
Những kẻ lừa đảo nhắm vào tất cả mọi người bất kể nguồn 
gốc, tuổi tác và mức thu nhập của họ ở khắp nước Úc. Mỗi 
năm tại Úc, hàng nghìn người là nạn nhân của các chiêu 
trò lừa đảo. Những trò lừa đảo xuất hiện qua nhiều hình 
thức và tiếp cận quý vị bằng nhiều cách – gửi thư, email, 
tin nhắn điện thoại di động, phương tiện truyền thông 
xã hội, gặp mặt, điện thoại hoặc thân hành đến tận nhà. 
Những chiêu trò lừa đảo này đã được mưu tính trước để lấy 
tiền hoặc chi tiết cá nhân của quý vị. Điều quan trọng là 
quý vị nên biết mình có thể làm gì để tránh bị lừa gạt. 

Nhớ rằng! Nếu một đề nghị có vẻ quá hấp dẫn đến mức 
khó tin nổi, thì có thể là giả dối.

10 BÍ QUYẾT HÀNG ĐẦU
Phòng tránh bị lừa đảo
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Top 10 Tips - Avoid getting scammed



Các bí quyết tiện dụng sau đây sẽ giúp bảo vệ quý vị đối với 
những kẻ lừa đảo:

1. Giữ kín chi tiết cá nhân của quý vị
Đừng bao giờ cung cấp chi tiết cá nhân của mình, chẳng hạn 
như ngày sinh, cho người nào mà mình không biết hoặc không 
tin cậy. Những kẻ lừa đảo dùng chi tiết cá nhân để ăn cắp tiền 
từ tài khoản ngân hàng của quý vị. Nếu quý vị đã trót đưa cho 
một kẻ lừa đảo biết chi tiết tài khoản ngân hàng của mình, danh 
số thuế (TFN), chi tiết bằng lái xe (driver’s licence) của mình; thì 
hãy lập tức liên lạc ngân hàng, cơ quan tài chính, hoặc các cơ 
quan thích ứng nào khác để xin hủy bỏ các thẻ này. Quý vị phải 
bảo vệ chi tiết cá nhân của mình; danh tính (căn cước) của quý 
vị là điều riêng tư, và luôn cần được giữ an toàn.

2. Đừng mở các tin nhắn khả nghi
Đừng mở các tin nhắn khả nghi hoặc bấm vào các đường dẫn 
(links) và cũng đừng mở các tệp đính kèm (attachments) của 
email nào khả nghi. Thay vào đó, hãy xóa chúng (delete). Nếu 
không biết chắc, hãy kiểm tra danh tính của người gửi bằng 
cách dò tìm qua một nguồn độc lập chẳng hạn như dò tìm trực 
tuyến hoặc qua google. Đừng dùng các chi tiết liên lạc đã cung 
ứng trong email gửi đến quý vị. Chi tiết cá nhân của quý vị có 
thể bị đánh cắp bởi bọn lừa đảo hoặc tin tặc.

3.  Các chiêu trò lừa đảo qua việc mua bán trực 
tuyến

Khi mua hàng trên mạng, chỉ nên mua từ các trang mạng an 
toàn mà có biểu tượng một cái khóa đã đóng, trong phần địa 
chỉ kế bên địa chỉ trang mạng, ví dụ: . Những kẻ lừa đảo giả 
buôn bán trực tuyến sẽ giả vờ làm người buôn bán hợp pháp 
trên mạng, dùng trang mạng giả hoặc là quảng cáo giả nhưng 
trên một trang mạng bán lẻ có thật. Nếu người bán yêu cầu quý 
vị trả tiền bằng bưu phiếu, thẻ có tiền sẵn, hoặc thẻ mua quà, 
hoặc chuyển khoản, thì quý vị đừng làm. Đó có thể là một chiêu 
trò lừa đảo và quý vị có thể sẽ chẳng bao giờ thấy được hoặc 
nhận được những gì mà mình đã bỏ tiền ra mua.

4. Lừa đảo về việc đầu tư
Những kẻ lừa đảo về việc đầu tư thường giả làm viên chức 
chính phủ, cơ quan thiện nguyện, hoặc từ một công ty uy tín mà 
quý vị thường giao dịch. Nên nghi ngờ đối với các kế hoạch đầu 
tư nêu rằng có nguy cơ thấp với tiền lời cao và nhanh chóng, 
hoặc đầu tư với các công ty nước ngoài. Hãy hỏi chi tiết liên lạc 
của họ và kiểm tra xem công ty đó có hợp pháp không. Đừng 
bao giờ thực hiện bất cứ việc đầu tư nào và luôn luôn tìm tư vấn 
tài chính hoặc tư vấn pháp lý độc lập.

5. Lừa đảo về cơ hội công việc làm và tìm việc
Những kẻ lừa đảo về cơ hội làm việc thường sẽ liên lạc quý vị 
qua email, thư hoặc điện thoại. Họ dối gạt bằng cách hứa tìm 
cho quý vị một công việc nhẹ nhàng hoặc đảm bảo kiếm tiền 
nhanh chóng. Nếu họ yêu cầu quý vị gửi tiền qua bưu phiếu, 
chuyển khoản hoặc chuyển tiền ra nước ngoài, thẻ có tiền sẵn, 
hoặc tiền điện tử (electronic currency) để quý vị nhận được các 
tài liệu (mà thực ra) không cần thiết, thì hãy nghi ngờ và đừng 



làm theo lời họ. Các hứa hẹn tìm việc loại này có thể là gạt gẫm, 
và quý vị sẽ không bao giờ lấy lại được tiền của mình.

6. Các chiêu trò lừa đảo về y tế và sản phẩm y tế
Những kẻ lừa đảo về y tế và sản phẩm y tế có thể hứa hẹn 
bán cho quý vị những sản phẩm y tế mà quý vị sẽ chẳng bao 
giờ nhận được. Những chiêu trò lừa đảo buôn bán thần dược 
thường hứa hẹn việc chữa trị nhanh chóng và dễ dàng cho 
những bệnh trạng trầm trọng. Nên cẩn thận đối với những mời 
gọi về thuốc men, thuốc bổ hoặc các loại chữa trị nào khác. 
Luôn luôn tìm tư vấn y tế độc lập từ bác sĩ hoặc chuyên viên y tế 
chuyên nghiệp để hỏi xem sản phẩm đó có an toàn và thích hợp 
cho mình hay không. 

7. Chiêu trò lừa đảo về tình cảm và hẹn hò
Nhiều người tìm bạn qua các trang mạng giúp hẹn hò kết bạn 
và các trang mạng liên kết xã hội để gặp gỡ ai đó. Nhưng thay vì 
tìm thấy mối quan hệ lãng mạn, nhiều người lại bị gạt gẫm rồi 
gửi tiền cho kẻ lừa đảo.
Nên cẩn thận khi chia sẻ vi-đê-ô hoặc hình ảnh cá nhân trên 
mạng với người mà mình định kết bạn, nhất là khi quý vị chưa 
từng gặp họ trước đây. Những kẻ lừa đảo thường tống tiền các 
nạn nhân của chúng bằng cách dọa công bố các hình ảnh thân 
mật có thể gây phương hại cho nạn nhân. Đừng bao giờ gửi 
tiền cho người nào mà quý vị chưa bao giờ gặp mặt.

8. Chiêu trò lừa đảo kim tự tháp
Các kế hoạch buôn bán kiểu kim tự tháp (pyramid scheme) bị 
xem là bất hợp pháp và là cách ‘làm giàu nhanh chóng’ rất rủi ro 
và có thể gây ra tốn kém rất nhiều cho quý vị. Kế hoạch kim tự 
tháp làm tiền bằng cách yêu cầu các thành viên mới trả tiền để 
gia nhập. Các hội viên mới được họ hứa hẹn trả tiền nếu chiêu 
dụ những người khác nữa gia nhập, 
hơn là bán sản phẩm hoặc dịch vụ nào thực sự. Người thân 
trong gia đình hoặc bạn bè có thể tìm cách rủ quý vị tham gia 
vào một kế hoạch mà không nhận biết rằng đó là kế hoạch kim 
tự tháp. Ở Úc, sẽ bị xem là bất hợp pháp nếu quảng bá và tham 
gia kế hoạch kim tự tháp.

9. Chiêu trò lừa đảo qua công nghệ thông tin 
Nếu quý vị là nạn nhân của một vụ lừa đảo qua công nghệ 
thông tin, chẳng hạn như tin tặc, lừa đảo hoặc gạt gẫm trực 
tuyến, ăn cắp danh tính, hoặc bị tấn công hệ thống vi tính, hãy 
vào trang mạng của Australian Cybercrime Online Reporting 
Network (ACORN – Đường dây báo cáo trực tuyến của Úc về tội 
phạm công nghệ thông tin) để báo cáo www.acorn.gov.au

10. Nên làm gì nếu gặp rắc rối
Nếu vụ lừa đảo xảy ra tại NSW hoặc quý vị biết chi tiết  
về công ty hoặc cá nhân lừa đảo, hãy nộp khiếu nại đến  
NSW Fair Trading hoặc gọi số 13 32 20. 
Nếu quý vị đã bị lừa đảo, hãy báo cáo đến Scamwatch. Cơ quan 
này sẽ giúp quý vị trong việc đối phó các vụ lừa đảo. Nên đăng 
ký (subscribe) với trang mạng www.scamwatch.gov.au để 
nhận tin nhắn cảnh báo miễn phí qua emails về những chiêu trò 
lừa đảo gần đây nhất.



Muốn biết thêm thông tin
Muốn biết thêm thông tin qua tiếng Việt về cách bảo vệ  
chính mình để khỏi bị lừa đảo, vào trang mạng  
www.scamwatch.gov.au 

Quý vị có thể truy cập tất cả các tài liệu ngôn ngữ cộng  
đồng của chúng tôi qua phần dịch thuật của trang mạng  
NSW Fair Trading. 

© State of New South Wales (NSW Fair Trading)
Creative Commons Attribution 4.0 licence. 

Muốn biết thêm thông tin: fairtrading.nsw.gov.au/ftw/Copyright.page
Không được dựa vào tài liệu này như là tư vấn pháp lý.  
Muốn biết thêm chi tiết về đề tài này, hãy tham khảo  

luật lệ thích đáng.
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TTY
1300 723 404

dành cho những người 
khiếm thính

Trợ giúp ngôn ngữ 
13 14 50

(yêu cầu một thông dịch 
viên nói tiếng Việt)

Nhấn nút ‘thích’ (like) chúng tôi qua Facebook
facebook.com/FairTradingNSW

Theo dõi (follow) chúng tôi qua Twitter 
twitter.com/NSW_FairTrading

Xem các vi-đê-ô của chúng tôi trên YouTube
youtube.com/NSWOFT

NSW Fair Trading
13 32 20

fairtrading.nsw.gov.au

•   Mua sắm và các đảm bảo 
cho người tiêu dùng

•   Thuê, mua, bán nhà

•   Xây cất và tân trang  
nhà cửa

•   Sinh sống trong chung 
cư và cộng đồng 

•   Làng hưu trí 
(retirement villages)

•   Hợp tác xã, hiệp hội, và gây 
quỹ từ thiện

•   An toàn sản phẩm

•   Giải quyết tranh chấp

NSW Fair Trading – Chúng tôi làm gì


