
  Lừa Đảo về Thanh Toán của Chính Phủ và Xét Nghiệm COVID 
  Văn Phòng Bảo Vệ Người Tiêu Dùng 

 

Để xem các Cảnh Báo Lừa Đảo và Gian Lận khác, hãy truy cập: https://www.cabq.gov/office-of-consumer-
protection 
Tháng 1/2022 
 

 

 

 

 

 

 
 

Hãy thận trọng với các email và tin nhắn giả mạo về các khoản thanh toán Viện Trợ Kích Thích Kinh Tế 

hoặc Trợ Cấp Thất Nghiệp. 
 

Hãy suy nghĩ kỹ nếu quý vị nhận được email từ Sở Thuế Vụ (Internal Revenue Service, IRS) nói rằng quý vị 

có thể nhận được khoản thanh toán Viện Trợ Kích Thích Kinh Tế thứ ba bằng cách nhấp vào một liên kết 

cho phép quý vị “truy cập biểu mẫu để điền thông tin bổ sung” và “nhận trợ giúp” để nộp đơn đăng ký. Liên 

kết đó là một cái bẫy. Nếu quý vị nhấp vào liên kết, kẻ lừa đảo có thể sẽ trộm tiền và thông tin cá nhân của 

quý vị để thực hiện hành vi trộm cắp danh tính. Đó là một phiên bản mới của trò lừa đảo mạo danh chính phủ 

cổ điển. 
 

Nếu quý vị nhận được tin nhắn văn bản yêu cầu nhấp vào liên kết về yêu cầu chi trả Bảo Hiểm Thất 

Nghiệp (UI), đây có thể là một nỗ lực lừa đảo để thu thập thông tin nhận dạng cá nhân của quý vị.  
 

• Hãy nhớ rằng chính phủ sẽ KHÔNG gọi điện, gửi tin nhắn, email hoặc liên hệ quý vị trên mạng 

xã hội để thông báo rằng quý vị nợ tiền hoặc đề nghị giúp đỡ quý vị nhận khoản Viện Trợ Tác Động 

Kinh Tế (EIP) thứ ba.  Để biết thông tin về việc thanh toán các khoản viện trợ kích thích kinh tế hợp 

pháp, vui lòng truy cập trang web của: https://www.irs.gov/coronavirus/third-economic-impact-

payment 

 

• Bộ Giải Pháp Lực Lượng Lao Động Tiểu Bang New Mexico (NMDWS) đã dừng việc gửi tin 

nhắn văn bản, trừ khi quý vị nêu rõ muốn nhận thông tin qua tin nhắn văn bản. 

Để biết thêm thông tin về Bảo Hiểm Thất Nghiệp (UI): https://www.dws.state.nm.us/en-

us/Unemployment 

 

Hãy cẩn thận khi đặt dịch vụ xét nghiệm COVID hoặc đến cơ sở xét nghiệm. The Center for COVID 

Control LLC (một nhà cung cấp dịch vụ xét nghiệm có các cơ sở xét nghiệm ở Albuquerque) đang bị 

các cơ quan liên bang và tiểu bang điều tra về việc kết quả xét nghiệm chậm trễ và không chính xác 

cũng như về các hành vi lừa đảo. Dưới đây là cách giúp đảm bảo quý vị nhận được dịch vụ xét 

nghiệm hợp pháp: 

 

• Đặt dịch vụ xét nghiệm nhanh miễn phí tại https://www.covidtests.gov 

• Đặt dịch vụ xét nghiệm PCR miễn phí tại https://learn.vaulthealth.com/nm 

• Yêu cầu bác sĩ của quý vị làm xét nghiệm cho quý vị 

• Tìm kiếm các địa điểm xét nghiệm khác trên trang web của Cơ Quan Y Tế 

NMhttps://cvprovider.nmhealth.org/directory.html 

• Nếu mua bộ kit xét nghiệm trên mạng, hãy kiểm tra xem dịch vụ có được FDA phê duyệt hay 

không ở đây: Danh sách các bộ kit xét nghiệm chẩn đoán bằng kháng nguyên và xét nghiệm 

chẩn đoán phân tử của FDA  
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