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Kính gửi: Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 

 

Theo thông báo của Công an tỉnh Lạng Sơn, tính đến 9 tháng đầu năm 

2021, lực lượng chức năng toàn tỉnh đã tiếp nhận 26 đơn trình báo về lừa đảo 

chiếm đoạt tài sản qua mạng viễn thông, Internet gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng 

cho người dân và xã hội. Theo dự báo tình hình trong thời gian tới, tình hình tội 

phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng viễn thông, Internet tiếp tục diễn biến 

phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội tinh vi. Để nâng 

cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn loại tội phạm này, góp 

phần thực hiện mục tiêu kéo giảm 5% số vụ phạm pháp hình sự, UBND huyện 

yêu cầu đồng chí chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung sau: 

1.  Đẩy mạnh 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 thủ đoạn 

kèm theo); tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh tại các thôn, bản với thời 

lượng phát ít nhất 01 lần/ngày kết hợp tuyên truyền trên loa di động, tuyên 

truyền miệng tại các buổi sinh hoạt cộng đồng, họp thôn... Hoạt động tuyên 

truyền hướng đến 02 nội dung chủ yếu: giúp người dân nâng cao nhận thức, hiểu 

biết về phương thức thủ đoạn của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản và có cách 

thức giải quyết vấn đề khi phát sinh, nghi vấn có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài 

sản, cần kịp thời trình báo với cơ quan chức năng. 

Cùng với hoạt động tuyên truyền trên, cần 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, hạn chế tham gia vào các giao dịch, hoạt động trên 

mạng Internet có nguy cơ cao xảy ra lừa đảo. 

2. Chỉ đạo lực lượng Công an xã làm tốt công tác tiếp nhận, giải quyết tố 

giác, tin báo về tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng viễn thông, 

Internet; thu thập, bảo quản phương tiện điện tử, dữ liệu điện tử khi có vụ việc 

phạm tội xảy ra cần nhanh chóng phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng 

xác minh, thu thập thông tin để điều tra xử lý kịp thời đúng quy định. 

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiệp vụ để xác định những đối 

tượng liên quan đến tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng viễn thông, 

Internet; lập danh sách những đối tượng có điều kiện khả năng hoạt động phạm 
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tội để quản lý, đặc biệt chú ý những đối tượng hoạt động lưu động, không có nơi 

cư trú rõ ràng. 

Nhận được Công văn này, đề nghị chủ tịch UBND các xã, thị trấn khẩn 

trương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn sao gửi, phô tô phương thức thủ 

đoạn đến từng từng khu phố, thôn, bản để người dân nâng cao ý thức phòng 

ngừa, cảnh giác với các thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng./. 

 
Nơi nhận: 
- Như kính gửi: (t/h); 

- Lưu: VT, CAH. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

   Bùi Quốc Khánh 
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