CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM
Dc 1p — Dr do — Hnh phñc

UY BAN NHAN DAN
HUYN DAM HA

Dam Hi, ngày 05 tháng 12 náin 2018

S:i/&/ /UBND
V/v cânh giác vOi phucing
thic, thU doan hoat dng cUa
ti phm lira dão chiêm doat
tài san thông qua ming xä hi

KInh g1ri:
- Các CG quan, ban, ngành, doàn th huyn;
- Uy ban nhân dan các xä, thj trn.

Người ký: Ủy ban Nhân
dân huyện Đầm Hà
Email:
ubnddh@quangninh.gov.v
n
Cơ quan: Tỉnh Quảng Ninh

Thai gian qua tInh hmnh ti phm "Lira dáo chiê'm dogt tài san" thông qua
mng xã hi có nhiu din bin phrc tap; trên da bàn tinh Quàng Ninh và nhiu
tinh, thành pM khác trong cà nucc cüng dã xãy ra mt s vi các dôi tuqng sir
diing tài khoãn facebook d 1ra dào chim doit tài san cüa nguôi bj hai. Hin
nay, C%ic Cãnh sat hInh s1r dang phi hçTp, huäng dn Phông Cánh sat hInh s1,r —
Cong an tinh Hu Giang diu tra v11 an "Lzth dáo chiê'm dogt tài san" thông qua
mng xã hi xày ra tai tinh Hu Giang và mt s dja phucmg trên Ca nuóc do dM
ttrcmg ngu?i nuóc ngoài cu kt vâi dM tu'gng Nguyn Thj Ngc Thy, sinh ngày
27/01/1977, HKTT: 714C, Pham Th Hin, phithng 1, qun 8, TP Ho ChI Minh
cm du và mt s di tucYng ngithi Vit Nam thirc hin.
Phuang thrc thu doin hot dng: Nguyn Thj Ng9c Thy câu kêt vOi nguôi
nuác ngoài thông qua mng xã hôi Facebook d lam quen, hüa hçn tang qua, gth
tin v cho bj hai là các phii nU' Viêt Nam nhç d, Ca tin, sau do rthóm dôi tixçlng
nguôi Vit Nam có vai trô giâ danh nhân viên thu, hal quan, san bay, ... sir
dirng sim rae gi din cho bj hi yêu cu np tin phi lam thu tiic nhn qua và
cung cp s tài khoàn cho bj hi chuyn tin; ngay sau khi bj hi chuyên tiên,
các di tuçng trirc tip riit tin tai cay ATM hoc chuyn dn tài khoãn khác qua
Internet Banking d chim doat, dng thai tt may và thay di s din thoti.
Qua trInh diu tra, thu thâp tài lieu xác djnh: Nguyn Thj Ngc Thy sir
dung các s din thoai, s tài khoân ngân hang và tài khoân Facebook sau day
d gay an:
- S din thoai: 0938.0 19.565 — chU thuê bao Nguyn Thj Ng9c Thy.
- Tài khoân ngân hang:
STT

S tii khoãn

Ngn hang

Chü tài khoãn

1

36810000179690

BIDV

NguynThjNgc Thy

2

36810000183910

BIDV

Nguyn DInh Ng9c Toàn
1

3

050081620072

Sacombank

Nguyen Thu Van

4

19032480537017

Techcombank

VO Van Thang

5

100868147764

Vietinbank

VOVänThng

6

060171483551

Sacombank

VOVãnThng

7

6220205363988

Agribank

VOVãnTh.ng

8

060174451748

Sacombank

BüiTr9ngHip

9

102868170005

Vietcombank

Nguyn Thj Hông Oanh

- Tài khoán Facebook: Alex Smith.
D chü dng phông ngüa, du tranh không d ti phtm igi dng hot dng,
UBND huyn thông báo torn tt tInh hInh, phuang thirc, thu don hot dng cüa
loai tôi pham nay. Trên Ca sO do, d nghi Thu tru&ng các Ca quan, ban, ngành,
doàn th, Chü tch UBND các xã, th trn cn quan tam chi dto mt s ni dung
sau:
1. Thông báo ni dung trên cho tt cà can b, ngui lao dng tai ca quan,
dan vj và nhân dan trên toàn dja bàn v tInh hmnh và thu dotn hot dng cüa 1oui
ti phtm nay d mçi ngri nrn duvc; dng thii v.n d5ng qun chiing nhân dan
nâng cao thirc cãnh giác, chü dng phát hin, t giác hành vi vi phm pháp 1ut
có lien quan.
2. Giao Cong an huyn phi hçip cht chê vi các Ca quan, ban, ngânh lien
quan cüa huyn, UBND các xã, thj trn tAng cumg cong tác nm tInh hInh, kjp
th?ii phát hin di vi các vii cO cüng phuang thCrc, thu don nêu trên dê tiên
hành các bin pháp diu tra ban du nhm thu thp các tài 1iu, chung cr có lien
quan d báo cáo Cong an tinh.
3. Giao Trung tam Truyn thông và VAn hóa huyn thumg xuyên thông
báo, cánh báo phu'ang thirc hoat dng cüa loi ti phm nêu trên d ngu'i dan
trên da bàn huyn bit, chü dng phOng ngüa.
Nhn dixgc cong vAn nay, yêu c.0 CáC ca quan, dan vj và UBND các xA, thj
trn nghiêm tüc trin khai thirc hin./é—
No'i n/ian:
TM. UY BAN NHAN DAN
- Thuông trirc Huyn üy, HDND 1iuyn;
KT. CHU TICH
- CT, các PCT UBND huyn;
CHU TICH
- Nhu kInh g11i (dé thrc hin);
- Các Phó Van phOng;
- Luu.
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