BHYT. Ngành thường xuyên đăng tin, bài và cập nhật các văn 



bản mới trên trang thông tin điện tử để người dân và người lao động được biết; đồng thời tổ 
chức cấp phát tờ rơi tuyên truyền về BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. 

BHXH các huyện, thành phố cũng chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp với chính quyền 
các địa phương tổ chức các hội nghị tuyên truyền trực tiếp tới người dân theo khu dân cư. 
Thời gian tổ chức hội nghị được bố trí phù hợp, ưu tiên các ngày nghỉ, giúp người dân nắm 
bắt được các thông tin cần thiết, nâng cao nhận thức, sự hiểu biết để có thể lựa chọn, tham gia 
loại hình bảo hiểm phù hợp với bản thân, gia đình. 

Bên cạnh đó, toàn tỉnh hiện có 96 đại lý với 465 nhân viên đại lý thu được trải dài khắp thôn, 
bon, buôn. Vì vậy, trong năm 2019, tổng số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN tại tỉnh 
Đắk Nông là 548.683 người, tăng 19.478 người, tăng 4% so với năm 2018, đạt 100,8% kế 
hoạch BHXH Việt Nam giao. Tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 88%, vượt 0,7% chỉ tiêu bao phủ 
BHYT năm 2019 được Chính phủ giao tại Quyết định số 1167/QĐ-TTg. Tỷ lệ bao phủ 
BHXH đạt 9,8% lực lượng lao động trong độ tuổi lao động. 

Theo ông Nguyễn Khắc Tuấn, Giám đốc BHXH tỉnh Đắk Nông, để duy trì, phát triển thêm 
các đối tượng tham gia các loại hình bảo hiểm, BHXH tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác 
tuyên truyền đến mọi tầng lớp người dân, nhất là đối với người lao động ở khu vực thị trấn, 
tiểu thương, nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi có trang trại, có thu nhập ổn định... Ngành 
tích cực phối hợp với Bưu điện tỉnh và các tổ chức, đoàn thể xã hội triển khai hiệu quả các hội 
nghị tuyên truyền về chế độ, chính sách BHXH, BHYT nhằm nâng cao nhận thức cho người 
dân trên địa bàn… 

Bài, ảnh: Tuệ An 



 

Nguồn: Đầu tư Tài chính Việt Nam 

Ngày đăng: 12/03/2020 
Mục: Tài chính tiêu dùng 

Hà Nội cảnh báo tình trạng lừa đảo bằng công nghệ cao 

Công an Hà Nội cho biết, gần đây có đối tượng gọi điện thoại cho người dân tự xưng nhân 
viên bưu điện, thông báo đang nợ tiền cước điện thoại, có bưu phẩm gửi ở các bưu điện lâu 
ngày không đến nhận. 

Ngày 11/3, Công an Hà Nội cho biết, gần đây có các đối tượng gọi điện thoại cho người dân 
tự xưng nhân viên bưu điện, thông báo đang nợ tiền cước điện thoại, có bưu phẩm gửi ở các 
bưu điện lâu ngày không đến nhận, thiếu nợ tiền ngân hàng do người khác lấy chứng minh 
nhân dân, căn cước công dân đăng ký mở tài khoản ngân hàng hoặc liên quan đến các vụ án 
đang điều tra như buôn bán ma túy, rửa tiền xuyên quốc gia… đã có lệnh bắt của cơ quan 
Công an, Tòa án, Viện Kiểm sát, yêu cầu kê khai tài sản, số tiền hiện có trong các tài khoản 
ngân hàng. 

Tiếp đó, đối tượng sẽ yêu cầu người bị hại phải nghe điện thoại, liên tục nói chuyện với nhiều 
người tự xưng là Điều tra viên, cán bộ Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án và không được kể cho 
người khác việc đang làm với cơ quan pháp luật. 

Thậm chí để tạo sự tin tưởng cho bị hại, các đối tượng sử dụng phần mềm công nghệ để giả 
mạo số gọi đến là số điện thoại của Công an Hà Nội hoặc các cơ quan của Nhà nước. 

Sau đó, các đối tượng dùng lời lẽ đe dọa rồi yêu cầu bị hại chuyển tiền vào các tài khoản ngân 
hàng với lý do xác minh nguồn tiền, phục vụ điều tra và chiếm đoạt. 

Công an Hà Nội khuyến cáo đây là thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao, người dân cảnh giác, 
tuyên truyền đến người thân, bạn bè về các thủ đoạn trên, tránh “mắc bẫy của đối tượng xấu”. 

Để làm việc với người dân, cơ quan Công an sẽ trực tiếp gửi giấy mời, giấy triệu tập hoặc gửi 
qua Công an địa phương và tuyệt đối không yêu cầu công dân chuyển tiền vào tài khoản ngân 
hàng. 

Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên, người dân cần báo ngay cho cơ 
quan Công an nơi gần nhất. 

 

 

 


