
UBND TỈNH TRÀ VINH 
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /STTTT-BCVTCNTT 
 

V/v thông báo cảnh giác với tình trạng 

sử dụng mạng viễn thông, mạng xã hội để 
lừa đảo chiếm đoạt tài sản 

Trà Vinh, ngày     tháng 4 năm 2022 
 

 

 
Kính gửi: 

- Các Doanh nghiệp Viễn thông trên địa bàn tỉnh; 

- Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện, 
thị xã, thành phố. 

 

Ngày 19/4/2022, Sở Thông tin và Truyền thông nhận được Công văn số 

716/CAT-PC02 ngày 18/4/2022 của Công an tỉnh Trà Vinh về việc thông báo 
thủ đoạn đối tượng sử dụng mạng viễn thông, mạng xã hội để lừa đảo chiếm 
đoạt tài sản (đính kèm).  

Qua đó, Sở Thông tin và Truyền thông nhận định tình hình lừa đảo chiếm 
đoạt tài sản trên không gian mạng trong thời gian tới sẽ còn phức tạp, diễn ra 

dưới nhiều hình thức, rất tinh vi khó phát hiện, cần được tăng cường kiểm soát 
chặt chẽ. Vì vậy, để chủ động phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn kịp thời hành 

vi lợi dụng mạng viễn thông, mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Sở 
Thông tin và Truyền thông đề nghị: 

1. Các doanh nghiệp viễn thông 

- Thực hiện thông tin, cảnh báo (qua hình thức nhắn tin SMS) đến các thuê 

bao di động trả trước, trả sau của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh biết về các thủ 
đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các đối tượng trong văn bản trên;  

- Khuyến cáo người sử dụng dịch vụ không thực hiện theo yêu cầu của đối 
tượng, thông báo kịp thời cho các cơ quan có liên quan để xác minh thông tin và 
phối hợp xử lý; 

- Lưu giữ đầy đủ, chính xác, bảo mật thông tin cá nhân của người sử dụng 
dịch vụ; chủ động triển khai các biện pháp cảnh báo, hỗ trợ bảo vệ người sử 

dụng. 

2. Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện, thị xã, thành phố 

tăng cường công tác thông tin tuyên truyền các thủ đoạn tội phạm (mục 2 Công 
văn số 716/CAT-PC02 ngày 18/4/2022 của Công an tỉnh Trà Vinh) để người 

dân trên địa bàn biết, cảnh giác, chủ động phòng ngừa và đấu tranh ngăn chặn 
các hành vi lừa đảo trên mạng viễn thông, mạng xã hội.  

3. Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản: Tham mưu lãnh đạo Sở chỉ đạo, 
định hướng cho các cơ quan báo chí, cơ quan truyền thông thường xuyên thông 

tin, tuyên truyền về thủ đoạn, hình thức lừa đảo của các đối tượng sử dụng mạng 
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viễn thông, mạng xã hội nhằm chiếm đoạt tài sản trên các phương tiện truyền 
thông để người dân kịp thời nắm bắt, phòng tránh và đấu tranh. 

4. Thanh tra Sở: Phối hợp với Công an tỉnh và các doanh nghiệp viễn 
thông trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh công tác nắm tình hình, điều tra, phát hiện và 
xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng có hành vi mạo 

danh Lãnh đạo cấp tỉnh, cấp huyện để lừa đảo, trục lợi, chiếm đoạt tài sản trên 
không gian mạng. 

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị lãnh đạo các đơn vị, doanh nghiệp 
quan tâm phối hợp, chỉ đạo triển khai thực hiện./. 

 

 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 
- UBND tỉnh (b/c); 
- Công an tỉnh (p/h); 
- Ban Giám đốc Sở; 
- Phòng VH&TT huyện, tx, tp; 
- Phòng TT-BC-XB; 
- Thanh tra Sở; 
- Ban Biên tập Sở TT&TT (đăng VB); 
- Lưu: VT, BCVTCNTT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 
 

 
 

 
 

Bùi Thống Nhứt 
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