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V/v cảnh giác trước hoạt động giả
dạng người của cơ quan pháp luật để
yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân
nhằm thực hiện hành vi tội phạm

Kính gửi:
- Các cơ quan Trung ương, Tỉnh đóng trên địa bàn;
- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện;
- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn;
- Các cơ sở trường học trên địa bàn.
Hiện nay, tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao gia tăng nhanh
chóng, sử dụng nhiều hình thức khác nhau, diễn biến phức tạp và gây ra nhiều
hậu quả nghiêm trọng. Theo thông báo của Công an tỉnh Thừa Thiên Huế:
Thời gian gần đây, một số công chức, viên chức thuộc Trường Đại học Sư
phạm, Đại học Ngoại ngữ, Sở Y tế, Trường THPT chuyên Quốc học... nhận
được điện thoại của một đối tượng tự xưng tên là Nguyễn Thành Luân, công
tác tại Tòa án nhân dân tỉnh, nói giọng miền Bắc, thông báo nợ cước viễn
thông hay có bưu kiện đang ở Tòa án nhân dân tỉnh hoặc có người lợi dụng
thông tin từ CMND của họ để buôn bán ma túy... qua đó, đề nghị người nhận
điện thoại cung cấp thông tin cá nhân và gia đình cho người gọi điện. Đây là
thủ đoạn của các đối tượng tội phạm lợi dụng danh tính người của cơ quan
pháp luật (như Công an, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân...) yêu cầu
cung cấp thông tin cá nhân, sử dụng công nghệ cao để thực hiện hành vi phạm
tội.
Trước tình hình trên, nhằm cảnh báo cán bộ, công chức, viên chức và
nhân dân trên địa bàn đảm bảo an toàn thông tin cá nhân và gia đình không để
đối tượng xấu lợi dụng thực hiện hành vi phạm tội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân
huyện đề nghị:
1. Đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trên địa bàn huyện (như Công
an, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa an nhân dân...) khi tiếp xúc, làm việc với
công dân đều thực hiện bằng giấy mời hoặc giấy triệu tập, không làm việc
thông qua điện thoại nếu chưa có sự thỏa thuận trước và trực tiếp với người
được mời. Việc yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân và gia đình của công dân
phải thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.
2. Đối với các Chi nhánh Ngân hàng, tổ chức tín dụng trên địa bàn cần
thông báo về phương thức, thủ đoạn của loại tội phạm này để cảnh báo khách
hàng.
3. Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; các cơ quan
Trung ương, Tỉnh đóng trên địa bàn; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và Hiệu
trưởng các cơ sở trường học tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận

thức đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân tuyệt
đối không cung cấp thông tin về nhân thân, lai lịch cá nhân và gia đình cho bất
kỳ cá nhân, tổ chức nào khi chưa biết rõ danh tính và mục đích sử dụng thông
tin, nâng cao cảnh giác với các cuộc gọi điện thoại nợ cước viễn thông hay có
bưu kiện của những người lạ tự xưng là người của các cơ quan Nhà nước để
yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân và gia đình.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn
vị nghiêm túc triển khai thực hiện. Mọi thông tin, tình hình liên quan, kịp thời
báo cáo Chủ tịch UBND huyện A Lưới (qua cơ quan Công an huyện, sđt:
0234.3878.223) để chỉ đạo giải quyết./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Công an huyện;
- Lưu: VT-CAH.
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