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THÔNG BÁO 
Về việc thực hiện đảm bảo an ninh trật tự trường học năm 2018 

 
 

Thực hiện công văn số 632/CV-CACG-AN ngày 03/8/2018 về việc đảm bảo an 

ninh trật tự tại các cơ quan, doanh nghiệp, các trường học trên địa bàn quận; 

 Căn cứ Quyết định số 195/QĐ-TMDL ngày 28/6/2018 về việc ban hành quy định 

Công tác học sinh, sinh viên trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội; 

 Nhằm thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong trường học, Ban giám 

hiệu yêu cầu học sinh, sinh viên toàn trường thực hiện nghiêm túc những nội dung sau: 

2. Nâng cao ý thức cảnh giác tự bảo vệ bản thân và tài sản cá nhân 

 Theo công an quận Cầu Giấy, thời gian gần đây, một số nhóm đối tượng có dấu hiệu 

hoạt động lừa đảo, sử dụng mạng internet, viễn thông và qua hệ thống ngân hàng để chiếm 

đoạt tài sản với 5 thủ đoạn: 

 1.1. Đối tượng lừa đảo tạo tài khoản mạng xã hội rao bán hàng hóa có giá trị với 

mức giá thấp hơn nhiều so với giá thị trường để kích thích tâm lý ham rẻ của người dân. 

Khi có người liên hệ mua hàng chúng yêu cầu chuyển tiền trước, sau khi nhận được tiền 

thì không chuyển hàng hóa, cắt liên lạc. 

 1.2. Đối tượng dùng biện pháp kỹ thuật chiếm quyền kiểm soát trên mạng xã hội 

của người sử dụng, sau đó nhắn tin, liên hệ với những người trong danh sách bạn bè, nêu 

lý do khó khăn, đề nghị cho mượn tiền, nạp card điện thoại với giá trị lớn để chiếm đoạt. 

 1.3. Đối tượng thông qua mạng xã hội để làm quen kết bạn. Sau một thời gian làm 

quen (chưa gặp mặt trực tiếp vì lý do đang sinh sống ở nước ngoài), các đối tượng này đề 

nghị được gửi một số quà tặng có giá trị từ nước ngoài về. Trong quá trình gửi quà, đối 

tượng thông báo quà tặng đến cửa khẩu Việt Nam thì phải nộp một số khoản thuế hoặc bị 

Hải quan tạm giữ, nên cần một số tiền để quà tặng được vận chuyển đến người nhận. Các 

đối tượng tiếp đó cung cấp số tài khoản để bị hại nộp tiền vào, lập sức sa bẫy. 

 1.4. Các đối tượng sử dụng điện thoại lạ gọi vào số điện thoại của người dân, xưng 

danh là cán bộ thuộc lực lượng Công an (thường là cảnh sát ma túy, hình sự, kinh tế) 

thông báo đang thụ lý vụ việc có liên quan đến họ và buộc họ phải chuyển tiền trong tài 

khoản của mình vào tài khoản ngân hàng của cơ quan điều tra (do các đối tượng cung cấp 

số tài khoản), để tạm giữ điều tra hoặc thanh toán các chi phí khác, nếu không có liên 

quan thì sẽ trả lại và căn dặn họ không được báo cho người thân và gia đình biết. Các đối 

tượng này đe dọa, nếu không chuyển tiền sẽ bị bắt ngay. 



 1.5. Một số thủ đoạn khác: các đối tượng giả mạo cán bộ ngân hàng gọi điện hoặc 

nhắn tin cho người bị hại thông báo khách hàng có giao dịch chuyển tiền vào tài khoản 

nhưng giao dịch bị treo và yêu cầu người bị hại cung cấp thông tin tên đăng nhập, mật 

khẩu dịch vụ internet banking và mã OTP để nhận tiền. Sau đó, chúng sử dụng chính 

những thông tin người bị hại đã cung cấp để thực hiện hành vi rút tiền có trong tài khoản 

của họ thông qua giao dịch internet banking. 

 2. Yêu cầu 

 Giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập tuyên truyền phổ biến các thủ đoạn của đối 

tượng lừa đảo tới học sinh, sinh viên vào các giờ sinh hoạt lớp giúp các em nhận diện 

chính xác những thủ đoạn của kẻ lừa đảo. 

Lưu ý học sinh, sinh viên: 

+ Khi giao dịch mua bán trên mạng internet thì cần sử dụng nhiều biện pháp khác 

nhau để xác minh thông tin với phía đang giao dịch. 

 + Không tiết lộ thông tin của bất kỳ dịch vụ ngân hàng điện tử, mã OTP, mã kích 

hoạt dịch vụ cho bất cứ ai qua bất kỳ kênh nào như điện thoại, email, mạng xã hội, ứng 

dụng, website, đường link lạ … và nên sử dụng dịch vụ mua bán trực tuyến bằng hình 

thức giao hàng mới thanh toán tiền để tránh bị chiếm đoạt tài sản. 

 Khi phát hiện các dấu hiệu đối tượng nghi vấn, kịp thời thông báo cho Công an 

quận Cầu Giấy theo số điện thoại:  

 Trực ban công an quận: 069.219.8205 

 Đội An ninh Công an quận: 069.219.8210 

 Trên đây là thông báo về việc thực hiện đảm bảo an ninh trật tự trường học năm 

2018. Ban Giám hiệu yêu cầu giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập và các em học sinh, 

sinh viên nghiêm túc thực hiện. 

 

    Nơi nhận: 
    - BGH (để báo cáo); 
    - Các lớp HSSV (GVCN, CVHT); 
    - Lưu VT, CTHSSV. 
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