
 
 

 

Thông cáo: Ngày 18 Tháng 11 Năm 2019 

Văn Phòng Bảo Vệ Người Tiêu Dùng (OCP) 
của Montgomery County vừa khám phá một 
Ủy Ban Chính Trị tham gia vào lừa đảo quyên 

tiền cho tình nguyện viên cứu hỏa địa 
phương 

Cư dân ở Montgomery County đã nhận được điện thoại  từ một doanh nghiệp xin quyên tiền 
cho các nhân viên cứu hỏa tình nguyện địa phương. Văn phòng bảo vệ người tiêu dùng của 
quận (OCP) đã ký  một thỏa thuận dàn xếp với tổ chức của các cuộc gọi lừa đảo nầy, nhưng 
chúng tôi vẫn muốn báo cho  cư dân về lừa đảo đã xảy ra vì có thể có những người khác sẽ 
bắc chứơc lừa đảonầy. Thỏa thuận gồm các quy định cho các cư dân bị lừa được hoàn lại 
tiền.  

Heroes United PAC, với tư cách là  "Cứu Hỏa Tình Nguyện Viên Hiệp Hội, " đã thu thập 
$4.600.000 trên toàn quốc trong chu kỳ bầu cử 2018, và $1.700.000 trong chu kỳ hiện tại. 
Heroes United PAC và các nhà cung cấp telemarketing đã sử dụng ba địa điểm bỏ thư và giả 
mạo tên tưổi để lừa người tiêu dùng cho họ tin tưởng rằng sự đóng góp sẽ gíup nhân viên cứu 
hỏa tình nguyện địa phương. 

Văn Phòng Bảo Vệ Người Tiêu Dùng của Montgomery County đã có một thỏa thuận như 
sao: Heroes United PAC đã đồng ý chấm dứt quyên tiền với cư dân ở Montgomery County 
ngay lập tức; Heroes United PAC sẽ viết thư xin hòan tiền cho tất cả cư dân ở Montgomery 
County đã góp tiền từ 2017. Thỏa thuận này đã được ký với Matthew Greenlee và Zachary 
Bass thay mặt cho Heroes United PAC.  Trong 2018, văn phòng tổng chưởng lý North 
Dakota cũng có một thỏa thuận với Heroes United PAC về vi phạm "Robo-Caller" pháp luật 
của tiễu ban North Dakota. 

Theo nghiên cứu của OCP, nhiều ủy ban chính trị khác và các doanh nghiệp băn điện thọai đã  
và hiện đang  bắc chứơc gian lận nầy trên toàn quốc. 

"Những lừa đảo là một cách đê hèn để khai thác những mong muốn  hỗ trợ tài chính cho 
những người hy sinh nhân mạn để bảo vệ chúng ta," Theo lời của ông giám đốc Eric 
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Friedman của OCP.  " Doanh nghiệp  này và các doanh nghiệp với hoạt động như trên chỉ có 
danh nghiả là hoạt động chính trị trong tên thôi nhưng họ thật là một tổ chức gian lận." 

Theo hồ sơ ở Ủy ban bầu cử liên bang, trên 90 phần trăm của các khoản quyên góp Heroes 
United PAC nhận được đã bị giữ lại bởi các nhà cung cấp telemarketing quyên tiền. Chỉ dưới 
10 phần trăm của những đóng góp được sử dụng cho hoặt động chính trị. 

"Montgomery County rẫt tự hào đã có 19 cơ quan cứu hỏa tình nguyện làm việc với các nhân 
viên cứu hỏa của Montgomery County," theo lời cuả chủ tịch Marcine D. Goodloe  của Hiệp 
hội cứu hoả tại Montgomery County.  "Uy tính và danh tiếng của các nhân viên cứu hỏa tình 
nguyện địa phương của chúng tôi không nên được sử dụng bởi các thương gia vô đạo đức để 
lừa gạt người tiêu dùng."  

 

OCP đã viết thư cho Ủy ban bầu cử liên bang yêu cầu họ điều tra hoạt động của Heroes 
United PAC và một số PACs khác với đăng ký của Zachary Bass, và đang hoặt động với 
danh nghiả là "Hiệp hội cảnh sát và phản ứng đầu tiên," "Hiệp hội cảnh sát, " " Liên minh 
Mỹcủa các cựu chiến binh, " " Hội đồng y tế ung thư vú "và" Hiệp hội sĩ quan cảnh sát. " 

Sao đây là các mẹo mà các bạn cần biết khi có người gọi: 

• Đừng giả định rằng tên và số điện thoại / Caller ID  trên điện thoại của bạn là chính xác. Kẻ 
lừa đảo có thể làm nó xuất hiện với một số điện thoại địa phương hoặc từ một tổ chức hợp 
pháp. 

• Đừng để bị lừa bởi tên của một tổ chức. Kẻ lừa đảo sẻ sử dụng tên để bạn ngở đó là một tổ 
chức từ thiện hoặc được liên kết với nhân viên cứu hỏa, cảnh sát, hoặc phản ứng đầu tiên. 

• Nghiên cứu tổ chức trước khi thực hiện bất kỳ tài trợ để tránh góp tiền cho các tổ chức 
không sử dụng tối đa số tiền quyên góp cho các nguyên nhân thực mà bạn muốn hỗ trợ. Xác 
minh của một tổ chức có thể được tìm trên mạn tại https://www.charitynavigator.org/. 

• Yêu cầu thư thông tin về tổ chức từ thiện, bao gồm tên, địa chỉ và số điện thoại. Một tổ chức 
từ thiện hoặc một quyên góp hợp pháp sẽ có thông tin về sứ mệnh của tổ chức, cách sử 
dụng của khoản quyên góp được và bằng chứng rằng những đóng góp sẽ được trừ thuế. 

• Nên hoài nghi nếu ai đó cám ơn bạn đã hứa một đóng gớp mà bạn không nhớ làm. Nếu bạn 
có bất kỳ nghi ngờ về lời hứa nầy, xin kiểm tra hồ sơ của bạn. Được cảnh báo tuyên bố bạn 
đã cam kết một đóng gớp. Một số bọn lừa đão sử dụng phương pháp này để được tiền của 
bạn bằng cách yêu cầu bạn đóng góp như đã hứa. --- thực tế bạn không có cam kết nào cả. 

Để biết thêm về lừa đảa này hoặc những lừa đảo khác, hoậc để nộp đơn khiếu nại, xin liên lạc với 
văn phòng quận bảo vệ người tiêu dùng qua email 
ConsumerProtection@MontgomeryCountyMD.gov hoặc bằng điện thoại 240-777-3636.  

#   #   # 

Liên lạc: Neil H. Greenberger / 240-777-6532 
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