
Văn Phòng Bảo Vệ Người Tiêu Dùng của 
Quận Montgomery đang vạch trần lừa đảo 
liên quan đến COVID-19 mục tiêu vào Cư 
dân của Quận.  

Phát hành ngay: Thứ Năm, ngày 18 tháng 2 năm 2021  

Khủng hoảng sức khỏe COVID-19 đã khá khó khăn, nhưng gần đây, cư dân đã trở thành mục tiêu của 

những trò gian lận liên quan đến đe dọa từ virus. Hiện nay, Văn phòng Bảo vệ Người tiêu dùng của Quận 

Montgomery đang cung cấp thông tin về cách xác định những trò gian lận đó trên trang mạng COVID-19 

của Quận. 

 

Trong số các trò gian lận được xác định có những trò liên quan đến các sản phẩm không có thật, địa 

điểm thử nghiệm và sự sẵn có của vắc xin. Các trò lừa đảo mục tiêu người tiêu dùng qua email, nhắn tin 

và điện thoại. Trong hầu hết các trường hợp, những trò lừa đảo chú ý tìm cách làm tiền  những người 

dân vô tội với các dịch vụ không có hoặc sản phẩm giả mạo . Trong trường hợp khác, cung cấp vắc xin giả 

hoặc hoặc vắc xin bị đánh cắp  trên “mạng lưới tố / dark net”.ị  

 

Những kẻ lừa đảo đã nghĩ  nhiều trò "lừa đảo" mới để lợi dụng người tiêu dùng đang tìm kiếm thông tin 

về cách đăng ký vắc xin — hoặc cách tránh đi qua các hệ thống của chính quyền địa phương, hệ thống 

chăm sóc sức khỏe hoặc tiệm thuốc của tư nhân. Các thư điện tử  lừa đảo tìm cách lừa người tiêu dùng 

cung cấp số An sinh xã hội, số thẻ tín dụng hoặc ngân hàng của họ.   

 

Giám đốc điều hành của Quận Marc Elrich và Phó Chủ tịch Hội đồng của Quận Gabe Albornoz đã xác 

định cần thiết cảnh báo người tiêu dùng về số lượng lừa đảo ngày càng tăng và kêu gọi Quận thông tin 

bảo vệ tài chính cùng với thông tin y tế. 



“Để đối phó với thách thức liên quan đến sức khỏe và tài chính do đại dịch hiện đang gây ra, Quận 

Montgomery phải thành lập các đội chuyên gia để hợp tác và hành động,” Giám đốc điều hành của 

Quận Elrich cho biết. “Chúng tôi xác định rằng những kẻ lừa đảo tìm cách khai thác các tin tức để gây 

tổn hại tài chính cho người tiêu dùng và các doanh nghiệp. Theo đó, ngoài việc cung cấp thông tin về 

vắc-xin và xét nghiệm, chúng tôi cũng cần đưa ra các cảnh báo để ngăn chặn việc cư dân trở thành mục 

tiêu và nạn nhân của các trò gian lận liên quan đến COVID-19 và có thể gây thiệt hại về tài chính ”.   

 

Một phim mới về trò gian lận liên quan đến COVID-19 đã được phát hành hôm nay và có thể xem trên 

https://youtu.be/XlX6rRxxVN0. 

 

Thông tin về các trò gian lận có thể được tìm thấy tại trang mạng  thông tin COVID-19 của Quận  

https://montgomerycountymd.gov/covid19/. 

 

“Với COVID-19, những kẻ lừa đảo đang tìm ra những cách thức mới để gây ra thiệt hại về tài chính và tác 

hại khó sửa.” Phó Chủ tịch Hội đồng Albornoz cho biết. “Trong vài tháng qua, chúng tôi đã chứng kiến sự 

gia tăng đáng kể của các trang mạng vắc xin gian lận, các cuộc gọi rô-bốt và các trò lừa đảo nhắm vào cư 

dân của Quận — đặc biệt là những người dễ bị tổn thương nhất. Chúng tôi phải tiếp tục làm tất cả 

những gì có thể để chấm dứt những hoạt động bất lương tội phạm này và bảo vệ cư dân của chúng tôi 

”. 

 

Giám đốc Văn phòng Bảo vệ Người tiêu dùng Eric Friedman cho biết: “Những kẻ lừa đảo này rất thông 

minh và biết cách sử dụng cơ hội này. Họ tìm cách biến các tin tức mới nhất thành trò lừa đảo khai thác 

nỗi sợ hãi và lo ngại của người tiêu dùng.    

 

Để ngăn chặn tiếp xúc với những kẻ lừa đảo, Giám đốc Friedman khuyên người dân nên dựa vào thông 

tin được cung cấp bởi trang mạng chính thức của Quận. Thông tin bao gồm:   

•  Thông tin chung về COVID-19 và tác động của nó đối với cư dân của Quận trên  

https://www.montgomerycountymd.gov/covid19/  

• Liên kết đăng cho các loại vắc xin được cung cấp tại các phòng khám do chính quyền Quận điều 

hành có thể được tìm thấy trên 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flnks.gd%2Fl%2FeyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDIsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMTAyMTguMzU1MDU0NzEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL2djYzAyLnNhZmVsaW5rcy5wcm90ZWN0aW9uLm91dGxvb2suY29tLz91cmw9aHR0cHMlM0ElMkYlMkZ5b3V0dS5iZSUyRlhsWDZyUnh4Vk4wJmRhdGE9MDQlN0MwMSU3Q05laWwuR3JlZW5iZXJnZXIlNDBtb250Z29tZXJ5Y291bnR5bWQuZ292JTdDMDE4NmE0OTI5NGRmNDMwMjdiZGIwOGQ4ZDQ0ZjAxNmMlN0M2ZTAxYjFmOWIxZTU0MDczYWM5Nzc3ODA2OWEwYWQ2NCU3QzAlN0MxJTdDNjM3NDkyNzgzMDc3NDE1ODEyJTdDVW5rbm93biU3Q1RXRnBiR1pzYjNkOGV5SldJam9pTUM0d0xqQXdNREFpTENKUUlqb2lWMmx1TXpJaUxDSkJUaUk2SWsxaGFXd2lMQ0pYVkNJNk1uMCUzRCU3QzMwMDAmc2RhdGE9cGFsdHUlMkZqemFDOVIyRGk5SjVZaDNjSCUyRlo4MThUMUhmUnJMSDB1QWVSMFklM0QmcmVzZXJ2ZWQ9MCJ9.C3Z0hrq6XqJCz5IGZvQhxj2la0sRfwDDNeSKsoo7pMo%2Fs%2F209201612%2Fbr%2F97862771299-l&data=04%7C01%7Cneil.greenberger%40montgomerycountymd.gov%7C9fbdb56031ec46eee4d008d8d45048e8%7C6e01b1f9b1e54073ac97778069a0ad64%7C0%7C0%7C637492788587022724%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=O3CC6lR1WESUoZktg1U5xmzTE3oD1LaOofIYfwFKcks%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flnks.gd%2Fl%2FeyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDMsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMTAyMTguMzU1MDU0NzEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL2djYzAyLnNhZmVsaW5rcy5wcm90ZWN0aW9uLm91dGxvb2suY29tLz91cmw9aHR0cHMlM0ElMkYlMkZtb250Z29tZXJ5Y291bnR5bWQuZ292JTJGY292aWQxOSUyRiZkYXRhPTA0JTdDMDElN0NOZWlsLkdyZWVuYmVyZ2VyJTQwbW9udGdvbWVyeWNvdW50eW1kLmdvdiU3QzAxODZhNDkyOTRkZjQzMDI3YmRiMDhkOGQ0NGYwMTZjJTdDNmUwMWIxZjliMWU1NDA3M2FjOTc3NzgwNjlhMGFkNjQlN0MwJTdDMSU3QzYzNzQ5Mjc4MzA3NzQxNTgxMiU3Q1Vua25vd24lN0NUV0ZwYkdac2IzZDhleUpXSWpvaU1DNHdMakF3TURBaUxDSlFJam9pVjJsdU16SWlMQ0pCVGlJNklrMWhhV3dpTENKWFZDSTZNbjAlM0QlN0MzMDAwJnNkYXRhPWxjamp5cU93SmhJMnFkbmNTR2NMSiUyQjJKUHh2NUUyU09OZ0Zhbk52VHBVdyUzRCZyZXNlcnZlZD0wIn0.O3mCbiStbUAE4ib4yh12Rk7FSKsYfs8bwF_UeodF_sg%2Fs%2F209201612%2Fbr%2F97862771299-l&data=04%7C01%7Cneil.greenberger%40montgomerycountymd.gov%7C9fbdb56031ec46eee4d008d8d45048e8%7C6e01b1f9b1e54073ac97778069a0ad64%7C0%7C0%7C637492788587022724%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=2qQtZEFnVU%2FSBt5C8ycCZ5evhrRy7IHrsoEq3gMflHQ%3D&reserved=0
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• Thông tin từ Ủy ban Thương mại Liên bang về các cách thức  mà người tiêu dùng có thể thực hiện 

để tự bảo vệ mình chống lại COVID có thể được tìm thấy trên 

https://www.consumer.ftc.gov/blog/2021/01/scammers-cash-covid-19-vaccination-confusion. 
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