
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ TAM KỲ

#SoKyHieuVanBan

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

#DiaDiemNgayBanHanh
V/v thông báo phương thức,

thủ đoạn lừa đảo

Kính gửi:
    - Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị thành phố;
    - Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường.

Thực hiện Công văn số 1658/UBND-NCKS ngày 22/3/2022 của UBND 
tỉnh Quảng Nam về việc thông báo phương thức, thủ đoạn lừa đảo, UBND thành 
phố có ý kiến như sau:

1. Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị thành phố, Chủ tịch UBND các xã, 
phường nghiên cứu các phương thức, thủ đoạn sử dụng không gian mạng để lừa 
đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân do Công an tỉnh cung cấp tại Công văn số 
995/CAT-PA05 ngày 18/3/2022. Thực hiện thông báo, tuyên truyền rộng rãi đến 
toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân biết, chủ 
động phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm; đồng thời, phối hợp với cơ quan Công an 
thành phố trao đổi, cung cấp thông tin phục vụ điều tra liên quan đến hoạt động 
lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng.

2. Công an thành phố chủ động trao đổi, cung cấp kịp thời các phương 
thức, thủ đoạn lừa đảo cho Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông thành 
phố, UBND các xã, phường để thông tin, tuyên truyền đến người dân nhằm nâng 
cao cảnh giác đối với hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua không gian 
mạng; tăng cường công tác điều tra, khám phá, triệt phá các hoạt động lừa đảo, 
chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng trên địa bàn thành phố.

(Gửi kèm theo Công văn số 995/CAT-PA05 ngày 18/3/2022 của Công an 
tỉnh Quảng Nam).

Nhận được Công văn này, yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị 
thành phố, Chủ tịch UBND các xã, phường thực hiện kịp thời./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

#ChuKyLanhDao
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