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Quý vị có lo ngại rằng một kẻ cắp ID đã lấy mất khoản 
thanh toán kích thích tiêu dùng của mình không? 

 	

Cần làm gì để bảo vệ bản thân.   
Cách báo cáo trộm cắp ID tới IRS và FTC. 

 

Quý vị có nghĩ rằng khoản thanh toán gói tác động kinh tế của mình đã rơi vào tay một tên trộm 
danh tính không? Quý vị có thể báo cáo hành vi này đồng thời cho cả FTC và IRS. Dưới đây là 
những gì quý vị cần làm.  
 

Truy cập IdentityTheft.gov, tài nguyên một cửa của chính phủ để báo cáo hành vi trộm cắp 
danh tính và nhận kế hoạch khôi phục ID cá nhân. Nhấp vào “Bắt đầu”. Trang tiếp theo hỏi: 
“Câu nào mô tả đúng nhất tình huống của chúng tôi?” Nhấp vào dòng có nội dung: “Một người 
nào đó đã nộp Tờ khai thuế Liên bang - hoặc yêu cầu thanh toán gói kích thích kinh tế - sử dụng 
thông tin của tôi”. Quý vị đang đi đúng hướng. 
 
IdentityTheft.gov sẽ hỏi quý vị một số câu hỏi để hoàn thành Tờ khai Trộm cắp Danh tính IRS 
(Mẫu IRS 14039) cho quý vị và gửi dưới dạng điện tử cho IRS. Quý vị cũng có thể gửi kèm một 
tuyên bố cá nhân, để cho IRS biết chi tiết về cách danh tính của quý vị bị lạm dụng nhằm yêu 
cầu thanh toán gói tác động kinh tế. Quý vị cũng có thể tải xuống một bản sao Tờ khai có tuyên 
thệ để hoàn thành hồ sơ của mình. Và, IdentityTheft.gov cũng sẽ cung cấp cho quý vị một kế 
hoạch khôi phục danh tính cùng với các bước quý vị có thể thực hiện nhằm bảo vệ bản thân 
khỏi bị đánh cắp danh tính. 
 
Chỉ sử dụng IdentityTheft.gov để báo cáo trường hợp nghi ngờ trộm danh tính.  
 
Nếu quý vị có quan ngại về vấn đề khác liên quan tới việc thanh toán gói tác động kinh tế, hãy 
truy cập Trung tâm Thông tin Gói Thanh toán Tác động Kinh tế và trang Các Câu hỏi Thường gặp 
về Nhận Khoản Thanh toán của Tôi để biết thông tin chi tiết, cập nhật thường xuyên và giải đáp 
các thắc mắc. Quý vị cũng có thể tìm thấy thông tin ở đây về các khoản thanh toán mà IRS đã 
chuyển tới tài khoản mà quý vị không biết. 
 
Cho dù quý vị đang chờ thanh toán, hoặc ngay cả khi khoản thanh toán đã có trong tài khoản, 
hãy cảnh giác với những kẻ lừa đảo đang cố lấy cắp thông tin cá nhân, tiền của quý vị hoặc cả 
hai. Hãy nhớ rằng, IRS sẽ không gọi điện, nhắn tin, gửi email hoặc liên hệ với quý vị trên phương 
tiện truyền thông xã hội để hỏi thông tin tài khoản cá nhân hoặc ngân hàng - thậm chí liên quan 
đến các khoản thanh toán gói kích thích kinh tế. Ngoài ra, hãy cảnh giác với email và văn bản có 
tệp đính kèm hoặc liên kết yêu cầu cung cấp thông tin đặc biệt về các khoản thanh toán. Đó là 
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giả mạo, và có thể là tấn công giả mạo để lấy thông tin cá nhân của quý vị hoặc có thể tải xuống 
phần mềm độc hại vào máy tính, máy tính bảng hoặc điện thoại của quý vị. 


