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“Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” qua mạng 
thông tin và truyền thông  

Tuyên Quang, ngày 31 tháng 5 năm 2022 
 

Căn cứ Văn bản số 1914/UBND-NC ngày 27/5/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Tuyên Quang về việc phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm và vi phạm pháp 

luật liên quân đến tài khoản ngân hàng; Văn bản số 2998/CAT-ANMCNC ngày 

25/5/2022 về vệc cảnh báo một số phương thức, thủ đoạn “Lừa đảo chiếm đoạt 

tài sản” trên không gian mạng. 

Theo thông tin cảnh báo từ Công an tỉnh Tuyên Quang, thời gian gần đây 

tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến “Lừa đảo chiếm đoạt tài 

sản” trên không gian mạng (bao gồm: mạng internet, mạng viễn thông) diễn 

biến rất phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảy ra ở nhiều địa phương trong cả 

nước gây thiệt hại lớn về tài sản, gây bức xúc xôn sao dư luận xã hội, ảnh hưởng 

đến an ninh trật tự, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống 

của người dân. 

Trước tình hình nêu trên, để phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm mạng và các 

vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản”. Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu: 

1. Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở tích cực phổ biến, thông 

tin, tuyên truyền về các phương thức, thủ đoạn và một số cách nhận biết, phòng 

ngừa tội phạm “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” trên không gian mạng nhằm nâng 

cao ý thức cảnh giác, chủ động đấu tranh, phòng ngừa loại tội phạm này đến 

toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị và các 

tầng lớp nhân dân được biết (có văn bản cảnh báo kèm theo). 

2.  Văn phòng Sở đăng tải toàn bộ các thông tin cảnh báo về các hoạt 

động “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” trên không gian mạng và tạo đường dẫn liên 

kết từ Trang thông tin điện tử của Sở đến chuyên mục Cảnh báo tội phạm trên 

Cổng TTĐT Bộ Công an để kịp thời cập nhật các thông tin cảnh báo mới nhất.  

 
Kính gửi:  

 
Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở. 

 



3. Khi phát hiện sự việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan hoạt 

động “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, các đơn vị cần thông tin cho cơ quan Công 

an gần nhất để kịp thời xác minh, điều tra, làm rõ. 

Yêu cầu các phòng, đơn vị nghiêm túc triển khai, thực hiện./. 

 

Nơi nhận:                                                                             

- Như trên (thực hiện); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, VP.  Vân 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 
 

 

 

 
Nguyễn Công Hàm 
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