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Cảnh Báo Người Tiêu Dùng 
 
Người mua, Người bán, Đại lý Bất động sản và Người giữ Ủy thác HÃY CHÚ Ý: 
Tội phạm đang nhắm tới các Khoản Chuyển khoản và Chuyển Tiền Điện tử của 
quý vị! 
 

Các giao dịch bất động sản trong thế giới ngày nay thường bao gồm việc chuyển khoản 

hoặc chuyển tiền điện tử (EFT) để hoàn thành giao dịch. Các cảnh báo dành cho người 

tiêu dùng trước đây có đề cập hoặc bao gồm thông tin về việc lừa đảo liên quan tới 

chuyển khoản trong các giao dịch bất động sản đa sở hữu và lừa đảo đối với người cao 

tuổi. 

 

Chuyển khoản và chuyển tiền điện tử (EFT) trong các giao dịch mua bán bất động sản 

đã trở thành đối tượng của những kẻ tội phạm. Những kẻ này xen vào giao dịch bất 

động sản bằng cách đóng vai một bên trong giao dịch đó. Trong những trường hợp 

này, kẻ tội phạm thường lấy danh tính của một công ty bảo đảm quyền sở hữu hoặc 

công ty được ủy thác hoặc một đại lý bất động sản trong giao dịch đó và cung cấp các 

hướng dẫn có vẻ rất hợp pháp để chỉ dẫn cho người mua về tài khoản hoặc nơi người 

mua cần chuyển khoản hoặc chuyển tiền tới. Các hướng dẫn này dẫn tới việc chuyển 

khoản hoặc chuyển tiền vào một tài khoản ngân hàng của kẻ tội phạm, thường là ở 

nước ngoài và làm cho người mua bị mất hàng nghìn, hoặc hàng trăm nghìn đô la ngay 

lập tức. 

 

Đây là các cách tấn công rất tinh vi, có hình thức chuyên nghiệp nhắm vào các giao 

dịch bất động sản của quý vị và quý vị cần phải rất cẩn thận. Tội phạm công nghệ cao 

có thể lấy danh tính của những bên hợp pháp trong giao dịch của quý vị một cách rất 

thuyết phục, sử dụng các biểu trưng (logo) trông như thật và thông tin cá nhân trong 

giao tiếp để khiến cho quý vị cảm thấy thoải mái và tin tưởng. Tốt nhất quý vị nên giữ 

an toàn trong cách trả lời của mình và lúc nào cũng phải giả định rằng giao dịch của 

quý vị đang bị tội phạm nhắm tới. 

 

Quý vị có thể làm gì để tránh được các hoạt động tội phạm đó? 

 

1. Cân nhắc việc sử dụng các phương thức thay thế như các séc đảm bảo của 

ngân hàng, và phải chắc chắn lấy biên nhận. Đối với các giao dịch nhỏ, quý vị có 

thể thực hiện thanh toán tiền trực tiếp bằng cách dùng séc hoặc thẻ tín dụng và 

lấy biên nhận, bởi vì các phương thức thanh toán tiền này cung cấp cho quý vị 

bằng chứng thanh toán. 

2. Lấy các số điện thoại và số tài khoản của các đại lý bất động sản và những 

người giữ ủy thác từ ngay khi bắt đầu giao dịch bất động sản và sử dụng những 

số này trong suốt quá trình giao dịch. 

 

Sở Bất Động Sản Tiểu Bang California 
1651 Exposition Boulevard 

Sacramento, CA 95815 
www.dre.ca.gov  

http://www.dre.ca.gov/files/pdf/ca/2013/ConsumerAlert_LatestTimeshareFraud_Feb2013.pdf
http://www.dre.ca.gov/files/pdf/ca/2013/ConsumerAlert_LatestTimeshareFraud_Feb2013.pdf
http://www.dre.ca.gov/files/pdf/ca/2014/CalBRE%20Tips%20for%20Seniors%20to%20Avoid%20Real%20Estate%20Fraud.pdf
http://www.dre.ca.gov/files/pdf/ca/2014/CalBRE%20Tips%20for%20Seniors%20to%20Avoid%20Real%20Estate%20Fraud.pdf
http://www.dre.ca.gov/files/pdf/ca/2014/CalBRE%20Tips%20for%20Seniors%20to%20Avoid%20Real%20Estate%20Fraud.pdf
http://www.dre.ca.gov/


 

2 

3. Ngay cả khi nó có vẻ hợp pháp, quý vị đừng hành động ngay khi có các thay đổi 

về hướng dẫn chuyển khoản hoặc EFT mà quý vị nhận được qua phương thức 

điện tử (qua email) hoặc qua cuộc gọi điện thoại. Nếu giao dịch bất động sản 

của quý vị sử dụng phương pháp chuyển khoản hoặc chuyển tiền điện tử, và 

quý vị nhận được một thông báo thay đổi về cách chuyển khoản hoặc EFT, hãy 

gọi cho đại lý bất động sản của quý vị hoặc người giữ ủy thác qua số điện thoại 

mà quý vị đã có được từ ngày đầu giao dịch và xác nhận liệu hướng dẫn mới đó 

có đúng không trước khi gửi tiền đi. Tốt hơn hết là, nếu có thay đổi về hướng 

dẫn chuyển khoản hoặc EFT, hãy thực hiện thanh toán trực tiếp bằng cách sử 

dụng séc đảm bảo của ngân hàng! 

4. Không gửi thông tin cá nhân (các số tài khoản ngân hàng, số thẻ tín dụng, số an 

sinh xã hội và các thông tin tài chính) bằng địa chỉ email hoặc tin nhắn cá nhân. 

Hãy tiến hành sử dụng một trang web bảo mật, được mã hóa để gửi thông tin cá 

nhân hoặc cung cấp thông tin này bằng phương pháp gặp mặt trực tiếp. 

 

Nếu quý vị là nạn nhân, điều vô cùng quan trọng là quý vị phải liên lạc với ngân hàng 

tiền gửi của mình và Cục Điều Tra Liên Bang (FBI) ngay lập tức để có cơ hội ngăn 

chặn khoản chuyển tiền bất hợp pháp. Quý vị có thể nộp báo cáo cho FBI bằng cách 

gọi tới văn phòng FBI địa phương hoặc báo cáo trực tuyến tại Trung tâm Khiếu kiện Tội 

phạm Internet của FBI. 

 

### 

 

Ngày Tái Phát Hành:  Tháng Ba 2020 

Ngày Phát Hành Ban Đầu:  Tháng Mười 2018 

https://www.ic3.gov/complaint/default.aspx/
https://www.ic3.gov/complaint/default.aspx/
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Structural Results


ISO 32000-1:2008


		Serial		Page No.		Element Path		Checkpoint Name		Test Name		Status		Reason		Comments

		1						Document		Valid Document element		Passed		Document element passed.		

		2						Headings		No nested Headings		Passed		Heading tags are not nested inside one another.		

		3						Link Annotations		Link Annotations - Valid Tagging		Passed		All tagged Link annotations are tagged in Link or Reference tags.		

		4						Link Annotations		Link Destination		Passed		All Link destinations are valid		

		5						Links		Includes Link Annotation		Passed		All Link tags contain at least one Link annotation.		

		6						Structural Issues		Alternate Text with no content		Passed		All tags with Alternate, Actual or Expansion Text have content associated with them.		

		7						Structural Issues		Empty Tags		Passed		No empty tags were detected in document.		

		8						Form Annotations		Form Annotations - Valid Tagging		Not Applicable		No Form Annotations were detected in this document.		

		9						List		Valid Children		Not Applicable		No List elements were detected in this document.		

		10						List Item		LI - Valid Parent		Not Applicable		No List Items were detected in this document.		

		11						List Item		LBody - Valid Parent		Not Applicable		No LBody elements were detected in this document.		

		12						List Item		Lbl - Valid Parent		Not Applicable		No Lbl elements were detected in this document.		

		13						Other Annotations		Other Annotations - Valid Tagging		Not Applicable		No Annotations (other than Links and Widgets) were detected in this document.		

		14						RP, RT and RB		RP, RT and RB - Valid Parent		Not Applicable		No RP, RB or RT elements were detected in this document.		

		15						Ruby		Valid Children		Not Applicable		No Ruby elements were detected in this document.		

		16						Table		Valid Children		Not Applicable		No Table elements were detected in this document.		

		17						Table		Regularity		Not Applicable		No tables were detected in this document.		

		18						Table Cells		TD - Valid Parent		Not Applicable		No Table Data Cell or Header Cell elements were detected in this document.		

		19						Table Rows		Parent and children are valid		Not Applicable		No Table Row elements were detected in this document.		

		20						THead, TBody and TFoot		Parent and children are valid		Not Applicable		No THead, TFoot, or TBody elements were detected in this document.		

		21						TOC		Valid Children		Not Applicable		No TOC elements were detected in this document.		

		22						TOCI		Valid Parent and Children		Not Applicable		No TOCI elements were detected in this document.		

		23						Warichu		Warichu		Not Applicable		No Warichu elements were detected in this document.		

		24						WT and WP		WT and WP - Valid Parent		Not Applicable		No WP or WT elements were detected in the document		





Accessibility Results



Section 508


		Index		Checkpoint		Status		Reason		Comments





  
  
WCAG 2.0 AA (Revised Section 508 - 2017)


		Serial		Page No.		Element Path		Checkpoint Name		Test Name		Status		Reason		Comments

		1		1		Tags->0->0->2		Guideline 1.1 Provide text alternatives for all non-text content		Alternative Representation for Links		Passed		Please verify that Alt of "www.dre.ca.gov" is appropriate for the highlighted element.		Verification result set by user.

		2		1		Tags->0->2->1		Guideline 1.1 Provide text alternatives for all non-text content		Alternative Representation for Links		Passed		Please verify that Alt of "giao dịch bất động sản đa sở hữu" is appropriate for the highlighted element.		Verification result set by user.

		3		1		Tags->0->2->3		Guideline 1.1 Provide text alternatives for all non-text content		Alternative Representation for Links		Passed		Please verify that Alt of " " is appropriate for the highlighted element.		Verification result set by user.

		4		1		Tags->0->2->5		Guideline 1.1 Provide text alternatives for all non-text content		Alternative Representation for Links		Passed		Please verify that Alt of "lừa đảo đối với người cao " is appropriate for the highlighted element.		Verification result set by user.

		5		1		Tags->0->2->7		Guideline 1.1 Provide text alternatives for all non-text content		Alternative Representation for Links		Passed		Please verify that Alt of "tuổi" is appropriate for the highlighted element.		Verification result set by user.

		6		1		Tags->0->2->9		Guideline 1.1 Provide text alternatives for all non-text content		Alternative Representation for Links		Passed		Please verify that Alt of "." is appropriate for the highlighted element.		Verification result set by user.

		7		2		Tags->0->10->1		Guideline 1.1 Provide text alternatives for all non-text content		Alternative Representation for Links		Passed		Please verify that Alt of "Trung tâm Khiếu kiện Tội " is appropriate for the highlighted element.		Verification result set by user.

		8		2		Tags->0->10->3		Guideline 1.1 Provide text alternatives for all non-text content		Alternative Representation for Links		Passed		Please verify that Alt of "phạm Internet" is appropriate for the highlighted element.		Verification result set by user.

		9						Guideline 1.3 Create content that can be presented in different ways		Link Annotations		Passed		All tagged Link annotations are tagged in Link or Reference tags.		

		10						Guideline 1.3 Create content that can be presented in different ways		Links		Passed		All Link tags contain at least one Link annotation.		

		11						Guideline 1.3 Create content that can be presented in different ways		Heading Levels		Passed		All Headings are nested correctly		

		12						Guideline 1.3 Create content that can be presented in different ways		Tabs Key		Passed		All pages that contain annotations have tabbing order set to follow the logical structure.		

		13				Doc		Guideline 1.4 Make it easier for users to see and hear content including separating foreground from background.		Format, layout and color		Passed		Make sure that no information is conveyed by contrast, color, format or layout, or some combination thereof while the content is not tagged to reflect all meaning conveyed by the use of contrast, color, format or layout, or some combination thereof.		Verification result set by user.

		14				Doc		Guideline 1.4 Make it easier for users to see and hear content including separating foreground from background.		Minimum Contrast		Passed		Please ensure that the visual presentation of text and images of text has a contrast ratio of at least 4.5:1, except for Large text and images of large-scale text where it should have a contrast ratio of at least 3:1, or incidental content or logos
		Verification result set by user.

		15						Guideline 2.1 Make all functionality operable via a keyboard interface		Server-side image maps		Passed		No Server-side image maps were detected in this document (Links with IsMap set to true).		

		16						Guideline 2.4 Provide ways to help users navigate, find content, and determine where they are		Headings defined		Passed		Headings have been defined for this document.		

		17				MetaData		Guideline 2.4 Provide ways to help users navigate, find content, and determine where they are		Metadata - Title and Viewer Preferences		Passed		Please verify that a document title of Cảnh Báo Người Tiêu Dùng is appropriate for this document.		Verification result set by user.

		18				MetaData		Guideline 3.1 Make text content readable and understandable.		Language specified		Passed		Please ensure that the specified language (vi) is appropriate for the document.		Verification result set by user.

		19						Guideline 3.2 Make Web pages appear and operate in predictable ways		Header/Footer pagination artifacts		Passed		All pages define page headers and footers appropriately		

		20						Guideline 3.2 Make Web pages appear and operate in predictable ways		Change of context		Passed		No actions are triggered when any element receives focus		

		21						Guideline 1.1 Provide text alternatives for all non-text content		Alternative Representation for Figures		Not Applicable		No Figure or Formula tags with alternate representation were detected in this document.		

		22						Guideline 1.1 Provide text alternatives for all non-text content		Alternative Representation for Formulas		Not Applicable		No Formula tags were detected in this document.		

		23						Guideline 1.1 Provide text alternatives for all non-text content		Alternative Representation for Forms		Not Applicable		No Form Fields were detected in this document.		

		24						Guideline 1.1 Provide text alternatives for all non-text content		Alternative Representation for Other Annotations		Not Applicable		No other annotations were detected in this document.		

		25						Guideline 1.2 Provide synchronized alternatives for multimedia.		Captions 		Not Applicable		No multimedia elements were detected in this document.		

		26						Guideline 1.3 Create content that can be presented in different ways		Form Annotations - Valid Tagging		Not Applicable		No Form Annotations were detected in this document.		

		27						Guideline 1.3 Create content that can be presented in different ways		Lbl - Valid Parent		Not Applicable		No Lbl elements were detected in this document.		

		28						Guideline 1.3 Create content that can be presented in different ways		LBody - Valid Parent		Not Applicable		No LBody elements were detected in this document.		

		29						Guideline 1.3 Create content that can be presented in different ways		List Item		Not Applicable		No List Items were detected in this document.		

		30						Guideline 1.3 Create content that can be presented in different ways		List		Not Applicable		No List elements were detected in this document.		

		31						Guideline 1.3 Create content that can be presented in different ways		Other Annotations - Valid Tagging		Not Applicable		No Annotations (other than Links and Widgets) were detected in this document.		

		32						Guideline 1.3 Create content that can be presented in different ways		RP, RT and RB - Valid Parent		Not Applicable		No RP, RB or RT elements were detected in this document.		

		33						Guideline 1.3 Create content that can be presented in different ways		Correct Structure - Ruby		Not Applicable		No Ruby elements were detected in this document.		

		34						Guideline 1.3 Create content that can be presented in different ways		Table Cells		Not Applicable		No Table Data Cell or Header Cell elements were detected in this document.		

		35						Guideline 1.3 Create content that can be presented in different ways		THead, TBody and TFoot		Not Applicable		No THead, TFoot, or TBody elements were detected in this document.		

		36						Guideline 1.3 Create content that can be presented in different ways		Table Rows		Not Applicable		No Table Row elements were detected in this document.		

		37						Guideline 1.3 Create content that can be presented in different ways		Table		Not Applicable		No Table elements were detected in this document.		

		38						Guideline 1.3 Create content that can be presented in different ways		Correct Structure - Warichu		Not Applicable		No Warichu elements were detected in this document.		

		39						Guideline 1.3 Create content that can be presented in different ways		Correct Structure - WT and WP		Not Applicable		No WP or WT elements were detected in the document		

		40						Guideline 1.3 Create content that can be presented in different ways		ListNumbering		Not Applicable		No List elements were detected in this document.		

		41						Guideline 1.3 Create content that can be presented in different ways		Header Cells		Not Applicable		No tables were detected in this document.		

		42						Guideline 1.3 Create content that can be presented in different ways		Summary attribute		Not Applicable		No Table elements were detected in the document.		

		43						Guideline 1.3 Create content that can be presented in different ways		Scope attribute		Not Applicable		No TH elements were detected in this document.		

		44						Guideline 1.3 Create content that can be presented in different ways		Article Threads		Not Applicable		No Article threads were detected in the document		

		45						Guideline 1.4 Make it easier for users to see and hear content including separating foreground from background.		Images of text - OCR		Not Applicable		No raster-based images were detected in this document.		

		46						Guideline 2.2 Provide users enough time to read and use content		Timing Adjustable		Not Applicable		No elements that could require a timed response found in this document.		

		47						Guideline 2.3 Do not design content in a way that is known to cause seizures		Three Flashes or Below Threshold		Not Applicable		No elements that could cause flicker were detected in this document.		

		48						Guideline 2.4 Provide ways to help users navigate, find content, and determine where they are		Outlines (Bookmarks)		Not Applicable		Document contains less than 9 pages.		

		49						Guideline 3.3 Help users avoid and correct mistakes		Required fields		Not Applicable		No Form Fields were detected in this document.		

		50						Guideline 3.3 Help users avoid and correct mistakes		Form fields value validation		Not Applicable		No form fields that may require validation detected in this document.		

		51						Guideline 4.1 Maximize compatibility with current and future user agents, including assistive technologies		4.1.2 Name, Role, Value		Not Applicable		No user interface components were detected in this document.		

		52		1,2		Tags->0->0->2->0,Tags->0->2->1->0,Tags->0->2->3->0,Tags->0->2->5->0,Tags->0->2->7->0,Tags->0->2->9->0,Tags->0->10->1->0,Tags->0->10->3->0		Guideline 1.1 Provide text alternatives for all non-text content		Alternative Representation for Links		Warning		Link Annotation doesn't define the Contents attribute.		

		53		1		Artifacts->2->0,Artifacts->2->1		Guideline 1.3 Create content that can be presented in different ways		Meaningful Sequence		Warning		An untagged XObject element has been detected in this document. CommonLook has automatically placed those in an Artifact.		

		54		1,2		Artifacts->2->2,Artifacts->3->0,Artifacts->4->0,Artifacts->5->0,Artifacts->6->0,Artifacts->7->0,Artifacts->8->0,Artifacts->9->0,Artifacts->10->0,Artifacts->11->0,Artifacts->12->0,Artifacts->13->0,Artifacts->2->0,Artifacts->3->0,Artifacts->4->0,Artifacts->5->0,Artifacts->6->0,Artifacts->7->0,Artifacts->8->0		Guideline 1.3 Create content that can be presented in different ways		Meaningful Sequence		Warning		An untagged Text element has been detected in this document. CommonLook has automatically placed those in an Artifact.		
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