Th t, ngày 11/11/2020
Thi gian qua, trên c nc "n r" các hình thc la lo mi nhm vào ngi cao tui, nh: gi làm cán b c quan iu tra in
thoi thông báo s tin trong tài khon ca nn nhân b nghi ng là tin "en", liên quan n các các v phm pháp hình
s nên kim tra... Yêu cu nn nhân cung cp s tài khon hoc chuyn tin cho bn chúng. Mt th on khác là "d"
khách mua gói tr liu, chm sóc sc khe hàng chc triu ng... và gn ây nht ti Qung Nam xy ra là vic li dng vic
cu tr ng bào min Trung b thit hi do bão l ly cp tin, vàng. Thc t, nhng "chiêu la" trên là không mi song do
ngi già thng chm chp, không phân bit c âu là ngi ngay, k gian... nên vô tình tr thành ming "mi ngon" cho
nhng k bt lng.
Ô-tô BKS 30A-18435 do các i tng la o s dng. Hình nh do camera giám sát giao thông ghi li c.
V chng ông N. (trú Q. Thanh Khê, à Nng), cho hay: Do tui già, thng xuyên au m nên my nm gn ây phi liên
tc vào vin iu tr. Gn ây, nghe ngi "mách" các mt hàng có xut x t Hàn Quc có chc nng cha bách bnh nên c
u t mua v dùng. C th, mn tr bnh 16 triu ng/cái, gi hn 4 triu ng/cái, ai lng hn 2 triu ng/cái, xà bông 200.000
ng/cc, và sâm... Th nhng, bnh c chng thy bt mà tin thì ã mt...
Tng t, là vic tip th kiêm bán các mt hàng thc phm chc nng ca mt s công ty bán hàng a cp. Dù không c c
quan chc nng cho phép nhng các công ty này vn lén lút t chc hi tho, qung cáo v cách làm giàu nhanh
chóng và kh nng cha bách bnh ca các loi thc phm chc nng. "Có bnh phi vái t phng" nên nghe nhng li
qung cáo mùi mn này, nhiu ông c, bà c chng ngi ngn tu cho mình mt vài b sn phm ca các công ty V., A...
Trng trn hn là mt s công ty ã tìm n các khu dân c t chc ngày hi khách hàng, mi ngi dân n d chng trình tng
quà, gii thiu sn phm. Mi ngi n d chng trình u c tng mt chai du n, gói bt ngt... Sau ó, các i tng trc tip gii thiu
các sn phm nh ko sâm, cao dán hng sâm, kem ánh rng sâm, sâm nc, c sâm... vi giá cao gp nhiu ln so vi
giá bán ca i lý phân phi.
Ngoài ra, ti mt s a bàn các huyn min núi, trung du khu vc min Trung xy ra tình trng các i tng la o bng
hình thc n tn gia ình mt s ngi già yêu cu nn nhân thay qun áo p chp nh, làm h s nhn tin xây nhà tình
ngha hoc các ch khác. Khi ngi già lúi húi vi công vic thay trang phc, i tng ã nhanh tay móc túi, trm cp
các tài sn, nh: tin, vàng và nhng tài sn có giá tr khác. C th, gn 10 gi tra vào mt ngày gia tháng 5-2020 khi
các con lên núi lo vic chm sóc rng, v chng c S. (trú H. Qu Sn, Qung Nam) tip ón 2 v khách l. Va hp ngm
nc do gia ch mi, hai ngi khách vi rút tp h s trong túi ra, gii thiu là cán b tnh xung thm tra tình hình thc t
có hng xut h tr cho gia ình s tin 40 triu ng sa cha li cn nhà b xung cp. lp h s, v chng c phi thay trang
phc, ra trc hiên chp nh... Bui chiu, khi các con tr v hai c em câu chuyn ra k mà trong lòng vn còn khp khi
mng. Cha vi tin vào li cha m, anh H. cnh giác vào bung ng kim tra, không ng 18 triu ng va bán bò c giu cn
thn áy t nay chng thy âu.
Còn rt nhiu hình thc la o nhm mc ích chim ot tài sn ca nhng ngi già neo n các vùng quê, nh: làm h s nhn
tr cp t xut, gii quyt các ch ngi có công... Ngoài ra, thi gian gn ây, nhiu ngi cao tui các thành ph ã tr
thành nn nhân ca hình thc la qua in thoi. K la o dùng "chiêu" gi in cho nn nhân thông báo n cc in thoi,
sau ó óng gi công an và vin KSND hù da nn nhân liên quan n ng dây ti phm ma túy, ánh bc va b c quan
CA phát hin và s tin trong tài khon ca nn nhân b nghi ng là tin "en" ca bn ti phm, cn kim tra... Sau khi b
hù dính líu n ng dây phm ti ra tin, nn nhân ã chuyn toàn b tin tit kim có trong tài khon bn la o "kim tra có
phi là tin sch" hay không. Th là, nn nhân mt trng s tin trên.
Hin nay mt th on khác ang c các i tng s dng là "n theo" các oàn cu tr bão l ng bào min Trung ly cp tài sn
ca các c già. in hình, vào ngày 4-11-2020, trên ng i n bui sáng bà Cao Th An (1937), trú i Ngha, i Lc (Qung
Nam) bt ng c 2 ngi ph n khong 50 tui i trên xe ô-tô hiu Innova BKS 30A-18435 di chuyn theo hng TT Ái
Ngha- i Lãnh "mi" lên xe ch v nhà nhn quà cu tr bão lt. Tin li, bà An vui v nhn li. Khi n khu vc TT Y t H. i
Lc, tài x lin dng xe 2 ngi ph n vi "trao" 1 thùng mì tôm ri y bà An xung xe. Bt ng trc "lòng tt" ca 2 ngi ph
n nhng khi kim tra li túi tin, bà An phát hin 6,5 triu ng, 1 ch vàng 24k c ct trong ngi ã "không cánh mà
bay".
Vic s dng các th on la o, chim ot tài sn ca nhng ngi cao tui là hành vi trái vi o c xã hi, cn c lên án và x lý
nghiêm theo quy nh ca pháp lut...
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