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PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

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

#SoKyHieuVanBan #DiaDiemNgayBanHanh 

V/v tăng cường cảnh giác với thủ đoạn 
sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, 

chiếm đoạt tài sản

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN, MG, TH, THCS, TH&THCS.

Thực hiện Công văn số 562/SGDĐT-QLCLGDTX ngày 16/03/2023 của Sở 
Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam về việc tăng cường cảnh giác với thủ đoạn 
sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản; Phòng Giáo dục và Đào 
tạo huyện Đại Lộc yêu cầu Hiệu trưởng các trường học triển khai thực hiện một số 
nội dung sau:

1. Tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và khuyến 
cáo phụ huynh học sinh trong toàn trường nâng cao tinh thần cảnh giác, phòng ngừa 
với các phương thức, thủ đoạn, hành vi của các đối tượng lừa đảo.

2. Quán triệt đến phụ huynh học sinh toàn trường: Nếu trường hợp nhận được 
cuộc gọi hoặc tin nhắn từ số máy lạ thông báo về việc học sinh là con em của gia 
đình bị tai nạn đang cấp cứu tại bệnh viện thì cần bình tĩnh xác minh, tuyệt đối không 
chuyển tiền cho đối tượng với bất kỳ hình thức nào cũng như không thực hiện bất 
kỳ yêu cầu nào khác; đồng thời liên hệ ngay với nhà trường, giáo viên chủ nhiệm để 
xác minh thông tin chính xác và trình báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để được 
hỗ trợ, giúp đỡ.

3. Tăng cường công tác phối hợp thông tin liên lạc giữa nhà trường và gia 
đình. Có phương án tiếp nhận, xử lý kịp thời thông tin phản ánh về những sự việc 
và thủ đoạn lừa đảo để thông tin rộng rãi đến cha, mẹ học sinh toàn trường.

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện 
nghiêm túc và kịp thời./. 

Nơi nhận:                                                                                                                                                                                                                                                                                   
- Như trên; 
- Lưu: VT.

TRƯỞNG PHÒNG

#ChuKyLanhDao
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