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Kính gửi:  

- Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành trên địa bàn huyện; 

- Các Ngân hàng, các Trường học trên địa bàn huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Thời gian vừa qua, do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 kéo dài khiến công việc 

và thu nhập của người lao động bị ảnh hưởng, nhiều người tranh thủ thời gian rảnh 

rỗi trong lúc nghỉ dịch để lên mạng tìm kiếm các công việc bán thời gian hoặc đầu tư 

tài chính online... Lợi dụng nhu cầu tìm kiếm việc làm sau Tết ngày càng gia tăng, 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã xuất hiện nhiều hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản 

theo hình thức “tuyển cộng tác viên kiếm tiền online”, lợi dụng các dịch vụ trên 

Internet, mạng xã hội để đánh cắp số điện thoại, thông tin cá nhân của người dân, 

lừa đảo đầu tư tài chính bằng nhiều thủ đoạn, hình thức mới tinh vi.  

Các đối tượng thường nhắm đến nạn nhân là các trường hợp mất việc làm do 

ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, sinh viên mới ra trường đang tìm kiếm việc 

làm, người có nhu cầu tìm việc – bán hàng online, những người thường xuyên sử 

dụng mạng xã hội, các app (ứng dụng) trên Internet, điện thoại thông minh để giao 

dịch, mua bán trao đổi hàng hóa hoặc thực hiện các công việc thường ngày... với số 

tiền chiếm đoạt lên tới hàng trăm triệu đồng, gây bức xúc và khó khăn cho lực 

lượng chức năng trong công tác đấu tranh xử lý; phương thức, thủ đoạn của các đối 

tượng sử dụng chủ yếu như sau: 

- Hình thức tuyển cộng tác viên: Mạo danh các công ty thương mại điện tử, 

bán hàng online (shopee, lazada, sendo...) đăng tin quảng cáo tuyển cộng tác viên 

trên các trang, hội nhóm trên mạng xã hội. Khi nạn nhân liên hệ xin việc, các đối 

tượng giới thiệu chính sách chi trả với mức lợi nhuận hấp dẫn (từ 10% đến 20% giá 

trị đơn hàng) và nhiều khoản tiền thưởng, tiền “hoa hồng” khác khi hoàn thành 

“nhiệm vụ”. Khi nạn nhân đồng ý làm “cộng tác viên”, các đối tượng cấp tài khoản 

online cho nạn nhân (không có hợp đồng lao động) và yêu cầu nạn nhân nộp tiền 

(theo hình thức chuyển khoản) để nhận các “nhiệm vụ”. Các đối tượng sẽ trả đầy đủ 

tiền gốc, và tiền hoa hồng trong 02 đến 03 nhiệm vụ đầu tiên để tạo niềm tin với nạn 

nhân, sau đó yêu cầu nạn nhân chuyển số tiền lớn hơn để nhận thêm “nhiệm vụ” với 

các đơn hàng giá trị cao. Lúc này các đối tượng sẽ chiếm đoạt tài sản, không chi trả 

tiền cho nạn nhân với các lý do: Mã lệnh sai, thao tác sai, chưa hoàn thành nhiệm 

vụ... thậm chí yêu cầu nạn nhân tiếp tục chuyển tiền để hoàn thành nhiệm vụ cũ, 

nhận nhiệm vụ mới và tiếp tục chiếm đoạt đến khi nạn nhân không còn đủ khả năng 

chi trả thì bị chặn liên lạc. 
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- Hình thức đánh cắp thông tin cá nhân để lừa đảo: Các đối tượng đánh 

cắp thông tin cá nhân (số điện thoại, thông tin Căn cước công dân, địa chỉ…) của 

người dân khi thường xuyên giao dịch, sử dụng các dịch vụ thông qua mạng 

Internet, mạng xã hội sau đó sử dụng phần mềm cài đặt chế độ gọi tự động đến các 

số điện thoại của người dân để đe dọa, yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, mã 

OTP nhằm thực hiện lừa đảo chiếm đoạt tài sản, chiếm đoạt cước viễn thông 

(chúng thường liên kết với một số dịch vụ kinh doanh game bài tạo ra cuộc gọi nhỡ 

để nạn nhân gọi lại và sẽ bị mất tiền cước rất lớn, từ 15.000đ đến 50.000 

đồng/phút). 

- Hình thức lôi kéo tham gia đầu tư online: Các đối tượng lợi dụng tâm lý 

đầu tư nhanh chóng, lãi suất cao, ít rủi ro của người dân để dụ dỗ, lôi kéo tham gia 

vào các ứng dụng, sàn giao dịch chứng khoán/tiền ảo lừa đảo. Bằng những kịch 

bản được dựng sẵn để tạo niềm tin, nhiều người đã tin tưởng và vay mượn hàng 

trăm triệu chuyển cho các đối tượng để đầu tư với cam kết “lãi suất 10-30%, rủi ro 

0%”. Sau khi nhận tiền của các “nhà đầu tư” thì các đối tượng này cắt đứt mọi liên 

lạc và biến mất. 

Để phòng ngừa, ngăn chặn và phối hợp đấu tranh có hiệu quả với hoạt động 

tội phạm trên, Ủy ban nhân dân huyện Bắc Sơn yêu cầu: 

1. Thủ trưởng các đơn vị quan tâm chỉ đạo, thường xuyên tuyên truyền bằng 

nhiều hình thức, liên tục đến cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, người lao 

động và Nhân dân biết, cảnh giác, đồng thời phối hợp với lực lượng Công an ngăn 

chặn, đấu tranh, xử lý với loại tội phạm trên. 

2. Đề nghị Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Phòng Văn hóa Thông tin, Trung tâm 

Văn hóa, Thể thao và Truyền thông và cơ quan liên quan đăng tải các tin, bài, 

phóng sự trên các phương tiện thông tin đại chúng, phổ biến, chia sẻ trên các trang 

mạng xã hội chính thống một cách thường xuyên về phương thức thủ đoạn của các 

đối tượng và biện pháp phòng tránh. Trong đó đề nghị người dân khi tham gia vào 

hoạt động, giao dịch, tìm kiếm việc làm trên mạng Internet, mạng xã hội cần: 

- Tìm hiểu kỹ thông tin của doanh nghiệp (địa chỉ, số điện thoại, website, 

lịch sử hoạt động, người đại diện theo pháp luật...) và các đối tượng đăng tải thông 

tin tuyển dụng cộng tác viên kiếm tiền online qua nhiều nguồn khác nhau (ngoài 

tài khoản Facebook, các địa chỉ, đường link, số điện thoại do các đối tượng cung 

cấp). 

- Yêu cầu doanh nghiệp tuyển dụng ký hợp đồng lao động (gửi chuyển phát 

nhanh trong tình hình dịch bệnh Covid-19) với các điều khoản rõ ràng về quy trình 

làm việc, chế độ, chính sách trả lương và các khoản hoa hồng, tiền thưởng. 

- Không cung cấp hình ảnh cá nhân, số Căn cước công dân/Chứng minh 

nhân dân, số tài khoản ngân hàng và mật khẩu, mã OTP của ngân hàng, ví điện tử 

cho các đối tượng. Cẩn trọng hoặc từ chối nghe, gọi, nhắn tin lại các số điện thoại 

nghi vấn, đầu số không rõ ràng, không quen biết; không truy cập vào các đường 

link lạ gửi đến máy tính, điện thoại cá nhân. 
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3. Khi gặp các trường hợp tương tự, đề nghị kịp thời thông báo cho Công an 

địa phương gần nhất (Công an xã, Công an huyện) hoặc Đội An ninh - Công an 

huyện Bắc Sơn (SĐT: 0904.737.666) để được hướng dẫn. 

Ủy ban nhân dân huyện Bắc Sơn thông báo và đề nghị Thủ trưởng các cơ 

quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn quan tâm chỉ 

đạo, phối hợp thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- C, PCVP HĐND và UBND huyện; 

- Lưu: VT, CAH. 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Thiều 
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