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Kính gửi: - Hội CCB các xã, phường; Hội CCB cơ quan; Hội CCB  

Công ty CPMT&CTĐT Bắc Kạn. 

 

Thực hiện Công văn số 2282/UBND-BCĐ ngày 04/12/2020 của BCĐ 138 

thành phố Bắc Kạn về cảnh báo, phòng ngừa hoạt động kinh doanh đa cấp trái phép. 

Trong thời gian qua, tình hình vi phạm quy định kinh doanh theo phương 

thức đa cấp trên không gian mạng diễn biến phức tạp trên phạm vi cả nước đối với 

nhiều phương thức thủ đoạn mới. Động cơ mục đích của các đối tượng phạm tội 

tiếp tục hướng tới sự thiếu hiểu biết của một bộ phận quần chúng nhân dân để sử 

dụng mô hình đa cấp huy động tiền đầu tư vào các dự án được chúng thổi phồng giá 

trị, giới thiệu sẽ thu được các khoản lợi nhuận lớn khi tham gia. Các dự án này đều 

không có thật, các sản phẩm dịch vụ không có tính áp dụng trong thực tế, chủ yếu 

hoạt động theo mô hình lấy tiền của nhà đầu tư tham gia trước. Các loại hình, lĩnh 

vực đang được các đối tượng tập trung lợi dụng để hoạt động tội phạm, gồm: 

1. Thành lập các nền tảng thương mại điện tử để tham gia mua sắm, hoàn 

tiền, tích điểm với lượng tiền được hoàn lên đến 80% và sử dụng mô hình đa cấp để 

phát triển mạng lưới người tham gia như: anphatthinh.net, ssaleone.com, 

123sale.net, chilimall.net (silling.com), ứng dụng AZS, ứng dụng MyAladinz, 

Bigbuy24h, tailoc888, olacity.com, vikioneos.com (oneshopping), cashbackpro.net 

(bbmarket.vn)… 

2. Bán cổ phần, cổ phiếu nội bộ của doanh nghiệp, bán các khóa học, giáo 

dục, được đối tượng hứa hẹn cổ phiếu sẽ tăng gấp nhiều lần trong thời gian tới như: 

Wgo, Crowdl, Skyway, atmhappy.net, EduNetwork… 

3. Đầu tư ngoại hối, ủy thác đầu tư tài chính, các đối tượng đưa ra các mức 

đầu tư lợi nhuận lên tới 240%: Wefinex, Olymp Trade, Expert Option, 

Skynet4fx.com, AT Capital… 

4. Hoạt động huy động vốn, phát hành tiền ảo lần đầu (ICP): SCF Token, 

WoToken, PlusToken, Cloud Token, ERG, GCG Asia, JDCoin, Winbanks… 
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5. Đầu tư bất động sản, hệ sinh thái bất động sản: Tập đoàn Trường Tiền, Tập 

đoàn Hoàng Gia, Meeyland, Công ty cổ phần địa ốc Alibaba… 

Các đối tượng sử dụng một số thủ đoạn như: Sử dụng hoa hồng trả thưởng rất 

cao đánh vào lòng tham của các nhà đầu tư tham gia vào hệ thống; thường xuyên tổ 

chức các buổi hội thảo, hội nghị hoành tráng, các diễn giả tham gia là những người 

giàu có, doanh nhân nổi tiếng để thổi phồng những tính năng ưu việt và các lợi ích 

phi lý khi tham gia vào các hệ thống; sử dụng không gian mạng để quảng cáo, 

quảng bá sản phẩm trên các hội nhóm, diễn đàn mạng xã hội có nhiều thành viên 

tham gia nhằm tạo niềm tin cho các nhà đầu tư. 

Vòng đời của một sản phẩm các đối tượng lập ra rất ngắn (khoảng vài tháng) 

đến khi lôi kéo được số người tham gia lớn, tham gia với số tiền lớn hoặc khi mất 

khả năng thanh toán, chi trả cho nhà đầu tư các đối tượng đánh sập hệ thống và bỏ 

trốn cùng số tiền đã huy động được. 

Theo Cục Cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng - Bộ Công thương, hầu hết các 

tổ chức, cá nhân lợi dụng các loại hình, lĩnh vực nêu trên đều không được cấp phép 

hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định tại Nghị định 40/2018/NĐ-CP ngày 

12/3/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp. 

Để phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động kinh doanh theo phương thức 

đa cấp trái phép tại địa bàn thành phố Bắc Kạn. Thường trực Hội CCB thành phố 

yêu cầu Thường trực Hội CCB các xã, phường; Thường trực Hội CCB cơ quan; 

Thường trực Hội CCB Công ty CPMT&CTĐT Bắc Kạn căn cứ theo chức năng, 

nhiệm vụ được giao thực hiện các nhiệm vụ sau: 

- Tập trung chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tội 

phạm, tuyên truyền, cảnh báo, phòng ngừa hoạt động kinh doanh đa cấp trái phép để 

Cán bộ, hội viên CCB và nhân dân nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa, ngăn 

chặn không để xảy ra thiệt hại về kinh tế, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. Vận 

động Cán bộ, hội viên CCB và nhân dân tích cực phát hiện, tố giác và tham gia đấu 

tranh phòng, chống tội phạm ngay từ cơ sở, khi phát hiện các thông tin như nêu trên 

thì kịp thời thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để kịp thời xử lý. 

- Cảnh báo Cán bộ, hội viên CCB và nhân dân không tham gia góp vốn , đầu 

tư vào các loại hình, lĩnh vực nêu trên. Nếu nghi vấn hoặc phát hiện cá nhân, tổ 

chức nào có dấu hiệu hoạt động có liên quan cần báo ngay cho cơ quan Công an gần 

nhất để xử lý, giải quyết theo quy định. 

- Thường xuyên đổi mới hình thức tuyên truyền cho phù hợp với từng mục 

đích, đối tượng; tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng,  
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không gian mạng, các hội nhóm, diễn đàn mạng xã hội, website và các trang 

fanpage của báo , đài, cổng thông tin điêṇ tử … cảnh báo Cán bộ, hội viên CCB và 

nhân dân không nên tham gia và lôi kéo người khác tham gia vào các loại hình, lĩnh 

vực nêu trên. 

Với nội dung trên. Thường trực Hội CCB thành phố đề nghị, Thường trực Hội 

CCB các xã, phường; Thường trực Hội CCB cơ quan; Thường trực Hội CCB Công 

ty CPMT&CTĐT Bắc Kạn căn cứ điều kiện thực tế của từng địa phương, đơn vị chỉ 

đạo, phối hợp và lựa chọn nội dung, hình thức phù hợp để triển khai, nghiêm túc 

thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

Gửi bản điện tử: 
- TT UBND TP (B/c); 

- 10 Cơ sở Hội (T/h); 

- Lưu VPK, HCCB, H02b. 

T/M BAN THƯỜNG TRỰC 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Quang Việt 
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CÔNG AN TỈNH BẮC KẠN 

CÔNG AN THÀNH PHỐ BẮC KẠN 

 

Số:          /TTr-CATP 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Tp. Bắc Kạn, ngày       tháng 10 năm 2020 

 

TỜ TRÌNH 

Về việc đề nghị ban hành văn bản 

 

Kính gửi: Ban chỉ đạo 138 thành phố Bắc Kạn 

  

Trong thời gian qua, tình hình vi phạm quy định kinh doanh theo phương 

thức đa cấp trên không gian mạng diễn biến phức tạp, để chủ động phòng ngừa, đấu 

tranh, ngăn chặn hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép tại địa 

bàn thành phố Bắc Kạn; Công an thành phố đã xây dựng dự thảo Công văn về việc 

cảnh báo, phòng ngừa hoạt động kinh doanh đa cấp trái phép của Ban chỉ đạo 138 

thành phố Bắc Kạn. 

(Có dự thảo Công văn kèm theo) 

Kính trình Ban chỉ đạo 138 thành phố Bắc Kạn xem xét, ban hành./. 

  
Nơi nhận: 

- Như trên (chỉ đạo), 

- Lưu: CATP.  

KT. TRƯỞNG CÔNG AN 

PHÓ TRƯỞNG CÔNG AN 

 

 

 

 

 

 

Thượng tá Ngô Ngọc Dưỡng 
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