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Kính gửi:  Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam 

         các huyện, thành phố, thị xã  
 

Để nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm trong các tầng lớp Nhân dân 

về công tác phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, căn cứ Chỉ thị số 

17/CT-UBND  ngày 19/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các 

giải pháp phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Ban Thường trực Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ 

Việt Nam các huyện, thành phố, thị xã triển khai thực hiện các nội dung sau: 

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cảnh báo các phương thức, thủ đoạn 

hoạt động của tội phạm sử dụng công nghệ cao để Nhân dân biết, cảnh giác, phòng 

ngừa, tố giác tội phạm và tuân thủ đúng quy định của pháp luật, phòng ngừa việc 

sử dụng không gian mạng để hoạt động phạm tội, vi phạm pháp luật. 

2. Tuyên truyền nâng cao ý thức cảnh giác cho Nhân dân khi sử dụng các 

hình thức thanh toán trực tuyến, chia sẻ thông tin cá nhân, đời sống riêng tư, tình 

cảm, các hình thức trao thưởng, tặng quà, mua bán hàng hóa, đầu tư tiền ảo, tiền 

điện tử… trên mạng internet, mạng viễn thông, không để tội phạm lợi dụng hoạt 

động, trở thành nạn nhân của tội phạm sử dụng công nghệ cao. 

3. Đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo các phương thức, thủ đoạn hoạt động 

của tội phạm sử dụng công nghệ cao gắn với các nội dung phong trào toàn dân bảo 

vệ an ninh Tổ quốc, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, 

đô thị văn minh” và các phong trào khác do Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành 

viên phát động, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, nâng cao nhận thức, trách nhiệm 

toàn dân trong tham gia phòng ngừa, phát hiện tố giác tội phạm trên địa bàn. 

Đề nghị MTTQ các địa phương triển khai thực hiện, gửi báo cáo thực hiện 

về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh trong báo cáo công tác Mặt trận hàng 

tháng (qua Ban phong trào) để tổng hợp./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh (để biết); 

- Ban Thường trực MTTQVN tỉnh (để b/c); 

- Ban Phong trào (để theo dõi, tổng hợp); 

- Lưu VT. 

 

TM. BAN THƯỜNG TRỰC 
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