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HIỆP HỘI CHẾ BIẾN VÀ XUẤT KHẨU 

THUỶ SẢN VIỆT NAM     

 

Số: 49/CV-VASEP 

V/v các cá nhân (được cho là từ các tổ chức tín 

dụng cho vay tiêu dùng cá nhân) quấy nhiễu, đe 

dọa và bôi nhọ lãnh đạo nhiều DN thủy sản 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 07 năm 2022 

 

Kính gửi: Cục An ninh Kinh tế (A04) – Bộ Công an 

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) cùng các doanh 

nghiệp (DN) thủy sản hội viên trân trọng cám ơn Quý Cục đã luôn đồng hành và hỗ trợ 

Hiệp hội, doanh nghiệp trong nhiều năm qua. 

Văn phòng Hiệp hội nhận được phản ánh của nhiều DN thành viên về việc ngày 

càng nhiều hiện tượng Lãnh đạo của công ty bị quấy nhiễu, đe dọa và bôi nhọ một cách 

trắng trợn, công khai (qua điện thoại, tin nhắn, mạng xã hội…) từ các cá nhân không 

quen biết, được cho là từ các tổ chức tín dụng cho vay tiêu dùng cá nhân, ảnh hưởng 

nặng nề và tiêu cực đến các DN, tâm lý lãnh đạo DN cũng như trật tự xã hội.  

Theo phản ánh và tự tìm hiểu ban đầu của các DN, có một số vấn đề cụ thể như 

sau khiến lãnh đạo các DN bị các cá nhân không quen biết quấy nhiễu, đe dọa và bôi 

nhọ: 

- Trong hơn 2 năm qua, dịch vụ vay tiêu dùng nhanh có dấu hiệu thịnh hành ở 

nhiều tỉnh thành, đặc biệt tại Đồng bằng sông cửu long, khu công nghiệp, khu chế xuất. 

Các công ty-tổ chức tín dụng cho vay cá nhân thông qua “App” trên smartphone hoặc chỉ 

cần một cú nhấp chuột, với nhiều thông tin quảng cáo hấp dẫn, lợi dụng sự nhẹ dạ, thiếu 

hiểu biết của người lao động để dụ dỗ, lôi kéo cho vay. Nhưng nhiều trường hợp người 

lao động sau đó rơi vào nợ nần hoặc chậm trả vì nhiều lý do – là nguồn cơn để “xuất 

hiện các cá nhân” gây áp lực đòi nợ, đe dọa tới không chỉ người lao động đó, các người 

thân, bạn bè mà đặc biệt là tới lãnh đạo các DN nơi người lao động làm việc bằng những 

lời nói & cách thức quấy nhiễu, đe dọa và xúc phạm kém văn minh nhất khi mà bản thân 

lãnh đạo DN không hề biết và không liên quan đến giao dịch dân sự vay-cho vay kia. 

- Khi các công nhân-người lao động không trả được nợ, các cá nhân (được cho là 

từ các công ty-tổ chức tín dụng cho vay) đã thực hiện gọi điện và nhắn tin liên tục, đe 

dọa, quấy nhiễu, chửi bới đến Ban giám đốc, công đoàn đến các phòng ban của Công ty 

mà người lao động đang làm việc. Ngoài ra, các cá nhân kia còn lên các mạng xã hội bôi 

nhọ công ty, cắt ghép hình ảnh của lãnh đạo công ty và lan truyền như đang truy tìm đối 

tượng lừa đảo, thậm chí tung tin lãnh đạo công ty đã chết…. Các thủ đoạn này đã làm 

ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của DN, làm xáo trộn cuộc sống 

và gia đình người lao động, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh cũng như hoạt động 

SX, kinh doanh của DN.  
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Mặc dù thời gian qua, các DN đều đã phản ánh-báo cáo sự việc tới chính quyền 

tại các địa phương nơi DN hoạt động, nhưng vấn nạn vẫn ngày càng nhiều và nghiêm 

trọng hơn. Hiệp hội thấy rằng đây là một vấn nạn ngày càng có dấu hiệu phức tạp, ảnh 

hưởng đến hoạt động của cộng đồng DN cũng như trật tự an toàn xã hội. Việc quấy 

nhiễu, đe dọa và bôi nhọ đến người khác, đến lãnh đạo DN một cách công khai, trắng 

trợn không chỉ có dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng mà còn tiềm ẩn nhiều nguy 

cơ, rủi ro đối với sự an toàn của các DN, tổ chức và người lao động.  

Vì những lý do & hiện trạng trên, VP Hiệp hội trân trọng báo cáo Quý Cục và đề 

nghị Quý Cục hỗ trợ giải quyết cũng như hướng dẫn cụ thể cho Hiệp hội & DN về cách 

thức và địa chỉ báo cáo giải quyết vấn nạn nghiêm trọng kể trên. 

Xin cảm ơn và trân trọng kính chào./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ Nông nghiệp và PTNT; 

- BCH và BKT HH; 

- VPĐD HH tại Hà Nội 

- Lưu VPHH. 

TUQ. CHỦ TỊCH HIỆP HỘI  

TỔNG THƯ KÝ 

 

 

 

Trương Đình Hòe 

 


