
Thư rác đang gia tăng 

Dưới đây là một số cách để tránh bị lừa đảo . 

Tin nhắn robotext lừa đảo đang bùng nổ, nhưng bạn vẫn có thể tự 

bảo vệ mình bằng cách không nhấp vào liên kết, không nhắn tin lại 

và tắt bộ lọc tin nhắn không xác định.  

Các cuộc gọi rô-bốt lừa đảo đang giảm dần. Tuy nhiên, chúng ta 

đang bị tấn công bởi các tin nhắn văn bản spam.  

Có thể một kẻ lừa đảo đã gửi cho bạn một tin nhắn không mong 

muốn liên quan đến một món quà, tài khoản bị đóng băng hoặc ai 

đó nói "xin chào" với bạn. Tháng trước, Ủy ban Truyền thông Liên 

bang đã đưa ra lời khuyên về các tin nhắn văn bản đáng ngờ và sự 

gia tăng các khiếu nại của người tiêu dùng. 

Luật liên bang yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ sử dụng công 

nghệ chống thư rác để chống lại các cuộc gọi tự động.  Theo US 

Public Interest Research Group (một cơ quan giám sát người tiêu 

dùng phi lợi nhuận), các cuộc gọi như vậy đã giảm xuống , 1,1 tỷ từ 

2,1 triệu trong năm qua. 

Người phát ngôn của FCC tuyên bố rằng các hành động tương tự 

đang được ủy ban về cuộc gọi tự động xem xét. Tuy nhiên, nó vẫn 

chưa được thực hiện. Robotexts đã tăng lên: Một báo cáo của cơ 

quan giám sát cho thấy rằng các vụ lừa đảo qua văn bản đã tăng 

gấp 10 lần trong cùng khoảng thời gian lên xấp xỉ 12 tỷ mỗi tháng.  

Các cuộc tấn công ngày càng tinh vi hơn.  Cũng như các cuộc gọi 

tự do và các trò lừa đảo tiếp thị qua điện thoại khác, số người gửi 

mà bạn thấy không nhất thiết phải là nguồn  của văn bản. Joanna 

Stern, đồng nghiệp của tôi, đã nhận được các cuộc gọi tự động 

dường như đến từ số của cô ấy. 

Có nhiều cách để tránh rơi vào những trường hợp này. Đây là một 

số mẹo để giúp bạn tránh bị lừa.  

Mở to mắt cảnh giác 



Bởi vì chúng ta quen với việc nhận các cuộc gọi tự động cho các 

mục đích hợp pháp (ví dụ: mã xác minh đăng nhập hoặc trạng thái 

gửi gói hàng), các trò gian lận văn bản có thể đặc biệt nguy hiểm.  

Hãy dành một chút thời gian để tạm dừng trước khi bạn trả lời 

hoặc nhấn vào liên kết đến bất kỳ văn bản nào.  Sự hấp dẫn là tất 

cả về việc tạo ra sự khẩn cấp ("Tài khoản của bạn hiện đang bị 

treo") và sự phấn khích ("Bạn vừa thắng!").  Các chủ đề trần tục 

khác cũng đang được sử dụng: Ủy ban Thương mại Liên bang nói 

rằng gần đây nhiều thông điệp bắt chước  Dịch vụ Bưu điện Hoa Kỳ 

yêu cầu một khoản phí chuyển phát;  Costco cung cấp một khoản 

hoàn trả; hoặc Home Depot tặng quà. 

Trong khi các ngân hàng và các dịch vụ khác sử dụng các cuộc gọi 

tự động để tự động cảnh báo bạn về gian lận và các mối lo ngại 

thực sự khác, họ thường cố gắng liên lạc với bạn qua một số 

phương tiện liên lạc - email, cuộc gọi rô-bốt, tin nhắn trong ứng 

dụng - vì vậy bạn có thể thấy vấn đề là hợp pháp.  

Đừng nhấp vào hoặc tải xuống 

Không nhấp vào bất kỳ tệp, liên kết hoặc số điện thoại nào xuất 

hiện trong văn bản. Những kẻ lừa đảo sẽ cố gắng thuyết phục bạn 

cung cấp chi tiết cá nhân hoặc tài chính hoặc nhập thông tin đăng 

nhập trên một trang web có vẻ hợp pháp.  Đây được gọi là lừa 

đảo. Bạn có thể nhận được phần mềm độc hại bằng cách nhấp vào 

tệp đính kèm hoặc liên kết. 

Ngay cả khi thông báo có vẻ hợp pháp, hãy đăng nhập trực tiếp 

vào ứng dụng hoặc trang web của công ty hoặc gọi đến số dịch vụ 

khách hàng của công ty. 

Không bao giờ gửi lại tin nhắn 

Một số các cuộc gọi tự động không bao gồm một liên kết. Họ trông 

như thế này: "Này, bạn thế nào?" hoặc "Là tôi, John!" Bạn có thể 

trả lời để xác nhận rằng bạn đã nhận được thư của tôi.  

Báo cáo văn bản cho cơ quan chức năng và chặn người gửi  



Để cải thiện khả năng phát hiện văn bản tự động, hầu hết các nhà 

cung cấp dịch vụ đều cho phép bạn báo cáo spam. Khách hàng 

của T-Mobile, Verizon và AT&T có thể chuyển tiếp các tin nhắn 

đáng ngờ tới 7726. FCC giám sát ngành viễn thông và FTC chịu 

trách nhiệm bảo vệ người tiêu dùng.  Các khiếu nại của người tiêu 

dùng có thể được gửi đến các cơ quan này để giúp tăng áp lực đối 

với các quy định. 

* iPhone: Để chuyển đến 7726, hãy nhấn và giữ tin nhắn gốc, nhấn 

vào Thêm, sau đó nhấn vào mũi tên ở dưới cùng bên phải.  

Văn bản không xác định được gửi qua iMessage ("iMessage") sẽ 

được hiển thị ở trên cùng thay vì "Tin nhắn Văn bản"; nhấn vào 

liên kết Báo cáo rác bên dưới thư để chặn người gửi.  Tiếp theo, 

nhấn vào Thông tin> Chặn Người gọi này.  

* Android: Mở ứng dụng nhắn tin của bạn.  Để chọn một tin nhắn, 

hãy chạm và giữ nó. Tiếp theo, nhấn vào menu Thêm (ba dấu 

chấm ở trên cùng). Chọn Chuyển tiếp, sau đó chọn Tin nhắn mới.  

Bạn cũng có thể báo cáo thư rác cho Google.  Tiếp theo, mở cuộc trò 

chuyện và nhấn vào menu (ba dấu chấm).  Chi tiết> Chặn thư rác. 

Chuyển hướng thư rác 

Các thiết bị iOS và Android được tích hợp tính năng bảo vệ để phân 

biệt tin nhắn từ những người gửi không xác định với tin nhắn từ các 

liên hệ mà bạn biết. Tính năng này có thể khiến bạn bỏ lỡ các tin 

nhắn quan trọng. Để tránh điều này, hãy thêm bất kỳ số robotext 

nào (FedEx hoặc Verizon) Thêm chúng vào danh bạ của bạn. 

* iPhone: Mở Cài đặt. Mở Tin nhắn, sau đó bật Bộ lọc Người gửi 

không xác định. Không xác định & Thư rác sẽ xuất hiện nếu nó đã 

được bật. 

* Android: Tính năng chống spam có thể được bật theo mặc 

định. Chuyển đến ứng dụng Tin nhắn và nhấn vào dấu ba 

chấm. Nhấp vào Cài đặt> Chống thư rác.  

Sử dụng ứng dụng lọc 



Ứng dụng lọc trả phí lọc ra các thư từ các nguồn không xác định 

và lọc phần còn lại. Các ứng dụng này sử dụng các thuật toán và 

cơ sở dữ liệu nâng cao để xác định những kẻ phạm tội đã biết.  

RoboKiller (30 đô la mỗi năm) là một lựa chọn phổ biến.  Nó cũng 

có một ứng dụng TextKiller. Nó tuyên bố loại bỏ 99 phần trăm tin 

nhắn rác và có danh sách Cho phép để các tin nhắn quan trọng 

không bị bỏ sót. Bạn cũng có thể chặn các từ khóa nhất định.  

Nomorobo (20 đô la mỗi năm cho khóa cơ bản, 50 đô la cho bảo vệ 

bổ sung) là một lựa chọn khác.  Nó đã giành chiến thắng trong cuộc 

thi chặn thư rác Robocall Challenge của FTC vào năm 2013. Bạn có 

thể chọn chặn tất cả các cuộc gọi tự động hoặc chỉ xác định chúng.  

Các ứng dụng này sẽ có quyền truy cập vào tin nhắn văn bản SMS 

của bạn, nhưng không phải Apple iMessage.  Điều này có thể bao 

gồm mã đăng nhập xác thực hai yếu tố mà bạn có thể sử dụng để 

đăng nhập vào các tài khoản trực tuyến khác nhau.  

Aaron Foss là người sáng lập Công ty Khoa học điện thoại mẹ 

Nomorobo. Ông nói rằng dịch vụ này chỉ xem người gửi và nội 

dung tin nhắn chứ không xem số của người nhận.  Điều này có 

nghĩa là ngay cả khi ai đó trong công ty phát hiện ra mã hai yếu tố, 

nó không thể được sử dụng để hack. 

Nomorobo không gửi danh bạ của bạn đến máy chủ của công 

ty. Thay vào đó, nó sử dụng điện thoại của bạn để tìm các số liên 

lạc không xác định. RoboKiller có thể truy cập danh bạ của bạn 

nhưng chính sách bảo mật của nó nói rằng công ty mẹ của 

RoboKiller không chia sẻ hoặc bán thông tin này.  

Hãy nhớ một lần nữa 

Bạn cũng nên ghi nhớ những điều này.  Thực hiện theo hướng dẫn 

của chính phủ nếu bạn bị tấn công hoặc trả tiền cho các dịch vụ.  

Robotexters có thể tạo ra số điện thoại để gửi thư rác, đó là lý do 

tại sao bạn phải trả lời để xác nhận rằng bạn là mục tiêu. Bạn 

không nên chia sẻ các chữ số của mình nếu không cần thiết.  



Sử dụng trình quản lý mật khẩu để lưu trữ và tạo các mật khẩu dài, 

duy nhất và thiết lập bảo vệ đa yếu tố trên tất cả các tài khoản 

cung cấp mật khẩu đó. 

 


