
Bạn có nhận được tin nhắn từ chính mình không? 

Nhiều người cũng gặp trường hợp tương tự. 

Thư/văn bản nhận được ngoài ý muốn (Text spam) đang gia tăng. Phiên 

bản mới nhất liên quan đến những kẻ lừa đảo gửi tin nhắn cho bạn dường 

như từ số điện thoại của chính bạn. Đây là những gì cần làm. 

Spam là bất kỳ loại giao tiếp kỹ thuật số không mong muốn, không mong 

đợi được gửi đi với số lượng lớn. 

Vài tuần trước, tôi thức dậy với một tin nhắn văn bản buổi sáng sớm trên 

điện thoại thông minh của mình. Đó không phải là tin nhắn từ biên tập viên 

của tôi hay từ một người bạn quen ở một múi giờ khác. Đó là một thông 

điệp từ chính tôi. 

"Msg miễn phí: Hóa đơn của bạn được thanh toán cho tháng 3. Cảm ơn, 

đây là một món quà nhỏ cho bạn", văn bản đọc từ số điện thoại của tôi và 

chỉ cho tôi đến một liên kết web. 

Trong tháng qua, tôi đã nhận được một số tin nhắn như vậy. Trên các diễn 

đàn trực tuyến, nhiều khách hàng của Verizon đã báo cáo trải nghiệm 

tương tự. 

Tôi đã hiểu rõ về những gì đang xảy ra. Những kẻ lừa đảo đã sử dụng các 

công cụ internet để thao túng mạng điện thoại để nhắn tin cho tôi từ một số 

mà họ không thực sự nhắn tin. Đó là phương pháp tương tự mà robocaller 

(máy thực hiện cuộc gọi điện thoại tự động cung cấp một tin nhắn được ghi 

lại, thường thay mặt cho đảng chính trị hoặc công ty tiếp thị qua điện thoại.) 

sử dụng để "giả mạo" các cuộc gọi điện thoại để xuất hiện như thể chúng 

đến từ một người hợp pháp, giống như một người hàng xóm. Nếu tôi nhấp 

vào liên kết web, rất có thể tôi sẽ được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân 

như số thẻ tín dụng, mà kẻ lừa đảo có thể sử dụng để lừa đảo. 

Người tiêu dùng đã phải khốn đốn với thư rác điện thoại di động trong nhiều 

năm, chủ yếu dưới hình thức robocall (cuộc gọi điện thoại tự động cung cấp 

một tin nhắn được ghi lại) với những kẻ lừa đảo không ngừng đổ chuông để 

lại tin nhắn gian lận về các khoản thanh toán trễ cho các khoản vay sinh 

viên, kiểm toán của Sở Thuế vụ và bảo hành xe hết hạn. 

https://community.verizon.com/t5/Verizon-Messages/Spam-message-from-my-own-phone-number/m-p/1245499
https://community.verizon.com/t5/Verizon-Messages/Spam-message-from-my-own-phone-number/m-p/1245499
https://www.nytimes.com/2019/04/24/technology/personaltech/stop-robocalls.html
https://www.nytimes.com/2019/04/24/technology/personaltech/stop-robocalls.html
https://www.nytimes.com/2019/04/24/technology/personaltech/stop-robocalls.html
https://www.nytimes.com/2019/04/24/technology/personaltech/stop-robocalls.html


Chỉ gần đây, gian lận điện thoại di động mới chuyển sang nhắn tin nhiều 

hơn, các chuyên gia cho biết. Tin nhắn rác từ tất cả các loại số điện thoại - 

và không chỉ của riêng bạn - đang gia tăng. Trong tháng ba, 11,6 tỷ tin 

nhắn lừa đảo đã được gửi trên các mạng không dây của Mỹ, tăng 30% so 

với tháng hai. Con số này vượt xa các cuộc gọi tự động, tăng 20% trong 

cùng kỳ, theo một phân tích của Teltech, công ty sản xuất các công cụ 

chống thư rác cho điện thoại. 

Verizon xác nhận rằng họ đang điều tra vấn đề văn bản. Hôm thứ Hai, họ 

nói rằng họ đã khắc phục được vấn đề. "Chúng tôi đã chặn nguồn gốc của 

kế hoạch nhắn tin văn bản gần đây, trong đó các tác nhân xấu đã gửi tin 

nhắn văn bản gian lận cho khách hàng của Verizon dường như đến từ số 

của chính người nhận", Adria Tomaszewski, phát ngôn viên của Verizon 

cho biết. 

Đại diện của AT&T và T-Mobile cho biết họ chưa thấy vấn đề tương tự. 

Nhưng thư rác văn bản ảnh hưởng đến tất cả các thuê bao không dây và 

các nhà mạng hiện cung cấp tài nguyên trực tuyến về cách mọi người có 

thể tự bảo vệ mình và báo cáo thư rác. 

Lừa đảo văn bản rất khác nhau nhưng thường liên quan đến việc khiến 

bạn miễn cưỡng cung cấp dữ liệu cá nhân của mình bằng các tin nhắn 

được ngụy trang dưới dạng cập nhật theo dõi để giao hàng giả mạo hoặc 

thông tin về các sản phẩm y tế và ngân hàng trực tuyến. (cough up = give 

something reluctantly, especially money or information that is due or 

required = cung cấp một cái gì đó miễn cưỡng, đặc biệt là tiền hoặc thông 

tin đến hạn hoặc cần thiết). Sự gia tăng của chúng đã được thúc đẩy một 

phần bởi thực tế là các tin nhắn rất dễ dàng để gửi, Teltech nói. Ngoài ra, 

những nỗ lực trên toàn ngành và chính phủ để trấn áp các cuộc gọi tự 

động có thể thúc đẩy những kẻ lừa đảo chuyển sang tin nhắn văn bản. 

"Những kẻ lừa đảo luôn tìm kiếm điều lớn lao tiếp theo", Giulia Porter, phó 

chủ tịch teltech cho biết. "Tin nhắn rác chỉ đang gia tăng với tốc độ mạnh 

mẽ hơn nhiều so với các cuộc gọi spam." 

Dưới đây là những gì cần chú ý với văn bản lừa đảo - và những gì bạn có 

thể làm. 

https://teltech.co/
https://about.att.com/pages/cyberaware/ni/blog/text_scams
https://www.t-mobile.com/privacy-center/education-and-resources/online-safety
https://www.verizon.com/about/account-security/smishing-and-spam-text-messages


Văn bản spam trông như thế nào 

Cho đến nay, văn bản lừa đảo phổ biến nhất là tin nhắn mạo danh một 

công ty đang cung cấp bản cập nhật vận chuyển trên một gói hàng, chẳng 

hạn như UPS, FedEx hoặc Amazon, theo Teltech. 

Trong tuần qua, tôi đã nhận được tin nhắn nói rằng một chiếc TV Samsung 

- một mặt hàng vé lớn nhằm thu hút sự chú ý của tôi - không thể được giao. 

Một người khác quảng cáo một loại kem chống lão hóa da. Một thông điệp 

khác chào mời những lợi ích của một sản phẩm chữa khỏi sương mù não. 

Hãy cảnh giác với những dấu hiệu nhận biết của một văn bản gian lận: 

• Tin nhắn lừa đảo thường đến từ số điện thoại có 10 chữ số hoặc 

dài hơn. Các thực thể thương mại đích thực thường gửi tin nhắn 

từ các số bốn, năm hoặc sáu chữ số. 

• Thông điệp chứa các từ sai chính tả nhằm phá vỡ các bộ lọc thư 

rác của các nhà mạng không dây. 

• Các liên kết trong một văn bản lừa đảo thường trông kỳ lạ. Thay 

vì một liên kết web truyền thống bao gồm 

"www.websitename.com", chúng là các liên kết web có chứa các 

câu hoặc cụm từ, như droppoundsketo.com. Thực hành này, 

được gọi là mặt nạ URL, liên quan đến việc sử dụng một liên kết 

web giả mạo hướng dẫn bạn đến một địa chỉ web khác yêu cầu 

thông tin cá nhân của bạn. 

Làm thế nào để bảo vệ bản thân 

Đầu tiên và quan trọng nhất, không bao giờ nhấp vào một liên kết hoặc 

tệp trong một tin nhắn đáng ngờ. 

Quyết tâm không trả lời một tin nhắn tương tự. Ngay cả việc gõ "STOP" 

cũng sẽ chỉ ra cho kẻ lừa đảo rằng số điện thoại của bạn đang hoạt động. 

Để báo cáo một văn bản lừa đảo, AT & T, Verizon và T-Mobile cung cấp 

cùng một số để chuyển tiếp các tin nhắn đến: 7726. Sau khi chuyển tiếp, 

nhà mạng yêu cầu số điện thoại mà tin nhắn đến từ đó. 



Nếu văn bản spam đang trở nên quá tải, các ứng dụng lọc thư rác như 

TextKiller của Teltech có nghĩa là để giúp đỡ. Ứng dụng chặn các tin nhắn 

rác với giá 4 đô la một tháng, quét các tin nhắn đến từ các số điện thoại 

không có trong sổ địa chỉ của bạn. Nếu văn bản được phát hiện là thư rác, 

nó sẽ được lọc vào một thư mục có nhãn "Rác". 

TextKiller rất kỹ lưỡng - có lẽ quá kỹ lưỡng. Nó đã bắt thành công năm tin 

nhắn rác trong năm ngày, nhưng nó cũng lọc sai hai tin nhắn hợp pháp, 

bao gồm phản hồi từ Verizon cảm ơn tôi vì đã báo cáo thư rác và tin nhắn 

từ một phát ngôn viên của AT & T. Vì vậy , tôi sẽ không khuyên bạn nên trả 

4 đô la một tháng cho ứng dụng này, chỉ có sẵn cho iPhone, trừ khi văn 

bản spam đã trở nên thực sự không thể chịu đựng được đối với bạn. 

Teltech nói rằng tính giả đối với các tin nhắn được đánh dấu là thư rác đã 

xảy ra trong những trường hợp hiếm hoi và khách hàng có thể chia sẻ 

phản hồi để đào tạo và cải thiện độ chính xác của TextKiller. 

Một giải pháp thiết thực hơn là sử dụng các công cụ miễn phí để giảm thiểu 

sự gián đoạn từ các văn bản spam. Trên iPhone, bạn có thể mở ứng dụng 

Cài đặt, nhấn vào tin nhắn và bật tùy chọn "lọc người gửi không xác định". 

Điều đó đặt thư từ các số không có trong danh bạ điện thoại của bạn vào một 

thư mục thư riêng biệt. Trên điện thoại Android, bạn có thể mở ứng dụng tin 

nhắn, nhập cài đặt tin nhắn rác và bật "chặn người gửi không xác định". 

Cuối cùng, cả thiết bị iPhone và Android đều bao gồm khả năng mở cài đặt 

của tin nhắn và chặn một số cụ thể liên hệ với bạn. 

Kết luận 

Có một đạo đức cho câu chuyện này: Chúng ta có thể giúp ngăn chặn thư 

rác tràn ngập điện thoại của chúng ta nếu chúng ta ngừng chia sẻ số điện 

thoại của mình với những người mà chúng ta không hoàn toàn tin tưởng. 

Điều đó bao gồm nhân viên thu ngân tại một cửa hàng bán lẻ yêu cầu số 

điện thoại của chúng ta để được giảm giá, hoặc một ứng dụng hoặc trang 

web yêu cầu chữ số của chúng ta khi chúng ta đăng ký tài khoản. Ai biết 

được các chữ số của chúng ta cuối cùng sẽ kết thúc ở đâu sau khi chúng 

đến tay các nhà tiếp thị? 

https://apps.apple.com/us/app/textkiller-spam-text-blocker/id1514005355
https://support.apple.com/guide/iphone/block-filter-and-report-messages-iph203ab0be4/ios
https://support.google.com/messages/answer/7029021?hl=en&co=GENIE.Platform%3DAndroid&oco=1
https://www.nytimes.com/2019/08/15/technology/personaltech/i-shared-my-phone-number-i-learned-i-shouldnt-have.html
https://www.nytimes.com/2019/08/15/technology/personaltech/i-shared-my-phone-number-i-learned-i-shouldnt-have.html


Một ý tưởng tốt hơn là cho tất cả chúng ta mang theo một bộ chữ số thứ 

hai, có thể được tạo ra với các ứng dụng gọi internet miễn phí như Google 

Voice, mà chúng ta coi là một số điện thoại ghi. 

Bằng cách đó, lần tới khi một kẻ lừa đảo cố gắng gửi cho bạn một tin nhắn 

từ chính bạn, nó sẽ không đến từ số của chính bạn. 

 

https://voice.google.com/u/0/about
https://voice.google.com/u/0/about

