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CÁC THỦ ĐOẠN LỪA ĐẢO ĐỂ LẤY TIỀN TỪ TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG 

Bất cứ người nào cũng có thể là nạn nhân của tội phạm lừa đảo 

để lấy tiền từ tài khoản ngân hàng 

Đối  tượng thông qua 
các trang mua bán 
Online quảng cáo rao 
bán thẻ điện thoại giá rẻ 
làm người bị hại tin 
tưởng chuyển tiền cho 
đối tượng. Sau đó chiếm  
đoạt tiền của nạn nhân .    

 

Đối tượng dùng sim 

rác nhắn tin cho bị hại 

đã trúng thưởng các 

chương trình khuyến 

mãi, yêu cầu nộp lệ 

phí vào tài khoản ngân 

hàng để làm thủ tục 

nhận thưởng sau đó chiếm đoạt tiền của nạn 

nhân.                                                                    

Đối tượng sử dụng  

facebook đăng thông tin 

mua bán, trao đổi các 

mặt hàng với điều kiện 

vô cùng hấp dẫn và yêu 

cầu bị hại chuyển tiền 

đặt cọc trước cho đối 

tượng. Sau đó chiếm đoạt tiền của nạn nhân. 

Đối tượng giả làm 

nhân viên bưu điện, 

hải quan, cán bộ công 

an, Viện kiểm sát, Tòa 

án…gọi vào điện 

thoại bàn của bị hại 

thông báo nợ cước 

hay buôn bán ma túy… đe dọa và yêu cầu bị hại 

chuyển tiền vào tài khoản theo chỉ định của chúng. 

sau đó chiếm đoạt tiền của nạn nhân. 

Lấy cắp tài khoản 
facebook rồi nhắn tin 
cho bạn bè, gia đình   
nạn   nhân   yêu   cầu 
nạn nhân  chuyển tiền 
vào tài khoản của 
chúng. Sau đó chiếm 
đoạt tiền của nạn nhân. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đối tượng giả danh 

người nước ngoài làm 

quen, kết bạn qua 

mạng xã hội, hứa hẹn 

gửi quà; yêu cầu bị hại 

chuyển tiền trả phí 

dịch vụ vận chuyển 

vào tài khoản của đối tượng. Sau đó chiếm đoạt tiền 

của nạn nhân. 



NHỮNG SƠ HỞ TRONG CÁC NHÀ NGĂN PHÒNG CHO THUÊ 

MÀ BỌN TỘI PHẠM THƯỜNG LỢI DỤNG ĐỂ HOẠT ĐỘNG PHẠM TỘI 

1. Ở Nhà ngăn phòng cho thuê không có chủ nhà, 

người quản lý; người thuê phòng thường xuyên 

đi học, đi làm... Các đối tượng thường lợi dụng 

để thực hiện hành vi cạy cửa trộm tài sản. 

2. Các Nhà ngăn phòng cho thuê có nhiều lầu, 

nhiều phòng thường có một khu vực để xe 

chung, không người trông coi, nhiều người cùng có chìa khóa. Bọn tội phạm khi 

đột nhập thường lấy một lúc nhiều xe. Nhiều trường hợp người thuê phòng cấu 

kết với bên ngoài để lấy trộm tài sản. 

3. Các Nhà ngăn phòng cho thuê thường thiết kế cửa khóa ngoài, khuy 

khóa, ổ khóa không chắc chắn, phòng chật hẹp nên nhiều trường hợp do thiếu 

cảnh giác, trời nóng người thuê phòng đi ngủ không khóa cửa để tài sản gần cửa 

ra vào, cửa sổ tạo điều kiện cho đối tượng lấy trộm tài sản. 

4. Một số đối tượng lợi dụng việc ở chung, ghép phòng để thăm dò, phát 

hiện sơ hở cũng như nơi cất giữ tài sản của những người ở cùng phòng để thực 

hiện hành vi trộm cắp tài sản. 

 

          5. Một số nhà ngăn phòng cho thuê diện tích phòng nhỏ hẹp không có nơi 

để xe người thuê phòng, khi khách đến chơi thường để xe ngoài hành lang, khuất 

tầm nhìn, để xe không người trông coi, tạo điều kiện cho đối tượng trộm cắp. 

KHUYẾN CÁO:  

 

Trong quá trình sử dụng mạng xã hội mọi người phải luôn cảnh 

giác, không giao dịch (chuyển tiền, cung cấp thông tin cá nhân...) 

trên mạng xã hội với người không quen biết. 

Đối với nhà  ngăn phòng cho thuê:  

+ Chủ kinh doanh: Phải bố trí người trông coi xe cho người 

thuê phòng, chú ý các phòng thuê khi người thuê phòng ra khỏi 

phòng, nhắc nhở người  thuê phòng giữ gìn ANTT, thực hiện đăng ký 

tạm trú cho người thuê phòng đúng theo qui định của pháp luật, 

thường xuyên kiểm tra và bảo dưỡng trang thiết bị PCCC. 

+ Người thuê phòng: Không để tài sản có giá trị lớn tại phòng 

thuê và luôn cảnh giác với người lạ. 

* Khi có thông tin liên quan đến an ninh, trật tự trên địa bàn phường 06, Quận Tân 

Bình, xin điện thoại đến trực ban Công an phường số: 028.38645194 để được hỗ trợ và 

giải quyết. 

 

 


