
UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

Số:          /SGDĐT-GDCTHSSV 
V/v tăng cường các giải pháp phòng, 

tránh đối tượng xấu lừa đảo; đảm bảo 

an toàn trường học 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Đà Nẵng, ngày       tháng 03 năm 2023 

     

          Kính gửi:  

 - Phòng giáo dục và đào tạo các quận, huyện; 

 - Các trường, trung tâm trực thuộc Sở. 
 

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin phụ huynh các trường học ở thành phố 

Hồ Chí Minh bị đối tượng xấu giả danh lãnh đạo, giáo viên nhà trường gọi điện 

thoại báo con bị tai nạn cấp cứu tại bệnh viện và đề nghị chuyển tiền để thực 

hiện phẫu thuật…, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã kịp thời yêu cầu thủ 

trưởng các đơn vị, trường học khẩn trương vận dụng các kênh thông tin (SMS, 

nhóm zalo…) tuyên truyền cho phụ huynh và học sinh nâng cao cảnh giác để 

phòng, tránh bị đối tượng xấu lừa đảo. 

Trong ngày 14 và 15/3/2023, một số trường học trên địa bàn thành phố Đà 

Nẵng đã xảy ra tình trạng đối tượng xấu giả danh lãnh đạo, giáo viên nhà trường 

gọi điện thoại báo con bị tai nạn cấp cứu tại bệnh viện và đề nghị chuyển tiền để 

thực hiện phẫu thuật. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nên nhiều phụ huynh 

nhận cuộc gọi của đối tượng xấu đã đề cao cảnh giác, không để bị lừa đảo và kịp 

thời thông báo số điện thoại gọi lừa đảo đến nhà trường và các cơ quan chức 

năng. 

Nhằm tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, tránh lừa 

đảo trong trường học; đảm bảo an toàn trường học, Sở GDĐT yêu cầu thủ 

trưởng các đơn vị, trường học quán triệt thực hiện nghiêm các nội dung sau: 

1. Vận dụng các kênh thông tin (tin nhắn SMS, nhóm zalo, website nhà 

trường…) tuyên truyền đến phụ huynh, học sinh: 

- Bình tĩnh, đề cao cảnh giác trong trường hợp nhận được cuộc gọi thông 

báo về các vấn đề sức khỏe, tình hình học tập… của con em; 

- Liên hệ ngay cho giáo viên chủ nhiệm hoặc các số điện thoại công khai 

trên website của nhà trường để xác định tình hình; 

- Không thực hiện bất cứ yêu cầu nào từ cuộc gọi chưa xác định được 

người gọi; 

- Thông báo kịp thời số điện thoại gọi lừa đảo cho giáo viên chủ nhiệm, 

công an, các cơ quan chức năng để phối hợp xử lí; 

- Không cung cấp thông tin cá nhân cho bất kì ai khi chưa có yêu cầu của 

nhà trường và cơ quan chức năng có thẩm quyền hoặc các giao dịch nhân sự 

khác để đề phòng đối tượng xấu giả danh lấy thông tin cá nhân của phụ huynh, 

học sinh để thực hiện các ý đồ xấu (có thể gọi điện báo con bị tai nạn giao thông 

để yêu cầu chuyển tiền...). 
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2. Lãnh đạo nhà trường, giáo viên chủ nhiệm thường xuyên giữ mối liên 

hệ với phụ huynh để kịp thời tiếp nhận, phối hợp xử lí; tránh trường hợp phụ 

huynh không liên hệ được nhà trường, giáo viên dễ hoảng loạn và chuyển tiền 

theo yêu cầu của người lạ. 

3. Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Sở GDĐT về việc 

thường xuyên theo dõi, tăng cường công tác giám sát, quản lí đối với người ra 

vào nhà trường nhất là thời điểm đầu giờ và giờ tan học; không để người ngoài 

nhà trường tự ý ra vào khuôn viên trường học để đảm bảo an ninh chính trị, trật 

tự an toàn xã hội trong trường học. 

4. Tăng cường công tác phối hợp với cấp ủy, chính quyền, công an địa 

phương trong việc đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự trước cổng và 

xung quanh trường học. 

5. Tăng cường công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức lối sống cho học sinh; 

giáo dục phòng, tránh tác hại của thuốc lá, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng; 

phòng, chống ma túy, tệ nạn xã hội… 

Sở GDĐT yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, trường học khẩn trương triển 

khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND thành phố; 

- UBND các quận, huyện; 

- Giám đốc, Phó Giám đốc Sở; 

- Trưởng các phòng Sở; 

- Lưu: VT, GDCTHSSV. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Nguyễn Minh Thành 
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