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TIỀN ẢO, ĐA CẤP PONZI VÀ 

NHỮNG CHIẾC “THÒNG LỌNG” VÔ HÌNH

MC dẫn:  (  Trên nền nhạc  nhanh,  mạnh) Thưa các  bạn!  Tiền ảo,
thương mại điện tử là 2 trong 5 lĩnh vực của ngành công nghiệp 4.0 mà
thời gian qua, nhiều đối tượng, tổ chức, doanh nghiệp đã lợi dụng hoạt
động theo hình thức đa cấp, mô hình Ponzi (vay của người sau trả cho
người trước). Sau sự sụp đổ của công ty 'tiền ảo' Sky Mining với sự “bốc
hơi” hàng ngàn tỷ đồng của các nhà đầu tư, mới đây, Bộ Công an đã đưa
ra cảnh báo đặc biệt về hình thức hoạt động của Công ty Tài chính công
nghệ ERG. Vậy, ERG là ai? Rủi ro nào sẽ đến với các nhà đầu tư ERG
và đâu là những chiếc “thòng lọng” vô hình? PV Lê Dung có cuộc trao
đổi với Đại tá Nguyễn Hữu Hợp- Phó Cục trưởng Cục An ninh Kinh tế-
Bộ Công an. 

--------

PV: Trước hết xin được cám ơn Đại tá Nguyễn Hữu Hợp đã trả lời
phỏng vấn của chương trình Vì an ninh Tổ quốc. Thưa ông, vì đâu mà Bộ
Công an lại đưa ra cảnh báo “đặc biệt” về hình thức hoạt động của Công ty
tài chính Công nghệ ERG?

Đại tá Nguyễn Hữu Hợp:  Tập đoàn ERG được hình thành ở đảo
Virgin, vương quốc Anh. Tập đoàn này không được đất nước nào cấp giấy
phép kể cả ở Anh. Đây là tập đoàn tự xưng hình thức kinh doanh lợi dụng
mạng viễn thông hoạt động trong tài chính gọi là Fintech, lĩnh vực này các
đối tượng tội phạm lợi dụng để kinh doanh đa cấp, huy động vốn. Thời gian
qua, tập đoàn ERG đã xâm nhập vào Việt Nam và xảy ra ở 1 số địa phương. 

PV: ERG không được cấp phép, vậy bản chất của công ty này là gì và
công ty này huy động vốn thế nào từ các nhà đầu tư?

Đại tá Nguyễn Hữu Hợp: ERG đưa ra 13 gói đầu tư khác nhau từ 1
trăm USD đến 1 triệu USD, lợi nhuận không phụ thuộc vào gói đầu tư mà
phụ thuộc vào thời gian đầu tư. Hình thức đầu tư giống như gói cho vay của



các ngân hàng, lãi suất quân bình là 180%/năm. Để đầu tư, các nhà đầu tư
có 2 hình thức chuyển tiền vào tài khoản, một là mua đô la, 2 là chuyển các
loại tiền điện tử được tích hợp vào ví của ERG như đầu tư bitcoin, bitcoin
cash, litecoin. Mỗi gói đầu tư đều có hoa hồng môi giới theo tỉ lệ từ cao
xuống thấp tùy theo theo nhánh đầu tư. Đây thực chất là hoạt động đầu tư
theo hình thức Ponzi tức là vay của người sau trả cho người trước.

PV: Vậy rủi ro nào sẽ đến với các nhà đầu tư ERG khi Công ty tài
chính công nghệ này hoạt động theo hình thức Ponzi ạ?

Đại tá Nguyễn Hữu Hợp: ERG chỉ trả lãi cho nhà đầu tư bằng đô la
ảo và số tiền mà nhà đầu tư bỏ ra sau này bán cũng chỉ bán với các nhà đầu
tư ERG mà không bán ra ngoài được. Đây là rủi ro lớn. Rủi ro thứ 2 là các
công ty này và máy này chủ nằm ở nước ngoài nên các nhà đầu tư không biết
công ty này địa chỉ ở đâu, nằm ở quốc gia nào. Rủi ro thứ 3 là ở Việt Nam
hiện nay, khung pháp lý về hoạt động kinh doanh tiền ảo chưa có, khi có sự
cố tranh chấp xảy ra thì người mua bán và sử dụng tiền ảo không được pháp
luật bảo vệ và dễ rơi vào tình trạng mất trắng tài sản.

PV: Tôi nhớ Bộ Công an từng phát hiện, đưa ra ánh sáng nhiều vụ liên
quan đến hình thức huy động vốn theo mô hình đa cấp- ponzi, rồi hoạt động
của các dự án cũng như công ty tiền ảo. Trên thực tế, cơ quan chức năng có
xử lý được các vụ việc này không, thưa đại tá?

Đại tá Nguyễn Hữu Hợp: Chúng ta chỉ xử lý về kinh doanh mua bán
tiền ảo với các hình thức lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chứ để nói xử lý kinh
doanh tiền ảo, kinh doanh tài chính trên mạng mang tính chất đa cấp về tài
chính là luật pháp chúng ta chưa có quy định rõ ràng. Cho nên các đối tượng
lợi dụng vào đây. Tôi được biết chính phủ đang quyết liệt chỉ đạo làm sao để
có khung pháp lý để xử lý.

PV: Chưa có khung hành lang pháp lý rõ ràng để bảo vệ các nhà đầu tư
cũng như xử lý vụ việc khi xảy ra hậu quả. Vậy, đại tá có khuyến cáo gì với
những nhà đầu tư?



Đại tá Nguyễn Hữu Hợp: Khi đưa ra các gói tài chính này, tội phạm
chủ yếu đưa ra vấn đề lãi suất hấp dẫn để đánh vào lòng tham mọi người và
khi cá đã cắn câu, thu đủ tiền rồi, các đối tượng này dùng thủ đoạn, hành vi
bỏ trốn. Qua đây cảnh báo mọi người cần tìm hiểu kỹ, nắm bắt khoa học kỹ
thuật công nghệ và tìm hiểu kỹ các công ty, tổ chức tài chính, huy động vốn.
Nếu cảm thấy có dấu hiệu nghi ngờ trong quá trình huy động vốn thì nên báo
với cơ quan công an để cơ quan công an thu thập tài liệu xử lý theo quy định
pháp luật.

PV: Vâng, một lần nữa xin cám ơn sự tham gia của Đại tá Nguyễn Hữu
Hợp trong chương trình. Và thưa các bạn, chúng tôi phải nhắc lại là Việt Nam
chưa công nhận bất cứ loại tiền điện tử và tiền mã hóa nào. Chính vì vậy, việc
đầu tư vào các công ty tài chính hoạt động theo hình thức đa cấp- ponzi và sử
dụng tiền ảo như ERG được ví như những chiếc “thòng lọng” vô hình. Với
rủi ro cao và thiệt hại nặng nề, những chiếc thòng lòng này sẽ “siết cổ” những
nhà đầu tư thiếu hiểu biết nhưng lại tham lợi nhuận.


