
Khi cần tư vấn, xin liên lạc với Trung Tâm Tư Vấn Tổng Hợp Trụ Sở Chính Cảnh Sát Tỉnh (#9110)

Quan trọng
ⅰ Không thể có chuyện “Cứ đầu tư

thì chắc chắn có lãi”!
ⅱ Không nên chuyển tiền cho

người không quen biết!

Số lượng các trường hợp xin tư vấn liên quan các nội dung sau đang
có xu hướng tăng lên:

◯ Bị lừa đảo vì tin tưởng thông tin của người cùng nước,
◯ Bị yêu cầu trả tiền vì đã tin tưởng người quen trên mạng xã hội.

◆Ví dụ１
Căn cứ vào lời rủ rêcủa bạn bè trên mạng xã

hội của người cùng nước như “Chắc chắn sẽ có lãi,

cùng đầu tư không?”, người bị hại đã tin tưởng

chuyển tiền với số lượng lớn nhưng cuối cùng hoàn

toàn mất liên lạc.

◆Ví dụ ２
Quen biết, hẹn hò với người nước ngoài thông

qua mạng xã hội, anh ấy (hoặc côấy) bảo rằng đã

gửi quà tặng trị giá cao cho người bị hại. Khi người

bị hại chuẩn bị nhận quà thì anh ấy (hoặc côấy) liên

lạc lại, bảo rằng món quà đang bị hải quan giữ lại,

cần phải nộp tiền phạt, anh ấy (hoặc côấy) bảo

người bị hại chuyển tiền để nộp phạt cho hải quan.

Quan trọng
ⅰ Đây là dạng lừa đảo tình ái!
ⅱ Những thông tin cá nhân, hình

ảnh, tên tuổi của đối phương đều
là giả mạo!

◆Ví dụ３
Khi tìm việc làm bán thời gian thông qua mạng

xã hội, người bị hại cảm thấy phù hợp việc làm thời
gian ngắn, công việc đơn giản nên đã tiến hành
đăng ký, tuy nhiên đã bị yêu cầu đóng tiền phí.

Quan trọng
ⅰ Đây là dạng trá hình lừa đảo giới

thiệu việc làm bán thời gian!

ⅱ Không thể có chuyện việc nhẹ

lương cao!

～～Gửi cư dân trong tỉnh, những ai đang du học, tìm việc, sẽ kết hôn…..hãy lưu ý:～～

◆Các trường hợp bị hại do lừa đảo đang tăng cao!
◆Hãy cẩn thận đối với những điều “nghe hấp dẫn”!
◆Không nên dễ dàng tin những điều như “Tôi đã có lợi nhuận”, không nên tin vào tên
tuổi, nhân thân người khác chỉ thông qua mạng xã hội!
◆Cẩn thận khi gửi các giấy tờ cá nhân như hộ chiếu… cho người khác vì có thể sẽ bị
sử dụng vào mục đích xấu!

LƯU Ý KHI SỬ DỤNG THÔNG TIN TRÊN MẠNG


