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Số: 2950 /UBND-NC
V/v tăng cường công tác phòng
ngừa, ngăn chặn, xử lý hoạt động
“tín dụng đen” trong công nhân

Kính gửi:
- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện;
- UBND các xã, thị trấn.
Dịch vụ vay tiêu dùng cá nhân hiện nay đang diễn biến bằng nhiều hình thức
thủ đoạn khác nhau, nhất là qua mạng xã hội, các phần mềm trên điện thoại di động
(App). Đây là giao dịch dân sự của cá nhân người lao động với tổ chức tín dụng
nhưng đã gây ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh, uy tín của cơ
quan, doanh nghiệp. Nhiều trường hợp không vay mượn, không bảo lãnh, thậm chí
không quen biết với người vay mượn tiền nhưng lại bị các đối tượng đòi nợ “khủng
bố” bằng điện thoại, tin nhắn hoặc bị bôi xấu trên các trang mạng xã hội. Nguyên
nhân xuất phát từ người thân, bạn bè, đồng nghiệp đã tham gia vay tiền qua App
không trả đúng hạn nên các đối tượng sử dụng dữ liệu danh bạ của “con nợ” để nhắn
tin, gọi điện thoại nhằm gây áp lực, cho dù người bị gây áp lực không liên quan đến
các khoản vay đó. Mặc khác, do thủ tục vay tiền qua App hết sức đơn giản, người
vay chỉ cần cung cấp thông tin CMND/CCCD, địa chỉ, số điện thoại là có thể vay
được tiền nên nhiều người đã cung cấp thông tin cho đối tượng để vay tiền qua áp
tiêu xài, sau đó không trả bị đối tượng sử dụng thông tin về mối quan hệ của người
vay để đòi nợ. Đây cũng là thủ đoạn mà các thế lực thù địch có thể lợi dụng để tác
động, tuyên truyền, lôi kéo công nhân vào các hoạt động đình công, lãng công, biểu
tình gây phức tạp tình hình ANTT.
Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh, xử lý tội phạm và các hành vi vi phạm
pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn. UBND huyện thông
báo và đề nghị các Ban ngành, đoàn thể, lực lượng liên quan và UBND các xã, thị
trấn thường xuyên tổ chức tuyên truyền cho các doanh nghiệp và công nhân, người
lao động biết, đề phòng bị lôi kéo tham gia vào các hoạt động “tín dụng đen”; không
vay qua App không rõ nguồn gốc; không được nhân danh hoặc cung cấp số điện
thoại cơ quan, doanh nghiệp, đồng nghiệp để vay tiền. Khi bị đối tượng gọi điện,
nhắn tin “khủng bố” thì cách xử lý như sau:

- Giải thích ngắn gọn về việc không quen biết người vay hoặc không có trách
nhiệm với khoản nợ mà đối tượng đề cập; hỏi rõ thông tin đơn vị đòi nợ, nhắc nợ và
đề nghị cung cấp các chứng từ, hợp đồng, thông tin về việc vay nợ của mình (nên ghi
âm, lưu tin nhắn để làm bằng chứng).
- Thông báo, hướng dẫn cách xử lý cho người thân, bạn bè, đồng nghiệp của
mình khi bị các đối tượng gọi điện, nhắn tin làm phiền liên quan nội dung trên.
- Trường hợp bị làm phiền kéo dài, đến mức bị “khủng bố” thì người dân có
thể đến cơ quan Công an gần nhất trình báo để có biện pháp xử lý kịp thời.
- Tuyệt đối không cung cấp thông tin của bản thân cho các đối tượng gọi điện
đòi nợ như: thông tin về giấy tờ tùy thân, quan hệ gia đình, đồng nghiệp, bạn bè, nơi
làm việc, sinh sống,...
UBND huyện thông báo các ban ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương
biết, thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;

CHỦ TỊCH

- Chủ tịch, Các PCT UBND huyện;
- Chánh VP HĐND & UBND huyện;
- Trang thông tin điện tử huyện;
- Lưu VT, NC.
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