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  CHỈ THỊ 
CỦA BAN THƯỜNG VỤ THÀNH UỶ 

Về tăng cƣờng sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, xử lý  

hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản 

----- 
  

Trong những năm gần đây, các cấp ủy Đảng, chính quyền thành phố đã 

thường xuyên lãnh đạo, tăng cường đấu tranh với tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài 

sản trên địa bàn. Tuy vậy, tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đặc biệt là 

tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng vẫn diễn biến phức tạp. 

Trong 06 tháng đầu năm 2021, lực lượng Công an thành phố đã phá thành công 01 

chuyên án về lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bắt giữ 05 đối tượng; điều tra, khám phá 

09 vụ/15 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản, khởi tố 07 vụ/12 bị can. Qua kết 

quả điều tra các vụ án cho thấy, các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi như 

chiếm quyền sử dụng các tài khoản mạng xã hội (facebook, zalo…), mạo danh 

người thân, mượn tiền giải quyết việc gấp; giả danh cơ quan thực thi pháp luật, cán 

bộ cơ quan Nhà nước, nhân viên ngân hàng thông báo trúng thưởng, gửi tin nhắn 

rác, hỗ trợ chuyển đổi sim từ 3G lên 4G; trao đổi, mua bán hàng hóa qua mạng; 

kêu gọi đầu tư kinh doanh đa cấp, tiền ảo, 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 tiền, rút tiền, vay tiền; lợi dụng phòng, chống dịch bệnh… 

Quá trình hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, các đối tượng thường xuyên thay 

đổi thông tin cá nhân, số điện thoại, tài khoản ngân hàng, tài khoản mạng xã hội, 

sử dụng tài khoản ảo, thay đổi địa bàn hoạt động, cư trú, nhằm đối phó với công 

tác phòng ngừa, điều tra xử lý của cơ quan chức năng.  

Nguyên nhân của tình trạng trên chủ yếu do một bộ phận quần chúng Nhân 

dân nhận thức, hiểu biết về pháp luật còn hạn chế, mất cảnh giác, để tội phạm lợi 

dụng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bên cạnh đó, một số cấp ủy 

Đảng, chính quyền địa phương chưa nhận thức đầy đủ, thiếu sự quan tâm lãnh đạo, 

chỉ đạo công tác phòng ngừa, xử lý các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Để chủ động phòng ngừa, giảm đến mức thấp nhất các vụ lừa đảo chiếm đoạt 

tài sản, nhất là lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, Ban Thường vụ 

Thành uỷ yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các 

tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm sau:  

1. Tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 21/CT-

TTg ngày 25/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 

16/9/2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động 

lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Công văn 1614 -CV/Th.U ngày 22/6/2020 của Ban 
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Thường vụ Thành ủy về đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tội phạm lừa đảo 

chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. 

2. Xác định công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức cảnh giác cho Nhân dân là 

giải pháp cơ bản, có ý nghĩa quyết định trong việc phòng ngừa, ngặn chặn tội phạm 

lừa đảo, do đó cần được tiến hành thường xuyên, liên tục, với hình thức đa dạng, 

hiệu quả. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật và 

chế tài xử lý đối với tội phạm và các vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động lừa 

đảo chiếm đoạt tài sản; thông tin rộng rãi, kịp thời, công khai, minh bạch trong 

Nhân dân về chủ trương phát triển kinh tế, an sinh xã hội, dự án bất động sản, quy 

hoạch xây dựng..; tuyên truyền, thông báo về hành vi, thủ đoạn hoạt động, các biện 

pháp phòng ngừa tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản gắn với các vụ việc, vụ án cụ 

thể mang tính điển hình để người dân chấp hành pháp luật, đề cao cảnh giác, tăng 

cường các biện pháp quản lý tự phòng ngừa, bảo vệ tài sản. Đẩy mạnh các hình 

thức tuyên truyền trên báo chí, trên cổng/trang thông tin điện tử, báo in, trên mạng 

xã hội, hệ thống thông tin cơ sở, với nhiều hình thức phong phú để tuyên truyền 

sâu rộng về công tác phòng ngừa, xử lý tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

3. Uỷ ban nhân dân thành phố 

- Chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, ủy ban nhân dân phường, xã thực hiện tốt 

công tác tuyên truyền nâng cao ý thức cảnh giác cho cán bộ, đảng viên và quần 

chúng Nhân dân, chủ động phòng ngừa với tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 

tập trung triển khai thực hiện với phương châm “Phòng ngừa là chính”, không để 

các hoạt động lừa đảo diễn ra trên địa bàn, gây hệ lụy xấu trong xã hội. 

- Chỉ đạo Công an thành phố thường xuyên cập nhật kịp thời tình hình, 

phương thức thủ đoạn của tội phạm lừa đảo trên không gian mạng; đẩy mạnh các 

giải pháp phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ; tập trung đấu tranh quyết 

liệt các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không 

gian mạng. 

- Chỉ đạo phòng Văn hóa thông tin, Trung tâm Văn hóa - Truyền thông phối 

hợp với các đơn vị liên quan tăng cường thông tin, tuyên truyền trên các phương 

tiện thông tin đại chúng về phương thức, thủ đoạn của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt 

tài sản; phóng sự, đưa tin về kết quả xử lý của các lực lượng chức năng, kịp thời 

cung cấp thông tin, tố giác hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản; tổ chức phát động 

các đợt tuyên truyền sâu rộng đến quần chúng Nhân dân để người dân nâng cao 

nhận thức, đề cao cảnh giác về phòng ngừa tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.  

- Chỉ đạo ủy ban nhân dân phường, xã tuyên truyền thường xuyên, liên tục 

đến từng hộ gia đình, tổ liên gia, thôn, tổ dân phố về phương thức, thủ đoạn và các 

biện pháp phòng ngừa đối với tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản; đẩy mạnh 

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả 

hệ thống chính trị và Nhân dân tham gia công tác đấu tranh, phòng chống, tố giác 

tội phạm nói chung và tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói riêng.   
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4. Tòa án Nhân dân thành phố phối hợp với Công an thành phố, Viện kiểm sát 

Nhân dân thành phố tổ chức xét xử kịp thời, công khai các vụ án về tội phạm lừa 

đảo chiếm đoạt tài sản nhằm tuyên truyền, giáo dục, phòng ngừa một cách thực tế, 

trực tiếp đến quần chúng Nhân dân về thủ đoạn của loại tội phạm này. 

5. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố thực 

hiện tốt chức năng giám sát, tổ chức tuyên truyền, phổ biến tình hình tội phạm và 

vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không 

gian mạng đến từng đoàn viên, hội viên; Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ phát huy vai 

trò xung kích trong công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân 

dân nêu cao tinh thần tố giác tội phạm, gương mẫu trong phong trào bảo vệ an ninh 

Tổ quốc. 

6. Đảng ủy các phường, xã tăng cường lãnh đạo công tác phòng chống tội 

phạm lừa đảo, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong đó chú trọng nâng cao chất lượng, 

hiệu quả công tác tuyên truyền; phân công địa bàn phụ trách và gắn trách nhiệm cụ 

thể cho các tổ chức Đảng, cấp ủy viên, đảng viên về phòng ngừa tội phạm lừa đảo. 

Nếu để xảy ra tình trạng nhiều người dân bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thì xem xét 

trách nhiệm tổ chức Đảng và cá nhân phụ trách địa bàn đó. 

7. Đề nghị Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh phối hợp vận 

động cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có tổ chức Đảng trực thuộc hưởng ứng các đợt 

tuyên truyền phòng ngừa tội phạm, đặc biệt là tội phạm lừa đảo, lừa đảo chiếm 

đoạt tài sản trên không gian mạng; tổ chức phổ biến, quán triệt đến cán bộ, đảng 

viên, công nhân viên chức, người lao động, nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động 

phòng ngừa đối với loại tội phạm này. 

8. Trưởng các Đoàn công tác của Ban Thường vụ Thành ủy tăng cường kiểm 

tra, giám sát; phân công các thành viên phụ trách địa bàn thường xuyên theo dõi, 

đôn đốc, chỉ đạo, giám sát việc thực hiện nghiêm túc các nội dung của Chỉ thị này.  

9. Giao Đảng ủy Công an thành phố chủ trì, phối hợp với Văn phòng Thành 

ủy theo dõi, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy về kết quả thực hiện Chỉ thị. 

Chỉ thị này được quán triệt đến chi bộ và tuyên truyền trong Nhân dân./. 
 

Nơi nhận:  
- TT Tỉnh ủy; 
- UBND tỉnh;      (để báo cáo) 
- Công an tỉnh; 
- TT Thành ủy, TT HĐND, lãnh đạo UBND TP; 
- Các ban Đảng, UBKT, Văn phòng Thành ủy; 
- MTTQ và tổ chức đoàn thể thành phố; 
- Đảng ủy, chi ủy cơ sở; 
- Lưu. 

T/M BAN THƢỜNG VU ̣

BÍ THƯ 

 

 

(đã ký) 
 

 

Dƣơng Tất Thắng 
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