
 

 

Government imposter scams 

Các trò lừa đảo mạo danh chính phủ 
Ngày 30 tháng 7 năm 2018 
Viết bởi Carol Kando-Pineda 
Luật sư, Phòng Giáo dục Người tiêu dùng và Kinh doanh 
 
Bạn nhận được một tin nhắn, cuộc gọi hoặc email từ một người nói rằng họ là nhân viên chính 
phủ. Họ có thể tự xưng là U.S. Marshal (Thống chế Hoa Kỳ), nói rằng bạn phải trả tiền phạt do 
không thực hiện nhiệm vụ bồi thẩm đoàn. Hoặc là IRS, nói rằng bạn nợ hàng ngàn đô la tiền nợ 
thuế. Một số có thể đe dọa hành động pháp lý, trục xuất hoặc bắt giữ nếu bạn không trả hết nợ 
hoặc cung cấp cho chúng thông tin tài chính của bạn. 
 
Trong các trường hợp khác, các liên lạc này có vẻ ít đáng sợ hơn và giống như đó là ngày may 
mắn của bạn. Cuộc gọi, tin nhắn hoặc email sẽ cho biết bạn đã giành được một giải thưởng, trúng 
xổ số hoặc được hưởng một khoản tiền - nhưng bạn cần phải trả một số phí hoặc thuế để nhận 
được tiền thắng được của mình. 
 
Chúng tất cả đều là những trò gian lận. Những kẻ lừa đảo sẽ cố gắng làm cho có vẻ hợp pháp. 
Chúng có thể cung cấp cho bạn số phù hiệu hoặc thậm chí biết thông tin như bốn chữ số cuối số 
An sinh Xã hội của bạn. Mã vùng Washington, D.C. trên ID người gọi cũng có vẻ rất thuyết 
phục. Nhưng ID người gọi có thể bị làm giả. 
 
Nếu ai đó gọi điện, nhắn tin hoặc email nói rằng họ là nhân viên chính phủ và bạn phải trả tiền, 
hãy dừng lại. 

• Không bao giờ gửi tiền - đặc biệt là bằng thẻ quà tặng, thẻ nạp tiền mặt hoặc chuyển tiền 
điện tử. Không cơ quan chính phủ nào sẽ đe dọa bạn hoặc yêu cầu thanh toán theo cách 
này. 

• Đừng cung cấp thông tin cá nhân hoặc tài chính của bạn cho bất kỳ ai mà gọi điện, nhắn 
tin hoặc email cho bạn. 

• Nếu bạn đã gửi tiền cho một kẻ mạo danh chính phủ thì hãy liên lạc với công ty bạn đã sử 
dụng để gửi tiền (công ty thẻ quà tặng, công ty thẻ nạp tiền mặt hoặc dịch vụ chuyển tiền 
điện tử) và báo cho họ rằng đó là một giao dịch gian lận. Yêu cầu họ hủy giao dịch nếu 
có thể. 

• Báo cáo điều đó cho FTC tại FTC.gov/complaint. 
 

Tháng 7 là Tháng Tiêu dùng Quân sự. Hãy chia sẻ video này và giúp các gia đình quân nhân 
tránh những kẻ mạo danh IRS và chính phủ. 
  

http://www.ftc.gov/complaint

