ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 792 /UBND-TCD-NC

Đồng Tháp, ngày 12 tháng 11 năm 2021

Về việc tăng cường các giải pháp
phòng ngừa, xử lý hoạt động
lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Kính gửi:
- Các sở, ngành Tỉnh;
- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.
Thực hiện Công văn số 7153/VPCP-NC ngày 04 tháng 10 năm 2021 của
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về thực hiện các kiến nghị và có
giải pháp cụ thể khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trong Báo cáo số
1182/BC-BCA-CSHS ngày 21 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công an về
sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2020 của
Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm
đoạt tài sản, Ủy ban nhân dân Tỉnh yêu cầu các sở, ngành Tỉnh và Ủy ban nhân
dân huyện, thành phố thực hiện các nội dung sau:
1. Tiếp tục thực hiện nghiêm Kế hoạch số 137/KH-UBND ngày 11 tháng
6 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt
động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn Tỉnh.
Tăng cường công tác tuyên truyền trong nội bộ và Nhân dân nâng cao
nhận thức, cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thường
xuyên kiểm tra, rà soát công tác quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực, thẩm quyền
phụ trách, nhất là về tài chính, ngân hàng, viễn thông, để kịp thời phát hiện, chấn
chỉnh, khắc phục những sơ hở, thiếu sót, không để đối tượng lợi dụng hoạt động
lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
2. Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan
báo, đài và hệ thống thông tin cơ sở trên địa bàn Tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên
truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nhằm nâng cao nhận thức trong Nhân dân
về phòng ngừa hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhất là hoạt động lừa đảo
chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, tăng thời lượng, tần suất các bài viết,
phóng sự phản ánh về phương thức, thủ đoạn mới của các đối tượng lừa đảo
chiếm đoạt tài sản và hướng dẫn cho người dân nhận diện, cách thức xử lý.
Tăng cường quản lý đối với hoạt động kinh doanh “sim” điện thoại, loại
bỏ “sim rác”; chỉ đạo các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, dịch vụ
internet phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra các cấp để cung cấp thông tin, tài
liệu phục vụ công tác xác minh, xử lý tội phạm theo quy định của pháp luật.
3. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo các
tổ chức tín dụng trên địa bàn thực hiện đúng quy trình đối với hoạt động cấp, sử
dụng dịch vụ liên quan tài khoản ngân hàng, thẻ tín dụng. Tăng cường công tác
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tuyên truyền, cảnh báo thủ đoạn lừa đảo chuyển tiền để khách hàng, người dân
có ý thức cảnh giác; nhân viên ngân hàng lưu ý nắm bắt thông tin đối với các
giao dịch có biểu hiện bất thường, để tư vấn cho người chuyển tiền trong lúc
giao dịch, nhằm hạn chế rủi ro liên quan đến lừa đảo. Thường xuyên phối hợp,
hỗ trợ cung cấp thông tin tài khoản cho cơ quan Công an, nhằm phục vụ công
tác xác minh, làm rõ các giao dịch đáng ngờ, đồng thời phối hợp ngăn chặn hành
vi tẩu tán tài sản trong quá trình xử lý các vụ việc, vụ án liên quan, góp phần bảo
đảm an ninh, trật tự tại địa phương.
4. Công an Tỉnh tăng cường nắm tình hình, thực hiện có hiệu quả các biện
pháp nghiệp vụ, đấu tranh, xử lý các đối tượng hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài
sản. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm,
trong đó có tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
- Nâng cao chất lượng công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội
phạm và kiến nghị khởi tố, tập trung điều tra, xử lý tội phạm lừa đảo chiếm đoạt
tài sản, đảm bảo kịp thời, nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật.
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát các quy định của
pháp luật, các lĩnh vực dễ phát sinh hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, kịp
thời phát hiện sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước, để kiến nghị cơ
quan có thẩm quyền khắc phục, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.
- Chủ trì, phối hợp Sở Thông tin - Truyền thông và các doanh nghiệp viễn
thông xây dựng Quy chế về cung cấp thông tin thuê bao phục vụ công tác điều tra.
5. Giao Công an Tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tham
mưu Ủy ban nhân dân Tỉnh theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực
hiện và tập hợp báo cáo kết quả về trên đúng quy định./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Công an (Cục Cảnh sát hình sự);
- TT/TU, TT/HĐND Tỉnh;
- CT, PCT/UBND Tỉnh;
- UBMTTQ và các tổ chức thành viên;
- Lãnh đạo VP/UBND Tỉnh;
- VKSND Tỉnh, TAND Tỉnh;
- UBND huyện, thành phố;
- Lưu: VT, TCD-NC(CT).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Phạm Thiện Nghĩa

