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SÁNG KIẾN BẢO VỆ TÀI CHÍNH NGƯỜI TIÊU DÙNG ALBUQUERQUE  
 

 

HÃY THẬN TRỌNG VỚI CÁC LỪA ĐẢO VỀ NGÂN PHIẾU KHUYẾN TRỢ 
ĐỘI PHÒNG CHỐNG LỪA ĐẢO ABQ 

 
Quốc Hội đã thông qua một chương trình khuyến trợ liên bang, và sẽ gửi ngân phiếu tới hầu hết 
các công dân Mỹ, nhằm bù đắp tổn thất thu nhập do tình trạng khẩn cấp của Covid-19. Các ngân 
phiếu này sẽ được gửi đi trong mấy tuần tới. Điều đó có nghĩa là bạn sẽ nhận được một chuyển 
trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của bạn (nếu hồ sơ nộp thuế thu nhập trước kia của bạn bao 
gồm thông tin này), hay ngân phiếu sẽ được gửi trực tiếp bằng đường bưu điện tới bạn.  
 
Những kẻ lừa đảo đã bắt đầu tìm cách để lợi dụng tình hình này. 
 
Làm Thế Nào Để Phát Hiện Các Lừa Đảo Về Khuyến Trợ Liên Bang Cho COVID-19: 
 

 Cơ quan chính phủ không liên hệ với bạn bằng phương tiện thông tin xã hội, phone, text, 
hay email.   

 
 Cơ quan chính phủ không yêu cầu bạn xác nhận thông tin cá nhân hay cung cấp thông tin 

ngân hàng. Không “cần” cung cấp các thông tin này để có thể nhận được ngân phiếu 
khuyến trợ của bạn.  

 
 Cơ quan chính phủ không hỏi số an ninh xã hội của bạn.   

 
 Cơ quan chính phủ không liên hệ với bạn để giúp bạn nhận được tiền “ngay lập tức” hay 

“nhanh hơn.” 
 

 Cơ quan chính phủ không yêu cầu bạn trả “phí xử lý.”  
 

Nếu một kẻ lừa đảo gọi điện hay liên hệ với bạn, xin hãy không giao tiếp – hãy hạ máy – hãy xóa 
email – xin hãy không nháy trên đường dẫn được gửi đến.   

 
HÃY CẨN TRỌNG ĐỐI VỚI: 
 

 Những kẻ mạo danh chính phủ – xác nhận các trang mạng đối với những trang mạng 
trông-có-vẻ-giống. Bạn phải chắc chắn rằng đó là các trang mạng hợp pháp của chính phủ, 
trước khi tin vào các thông tin được cung cấp cho bạn.   

 Khi nghi ngờ, hãy giả định đó là một trường hợp lừa đảo. 
 
Các trang mạng của chính phủ: IRS:       www.irs.gov/coronovirus. 

Sở Ngân Khố Hoa Kỳ:  https://home.treasury.gov/ 
 
HÃY THÔNG BÁO LỪA ĐẢO CHO:   Ban Thương Mại Liên Bang:      https://www.ftc.gov/ 


