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Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Sở 
 

 

Theo Ban Chỉ đạo 138 tỉnh, thời gian gần đây, tình hình tội phạm lừa đảo 

chiếm đoạt tài sản, đặc biệt là lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng 

diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng trên địa bàn tỉnh. Các đối tượng 

sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, lừa đảo số tiền hàng trăm triệu 

đồng; nổi lên là thủ đoạn giả danh cơ quan thực thi pháp luật, cán bộ cơ quan 

nhà nước; quen biết qua mạng xã hội, lợi dụng quan hệ tình cảm, trao đổi, mua 

bán hàng hóa qua mạng; gửi tiền, quà từ nước ngoài về; gửi tin nhắn trúng 

thưởng, tuyển dụng nhân viên làm việc trực tuyến; thiết lập các trang mạng ngân 

hàng giả mạo để lấy dữ liệu thông tin khách hàng; sử dụng giấy tờ giả mở tài 

khoản, giả mạo chứng từ để chuyển tiến, rút tiền, vay tiền ... thực hiện hành vi 

phạm tội.  

Theo thống kê từ đầu năm 2022 đến nay, toàn tỉnh xảy ra 14 vụ lừa đảo 

chiếm đoạt tài sản, chiếm 5,4 % số vụ phạm pháp hình sự (tăng 07 vụ , gấp đôi 

số với cùng kỳ năm 2021). Địa bàn xảy ra ở Hoài Nhơn 05 vụ; An Lão 03 vụ; 

Quy Nhơn, Vĩnh Thạnh: mỗi nơi 02 vụ; An Nhơn, Hoài Ân: mỗi nơi 01 vụ.  

Điển hình:  

Vụ 1: Ngày 27/5/2022, Đặng Thị Hồng Hải (1975, trú tại An Hòa, An 

Lão) trình báo cơ quan Công an về việc: bà Hải kết bạn facebook với tài khoản 

Paulino Jeff tự xưng ở nước ngoài cần về Việt Nam sinh sống, muốn gửi tiền 

nhờ mua giúp nhà, đất và xin số căn cước công dân, số điện thoại bà Hải để 

chuyên tiền về. Đến ngày 10/5/2022, có một phụ nữ gọi điện thông báo có gói 

hàng gửi từ nước ngoài về đến Hải quan Việt Nam, yêu cầu bà Hải nộp phí hải 

quan 36 triệu đồng vào 01 số tài khoản. Sau đó, người phụ nữ nhiều lần gọi điện 

thoại yêu cầu bà Hải chuyển thêm tiền. Từ ngày 10/5 – 18/5/2022, bà Hải đã 
chuyển 500 triệu vào số tài khoản trên. Sau đó, người phụ nữ cắt đứt liên lạc. 

Vụ 2: Ngày 30/4/2022, Trần Thị Nhi (1996, trú An Hòa, An Lão) trình 

báo cơ quan Công an về việc bị lừa số tiền gần 370 triệu đồng sau khi tải và sử 
dụng ứng dụng “Công việc bán thời gian " trên mạng. 

 Nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm 

lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn tỉnh, Sở Y tế đề nghị các đơn vị trực 

thuộc Sở thực hiện một số nội dung sau: 

1. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các Chỉ 

thị, Nghị quyết, Kết luận của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Ban Chỉ đạo 138/CP, 
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Ban Chỉ đạo 138 tỉnh về phòng, chống tội phạm nói chung, trọng tâm là thực 

hiện Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 10/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về 

việc thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ 

về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.  

2. Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi, kịp thời các hành vi, thủ đoạn lừa đảo 

chiếm đoạt tài sản của các đối tượng tội phạm để công chức, viên chức, người 

lao động biết, nâng cao ý thức cảnh giác; phát động phong trào “quần chúng 

tham gia phòng, chống tội phạm” trong đơn vị và trong cộng đồng dân cư, tham 

gia phát hiện, tố giác kịp thời các loại tội phạm nói chung và tội phạm lừa đảo 

chiếm đoạt tài sản nói riêng. 

3. Xây dựng và thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp về an ninh trật tự 

giữa đơn vị với công an địa phương; kiện toàn, củng cố lực lượng tự vệ, lực 

lượng thường trực bảo vệ cơ quan; tổ chức tốt công tác thường trực bảo vệ cơ 

quan, phòng gian, bảo mật, phòng, chống trộm cắp tài sản Nhà nước và của công 

dân. 

4. Riêng đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Tăng cường công tác 

tuyên truyền trực tiếp đến người bệnh, người nhà người bệnh, giúp họ nâng cao 

cảnh giác, chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn các hoạt động phạm tội; 

hướng dẫn người bệnh, người nhà người bệnh thực hiện đúng trình tự, thủ tục và 

các quy định của đơn vị, không để xảy ra tình trạng lộn xộn, chen lấn, xô đẩy tạo 

điều kiện để các đối tượng tội phạm lợi dụng thực hiện hành vi phạm tội; Rà 

soát, đánh giá tình hình, chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng tăng 

cường bảo đảm anh ninh trật tự tại đơn vị; kiện toàn, củng cố và nâng cao chất 

lượng mạng lưới an ninh trật tự tại đơn vị, phát huy vai trò xung kích của các lực 

lượng tự vệ, lực lượng thường trực bảo vệ cơ quan của đơn vị trong công tác đấu 

tranh, phòng chống tội phạm. 

Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở;  

- Lưu: VT, TTr.  

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

Lê Quang Hùng 
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