
UBND TỈNH THÁI NGUYÊN 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

Số:         /STTTT-TTBCXB 

V/v tăng cường tuyên truyền nâng cao  

cảnh giác từ cuộc gọi lừa đảo “khóa thuê bao 

điện thoại” 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

           Thái Nguyên, ngày     tháng 9 năm 2022 
 

            Kính gửi:   

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Báo Thái Nguyên; 

- Đài Phát thanh - Truyền hình Thái Nguyên; 

- Tạp chí Văn nghệ Thái Nguyên; 

- Trung tâm Thông tin tỉnh. 

Theo Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam thuộc Cục 

An toàn thông tin ghi nhận từ các hệ thống tiếp nhận phản ánh tin nhắn rác, cuộc 

gọi rác do đơn vị quản lý cho thấy, gần đây hàng loạt người dùng điện thoại di 

động phản ánh họ liên tục nhận được cuộc gọi đe dọa sẽ bị “khóa thuê bao điện 

thoại”. 

Trước tình trạng các hình thức lừa đảo gia tăng, các chiêu trò lừa đảo đang 

diễn ra hết sức phổ biến nhưng rất tinh vi, khó lường, Trung tâm Ứng cứu khẩn 

cấp không gian mạng Việt Nam kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác, tuyệt đối 

không làm theo các yêu cầu từ cuộc gọi lừa đảo “khóa thuê bao điện thoại”, Sở 

Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông quan tâm 

triển khai công tác thông tin tuyên truyền như sau: 

1. Các cơ quan báo chí của tỉnh, Trung tâm Thông tin tỉnh 

 - Dành thời lượng, diện tích đẩy mạnh thông tin tuyên truyền sâu rộng đến 

Nhân dân nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không làm theo các yêu cầu từ cuộc gọi 

lừa đảo “khóa thuê bao điện thoại”. Đồng thời, khuyến nghị, khi nhận được các 

tin nhắn, cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần lưu lại bằng chứng (tin nhắn 

hoặc ghi âm cuộc gọi) và phản ánh tới doanh nghiệp viễn thông quản lý thuê bao 

để yêu cầu xử lý. Bên cạnh đó, người dân cần cung cấp bằng chứng tới cơ quan 

công an gần nhất để đề nghị xử lý vi phạm theo pháp luật. 

- Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền để người dân hiểu biết về vấn 

nạn sim rác, tin nhắn rác, cuộc gọi rác, cuộc gọi lừa đảo, an toàn thông tin và bảo 

mật thông tin cá nhân…tuyên truyền bằng nhiều hình thức, phù hợp, dễ hiểu để 

nhân dân kịp thời nắm bắt. 

2. Đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh 



Căn cứ tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị thực hiện các hình thức tuyên 

truyền phù hợp như: tuyên truyền trên cổng/trang thông tin điện tử, bản tin, hội 

nghị, hội thảo... để toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong 

cơ quan, đơn vị và Nhân dân trong tỉnh nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không làm 

theo các yêu cầu từ cuộc gọi lừa đảo “khóa thuê bao điện thoại”. 

3. Đề nghị UBND các huyện, thành phố  

Chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và 

Truyền thông cấp huyện đẩy mạnh thông tin tuyên truyền trên Đài truyền thanh 

cấp huyện, cấp xã, trang thông tin điện tử và các hình thức khác phù hợp với đặc 

điểm, tình hình của địa phương như tuyên truyền bằng băng zôn, khẩu hiệu, xe 

tuyên truyền lưu động, màn hình điện tử, màn hình LED… để Nhân dân được biết 

và nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không làm theo các yêu cầu từ cuộc gọi lừa đảo 

“khóa thuê bao điện thoại” theo phần 1 văn bản này. 

 Căn cứ các nội dung trên, đề nghị các đơn vị quan tâm phối hợp triển khai 

thực hiện./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Cục ATTT - Bộ TT&TT (b/c); 

- Phòng VH&TT cấp huyện; 

- Trung tâm VHTT&TT cấp huyện;  

- Ban Giám đốc Sở; 

- Lưu: VT, TTBCXB.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Đào Ngọc Tuất 
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