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Số: 663/VHTT-PT 

 

Nha Trang, ngày 24  tháng 5 năm 2018 

V/v hướng dẫn tuyên truyền tăng cường 

các hoạt động quản lý các hoạt động liên 

quan tới Bitcoin và các loại tiền ảo khác 

trên hệ thống Đài Truyền thanh cơ sở. 

 

 

Kính gửi: UBND các xã, phường. 

Thực hiện Công văn số 2625/UBND  ngày 26/4/2018 của UBND thành phố 

Nha Trang về việc tăng cường các hoạt động quản lý các hoạt động liên quan tới 

Bitcoin và các loại tiền ảo, 

Phòng Văn hóa và Thông tin hướng dẫn công tác tuyên truyền, thông tin trên 

hệ thống Đài Truyền thanh cơ sở như sau: 

1. Nội dung tuyên truyền: Thực hiện theo bài tuyên truyền do phòng Văn 

hóa và Thông tin biên tập, cán bộ phụ trách Đài Truyền thanh truy cập vào địa chỉ 

http://pvhttnt.vn/vi/download/Dai-Truyen-thanh/Tai-lieu-tuyen-truyen để tải 

nội dung tuyên truyền. 

2. Thời gian tuyên truyền: Thực hiện phát thanh tuyên truyền trên hệ thống 

Đài Truyền thanh cơ sở. Thời gian phát thanh bắt đầu từ ngày 25/5 đến ngày 

25/6/2018. 

3. Báo cáo kết quả: Sau ngày 26/6/2018, cán bộ phụ trách Đài Truyền thanh 

cơ sở tham mưu báo cáo về Phòng Văn hóa và Thông tin để tổng hợp báo cáo 

UBND thành phố theo quy định. 

Đề nghị UBND các xã, phường quan tâm chỉ đạo thực hiện./. 

 
Nơi nhận:  

- Như trên (VBĐT); 

- Trang thông tin điện tử (Vy); 

- Trưởng phòng;             

- Lưu: VT, Vy.   

TRƯỞNG PHÕNG 

 

 

Đinh Văn Cường 
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UBND THÀNH PHỐ NHA TRANG 

PHÕNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

BÀI TUYÊN TRUYỀN 

Về tăng cường quản lý các hoạt động liên quan tới  

Bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác 

 (Đính kèm Công văn số 663 /VHTT-PT ngày 24 tháng 5 năm 2018) 
 

Kính thưa: Toàn thể nhân dân thành phố! 

 

Thời gian qua các cơ quan quản lý đã đưa ra nhiều cảnh báo về rủi ro liên 

quan tới Bitcoin và các loại tiền ảo (gọi tắt là tiền ảo), cũng như nguy cơ sử dụng 

tiền ảo cho hoạt động tội phạm (rửa tiền, tài trợ khủng bố, chuyển tiền bất hợp 

pháp, trốn thuế, lừa đảo…) vì tiền ảo có tính ẩn danh, hoạt động phân tán, không 

chịu sự quản lý của bất kỳ cơ quan, tổ chức nào. Hoạt động đầu tư, mua bán tiền 

ảo, huy động vốn qua phát hành tiền ảo (ICO), đặc biệt là hoạt động sử dụng tiền 

ảo để huy động vốn theo phương thức đa cấp ngày càng diễn biến phức tạp, có 

nguy cơ ảnh hưởng đến sự ổn định của thị trường tài chính, trật tự an toàn xã hội và 

có thể gây rủi ro rất lớn đối với tổ chức, cá nhân tham gia. 

Cơn sốt tiền Bitcoin đang tiếp tục lây lan trong cộng đồng. Trên thế giới có 

khoảng 9.000 loại tiền ảo khác nhau. Bitcoin chiếm hơn 50% giao dịch, hiện những 

người đổ xô vào Bitcoin đã lên tới vài trăm triệu người. Riêng ở Việt Nam, khoảng 

1 triệu người tham gia vào vòng xoáy đào - mua bán tiền ảo này.  

Bitcoin (ký hiệu: BTC, XBT) là một loại tiền mã hóa, được sử dụng rộng rãi 

nhất trong thương mại điện tử, có thể được trao đổi trực tiếp bằng thiết bị kết nối 

Internet mà không cần thông qua một tổ chức tài chính trung gian nào. Bitcoin có 

cách hoạt động khác hẳn so với các loại tiền tệ điển hình: Không có một ngân hàng 

trung ương nào quản lý nó và hệ thống hoạt động dựa trên một giao thức mạng 

ngang hàng trên Internet. Ngoài việc đào Bitcoin, người dùng có thể có Bitcoin 

bằng cách trao đổi lấy Bitcoin khi bán tiền tệ, hàng hoá, hoặc dịch vụ khác.  

Rất nhiều người đã tham gia đầu tư tiền ảo nhưng không biết bất kỳ nguyên 

lý căn bản nào về bản chất của sản phẩm tiền ảo, thậm chí không cần biết bất cứ 

nguyên lý nào của đầu tư tài chính. Điểm nguy hiểm là sản phẩm tiền ảo, tiền kỹ 

thuật số được mã hóa, tinh vi hơn mà cũng có biên độ mở rộng dễ dàng và đa dạng 

hơn, kích hoạt lòng tham của người mua. 

Để hạn chế những rủi ro, hệ lụy cho xã hội, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử 

lý các hành vi vi phạm pháp luật, chúng ta cần phải thực hiện những yêu cầu sau: 

- Các cơ quan chính quyền địa phương cần tăng cường rà soát, xử lý kịp thời 

các trường hợp đáng ngờ liên quan tới tiền ảo theo quy định của pháp luật. 

- Cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố cần nâng cao cảnh giác, phối hợp 

với các cơ quan chức năng trong việc phát hiện, tố cáo các hành vi sử dụng tiền ảo 
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làm tiền tệ, kinh doanh đa cấp, lừa đảo trên mạng Internet thông qua tiền ảo, mạo 

danh đầu tư, kêu gọi đầu tư kinh doanh tiền ảo để chiếm đoạt tài sản... 

- Báo cáo, tố giác với các cơ quan, ngành liên quan khi phát hiện, các hành vi 

vi phạm pháp luật của các tổ chức, cá nhân có liên quan tới hoạt động rửa tiền, tài 

trợ khủng bố thông qua tiền ảo, hoạt động phát hành, cung ứng, sử dụng tiền ảo làm 

tiền tệ, phương tiện thanh toán trái pháp luật... 

- Người dân cần nâng cao nhận thức, cảnh giác và hiểu biết về Bitcoin và các 

loại tiền ảo tương tự khác, sáng suốt và cân nhắc trước khi tham gia đầu tư, mua 

bán, giao dịch, kinh doanh tiền ảo để tránh bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản./. 

 

Bài do Phòng Văn hóa và Thông tin biên soạn 
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