
 

 

 
 
 

 
Kính Gửi, 

Advocates Inc. (“Advocates”) viết thư này để thông báo cho quý vị về một sự cố bảo mật dữ liệu gần đây có thể 
liên quan đến thông tin cá nhân của quý vị. Advocates rất coi trọng quyền riêng tư và bảo mật của mọi thông tin 
mà chúng tôi đang nắm giữ. Chúng tôi muốn thông báo cho quý vị về sự cố, đồng thời cung cấp thông tin về 
những bước mà quý vị có thể thực hiện để giúp bảo vệ thông tin cá nhân của mình và mang lại cho quý vị các 
dịch vụ giám sát tín dụng và bảo vệ danh tính miễn phí. 

Chuyện Gì Đã Xảy Ra? Vào ngày 01 tháng 10 năm 2021, Advocates phát hiện ra mình là nạn nhân của một 
cuộc tấn công an ninh mạng tinh vi ảnh hưởng đến mạng lưới của Advocates.  Khi phát hiện ra hoạt động này, 
chúng tôi đã triển khai các bước để bảo vệ môi trường kỹ thuật số của mình.  Chúng tôi cũng đã thuê một công 
ty an ninh mạng hàng đầu tới hỗ trợ điều tra nhằm tìm hiểu xem liệu các thông tin cá nhân có bị truy cập hay 
thu thập trái phép trong cuộc tấn công này hay không.  Kết quả điều tra cho thấy một đối tượng nặc danh đã 
truy cập và lấy đi một lượng dữ liệu từ mạng lưới của Advocates.  Vào ngày 06 tháng 12 năm 2021, chúng tôi 
xác định rằng một số thông tin cá nhân của quý vị có thể có liên quan đến sự cố này.  Chúng tôi không có lý do 
gì để tin rằng thông tin cá nhân của quý vị đã bị sử dụng cho mục đích xấu do sự cố này.  

Những Thông Tin Nào Có Liên Quan?  Thông tin có thể bị ảnh hưởng là bất kỳ thông tin nào mà quý vị cung 
cấp cho Advocates và có thể bao gồm tên, Số An Sinh Xã Hội, thông tin y tế, thông tin bảo hiểm y tế và những 
thông tin khác của quý vị.  

Chúng Tôi Đang Làm Gì?  Ngay sau khi phát hiện ra sự cố này, chúng tôi đã tiến hành những biện pháp được 
đề cập ở trên. Chúng tôi cũng triển khai các tính năng bảo mật bổ sung để giảm thiểu nguy cơ xảy ra sự cố 
tương tự trong tương lai. Chúng tôi cũng đã thông báo cho Cục Điều Tra Liên Bang và sẽ phối hợp hết mức cần 
thiết để truy cứu trách nhiệm của kẻ vi phạm, nếu có thể.  Chúng tôi sẽ thông báo thêm cho quý vị về sự việc 
này và tư vấn cho quý vị về những bước mà quý vị có thể thực hiện để giúp bảo vệ thông tin của mình.  Ngoài 
ra, nhằm tăng cường phòng ngừa, chúng tôi đang cung cấp cho quý vị dịch vụ giám sát tín dụng và bảo vệ danh 
tính miễn phí trong tháng thông qua IDX, công ty hàng đầu quốc gia về bảo vệ chống trộm cắp danh tính. 

Các dịch vụ của IDX bao gồm tháng giám sát tín dụng, giám sát web tối (dark web) của CyberScan, chính sách 
hoàn trả tổn thất do gian lận danh tính trị giá 1 triệu đô la và các dịch vụ khôi phục sau khi bị trộm cắp danh tính 
được quản lý đầy đủ.  Với sự bảo vệ này, IDX sẽ hỗ trợ giải quyết các vấn đề nếu danh tính của quý vị bị xâm 
phạm.   

Quý Vị Có Thể Làm Gì.  Vui lòng xem kỹ thư này, cùng với hướng dẫn kèm theo về các bước bổ sung mà quý 
vị có thể thực hiện để bảo vệ thông tin của mình. Quý vị cũng có thể đăng ký các dịch vụ bảo vệ danh tính của 
IDX, những dịch vụ mà vốn được cung cấp miễn phí cho họ.  

Để nhận các dịch vụ giám sát tín dụng, quý vị phải trên 18 tuổi và đã thiết lập tín dụng tại Hoa Kỳ, có số An Sinh 
Xã Hội đứng tên mình và có địa chỉ cư trú tại Hoa Kỳ được liên kết với hồ sơ tín dụng của quý vị. Quý vị có thể 
đăng ký các dịch vụ bảo vệ danh tính miễn phí của IDX bằng cách gọi (833) 365-2599 hoặc truy cập 
https://response.idx.us/advocates và sử dụng Mã Đăng Ký được cung cấp ở trên.   

Các nhân viên trực tổng đài của IDX làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 9:00 sáng đến 9:00 tối theo Giờ Miền 
Đông. Xin lưu ý rằng hạn chót đăng ký là ngày 03 tháng 04 năm 2022. Vui lòng giữ lại thư này, vì quý vị sẽ cần 
Mã Đăng Ký được cung cấp ở trên để truy cập các dịch vụ.  

Để Biết Thêm Thông Tin.  Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào về thư này, vui lòng gọi (833) 365-2599 từ thứ 
Hai đến thứ Sáu, từ 9:00 sáng đến 9:00 tối theo Giờ Miền Đông.  

Để Đăng Ký, Vui Lòng Gọi: 

(833) 365-2599  
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Thay mặt cho Advocates, cảm ơn quý vị đã thông cảm cho chúng tôi về sự cố này.  Xin chân thành xin lỗi quý 
vị và mong quý vị hiểu rằng chúng tôi rất lấy làm tiếc về bất kỳ mối lo ngại hoặc sự bất tiện nào mà vấn đề này 
có thể gây ra cho quý vị.  

 
 
Trân trọng, 
 

 
 
Diane Gould  
Chủ Tịch & Giám Đốc Điều Hành 
Advocates  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se você precisa desta informação em Português por favor acesse  www.advocates.org 

如果您需要中文信息，请访问 www.advocates.org. 

Nếu bạn cần thông tin này bằng tiếng Việt, vui lòng truy cập www.advocates.org. 

Siw bezwen enfomasyon sa an Kreyol ale sou sit sa www.advocates.org. 

Si necesita esta información en Español, visite www.advocates.org. 

Nếu bạn cần thông tin này bằng ngôn ngữ ký hiệu Mỹ, vui lòng truy cập www.advocates.org. 

http://www.advocates.org/
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CÁC BƯỚC BỔ SUNG MÀ QUÝ VỊ CÓ THỂ THỰC HIỆN ĐỂ TĂNG CƯỜNG BẢO VỆ THÔNG TIN CỦA MÌNH 
 
Rà Soát Bản Sao Kê Tài Khoản Của Quý Vị và Thông Báo Cho Cơ Quan Thực Thi Pháp Luật về Hoạt 
Động Đáng Ngờ: Như một biện pháp phòng ngừa,chúng tôi khuyên quý vị nên cảnh giác bằng cách xem lại 
bảng sao kê tài khoản của mình và theo dõi sát sao các báo cáo tín dụng miễn phí để tìm ra những sai sót và 
bằng cách thực hiện những bước thích hợp khác để bảo vệ tài khoản, bao gồm cả việc thay đổi mật khẩu ngay 
lập tức.  Nếu phát hiện bất kỳ hoạt động đáng ngờ nào trên một tài khoản, quý vị nên thông báo ngay cho tổ 
chức tài chính hoặc công ty mà tài khoản được duy trì để được hỗ trợ khắc phục hoặc liên hệ với nhà cung cấp 
dịch vụ khắc phục. Quý vị cũng nên báo cáo ngay bất kỳ hoạt động gian lận nào hoặc bất kỳ trường hợp nghi 
ngờ có hành vi trộm cắp danh tính nào cho các cơ quan thực thi pháp luật thích hợp, tổng chưởng lý tiểu bang 
của quý vị và/hoặc Ủy Ban Thương Mại Liên Bang (FTC). Quý vị cũng nên liên hệ với cơ quan thực thi pháp 
luật tại địa phương của mình và gửi phiếu lý lịch tư pháp. Giữ một bản sao của phiếu lý lịch tư pháp trong trường 
hợp quý vị được yêu cầu cung cấp bản sao cho các bên cho vay để chỉnh sửa hồ sơ của quý vị. Thông tin liên 
lạc của Ủy Ban Thương Mại Liên Bang như sau: 

• Federal Trade Commission, Consumer Response Center, 600 Pennsylvania Ave, NW, Washington, DC 
20580,      1-877-IDTHEFT (438-4338), www.consumer.ftc.gov, www.ftc.gov/idtheft.   

Bản Sao Báo Cáo Tín Dụng:  Quý vị có thể nhận được bản sao miễn phí của báo cáo tín dụng của mình từ ba 
cơ quan báo cáo tín dụng chính 12 tháng một lần bằng cách truy cập http://www.annualcreditreport.com/, gọi 
tới số điện thoại miễn phí 877-322-8228, hoặc bằng cách điền vào Biểu Mẫu Yêu Cầu Báo Cáo Tín Dụng 
Thường Niên và gửi qua đường bưu điện đến Dịch Vụ Yêu Cầu Báo Cáo Tín Dụng Thường Niên, P.O. Box 
105281, Atlanta, GA 30348.  Quý vị có thể in biểu mẫu này tại 
https://www.annualcreditreport.com/cra/requestformfinal.pdf. Quý vị cũng có thể liên hệ với một trong ba cơ 
quan báo cáo tín dụng quốc gia sau:  

• Equifax, P.O. Box 740241, Atlanta, GA 30374, 1-800-525-6285, www.equifax.com. 

• Experian, P.O. Box 9532, Allen, TX 75013, 1-888-397-3742, www.experian.com. 

• TransUnion, P.O. Box 1000, Chester, PA 19016, 1-800-916-8800, www.transunion.com.    

Cảnh Báo Gian Lận: Có hai loại cảnh báo gian lận phổ thông mà quý vị có thể thiết đặt trên báo cáo tín dụng 
của mình – cảnh báo ban đầu và cảnh báo mở rộng. Quý vị nên cân nhắc thiết đặt một trong hai hoặc cả hai 
cảnh báo gian lận trên báo cáo tín dụng của mình. Cảnh báo gian lận ban đầu hoàn toàn miễn phí và sẽ có 
trong hồ sơ tín dụng của quý vị trong ít nhất 90 ngày. Cảnh báo này thông báo cho các bên cho vay về hoạt 
động gian lận có thể xảy ra trong báo cáo của quý vị và yêu cầu bên cho vay liên hệ với quý vị trước khi thiết 
lập bất kỳ tài khoản nào dưới danh nghĩa của quý vị. Quý vị có thể thiết đặt một cảnh báo mở rộng trên báo cáo 
tín dụng của mình nếu quý vị đã là nạn nhân của hành vi trộm cắp danh tính và cung cấp các chứng từ thích 
hợp. Cảnh báo gian lận mở rộng cũng miễn phí và sẽ có trong báo cáo tín dụng của quý vị trong bảy năm. Để 
thiết đặt cảnh báo gian lận trên báo cáo tín dụng của quý vị, hãy liên hệ với bất kỳ cơ quan báo cáo tín dụng 
nào trong số ba cơ quan báo cáo tín dụng nêu trên. Thông tin thêm có sẵn tại http://www.annualcreditreport.com.  
Thành viên quân đội cũng có thể thiết đặt một Cảnh Báo Gian Lận của Quân Nhân Tại Ngũ trên báo cáo tín 
dụng của họ trong thời gian tại ngũ. Cảnh Báo Gian Lận của Quân Nhân Tại Ngũ có hiệu lực trong một năm và 
có thể được gia hạn trong khoảng thời gian quý vị tại ngũ  
 
Đóng Băng Tín Dụng hoặc Đóng Băng Bảo Mật: Theo luật pháp Hoa Kỳ, quý vị có quyền đóng băng tín dụng, 
còn được gọi là đóng băng bảo mật, trên hồ sơ tín dụng của quý vị tối đa trong một năm mà không mất phí. Việc 
đóng băng sẽ ngăn tín dụng mới được mở bằng tên của quý vị mà không sử dụng số PIN được cấp cho quý vị 
khi quý vị bắt đầu đóng băng. Việc đóng băng bảo mật được thiết kế để ngăn các bên cho vay tiềm năng truy 
cập vào báo cáo tín dụng của quý vị mà không có sự đồng ý của quý vị. Do đó, việc sử dụng phương pháp đóng 
băng bảo mật có thể cản trở hoặc trì hoãn khả năng nhận được tín dụng của quý vị.  
 
Quý vị phải đóng băng bảo mật cho hồ sơ tín dụng của mình riêng rẽ đối với từng cơ quan báo cáo tín dụng. 
Việc thiết đặt hoặc dỡ bỏ đóng băng bảo mật hoàn toàn miễn phí. Để biết thông tin và hướng dẫn về cách đóng 
băng bảo mật,hãy liên hệ với bất kỳ cơ quan báo cáo tín dụng nào hoặc Ủy Ban Thương Mại Liên Bang như đã 
nêu ở trên. Để thiết đặt đóng băng bảo mật, quý vị có thể phải cung cấp cho cơ quan báo cáo người tiêu dùng 
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thông tin nhận dạng của mình bao gồm tên đầy đủ, số An Sinh Xã Hội, ngày sinh, địa chỉ hiện tại và trước đây, 
bản sao thẻ căn cước do nhà nước cấp của quý vị, và hóa đơn tiện ích, bản sao kê ngân hàng hoặc bản sao 
kê bảo hiểm gần đây. Sau khi nhận được yêu cầu đóng băng của quý vị, mỗi văn phòng tín dụng sẽ cung cấp 
cho quý vị một mã PIN hoặc mật khẩu duy nhất. Vui lòng lưu giữ mã PIN hoặc mật khẩu ở nơi an toàn vì quý vị 
sẽ cần nó nếu muốn dỡ bỏ tình trạng đóng băng. 
 
Tình trạng đóng băng vẫn được duy trì cho đến khi quý vị yêu cầu văn phòng tín dụng tạm thời dỡ bỏ hoặc loại 
bỏ hoàn toàn. Nếu yêu cầu được thực hiện trực tuyến hoặc qua điện thoại, văn phòng tín dụng phải dỡ bỏ tình 
trạng đóng băng tín dụng trong vòng một giờ. Nếu yêu cầu được gửi qua đường bưu điện, văn phòng phải dỡ 
bỏ tình trạng đóng băng không muộn hơn ba ngày làm việc sau khi nhận được yêu cầu của quý vị. 
 
Mã PIN Bảo Vệ Danh Tính của IRS: Quý vị có thể lấy mã PIN bảo vệ danh tính (PIN IP) từ phía IRS để ngăn 
người khác khai thuế bằng số An Sinh Xã Hội của quý vị. Mã PIN IP này chỉ có quý vị và IRS mới biết và giúp 
IRS xác minh danh tính của quý vị khi quý vị nộp tờ khai thuế điện tử hoặc tờ khai thuế trên giấy. Quý vị có thể 
tìm hiểu thêm và lấy mã PIN IP của mình tại đây: https://www.irs.gov/identity-theft-fraud-scams/get-an-identity-
protection-pin. 
 
Quý vị cũng có một số quyền hạn theo Đạo Luật Báo Cáo Tín Dụng Công Bằng (FCRA): Những quyền này 
bao gồm quyền được biết hồ sơ của quý vị có những gì; tranh luận về thông tin không đầy đủ hoặc không chính 
xác; yêu cầu các cơ quan báo cáo người tiêu dùng sửa hoặc xóa thông tin không chính xác, không đầy đủ hoặc 
không thể kiểm chứng. Để biết thêm thông tin về FCRA và quyền hạn của quý vị theo FCRA, vui lòng truy cập 
http://files.consumerfinance.gov/f/201504_cfpb_summary_your-rights-under-fcra.pdf. 
 
Nguồn Thông Tin Thêm Miễn Phí: Quý vị có thể lấy thông tin từ các cơ quan báo cáo người tiêu dùng, FTC 
hoặc từ tổng chưởng lý tiểu bang tương ứng của mình về các cảnh báo gian lận, đóng băng bảo mật và các 
bước quý vị có thể thực hiện để ngăn chặn hành vi trộm cắp danh tính. Nếu nghi ngờ có hành vi trộm cắp danh 
tính, quý vị có thể báo cáo cho cơ quan thực thi pháp luật địa phương, bao gồm cả FTC hoặc cho tổng chưởng 
lý ở tiểu bang của quý vị.  
 
Thông Tin Thêm:   
 
District of Columbia:  Quý vị có thể liên hệ với Văn Phòng Tổng Chưởng Lý District of Columbia tại 400 6th 
Street, NW, Washington, DC 2000; (202) 727-3400; oag@dc.gov .gov 
 
Maine:  Quý vị có thể liên hệ với Tổng Chưởng Lý Maine tại:  6 State House Station Augusta, ME 04333; 207-
626-8800;  https://www.maine.gov/ag/.   
 
Maryland: Quý vị có thể liên hệ với Tổng Chưởng Lý Maryland tại: 200 St. Paul Place Baltimore, MD 21202; 1-
888-743-0023; oag@state.md.us hoặc IDTheft@oag.state.md.us   
 
Bắc Carolina: Quý vị có thể liên hệ với Văn Phòng Tổng Chưởng Lý Bắc Carolina, Bộ Phận Bảo Vệ Người Tiêu 
Dùng tại:  9001 Mail Service Center Raleigh, NC 27699-9001; 877-5-NO-SCAM (Miễn cước gọi trong phạm vi 
Bắc Carolina); 919-716-6000; www.ncdoj.gov  

New York: Quý vị có thể liên hệ với Tổng Chưởng Lý New York tại: Bureau of Internet and Technology 
Resources, 28 Liberty Street, New York, NY 10005, 1-212-416-8433, https://ag.ny.gov/. 
 
Rhode Island: VARIABLE TEXT 3 Quý vị có thể liên hệ với Tổng Chưởng Lý Rhode Island tại: 150 South Main 
Street Providence, RI 02903, http://www.riag.ri.gov.  
 
Vermont:  Quý vị có thể liên hệ với Văn Phòng Tổng Chưởng Lý Vermont tại:  109 State Street, Montpelier, 
VT 05609; Điện Thoại (802) 828-3171; Email: ago.info@vermont.gov.  
  
Washington D.C.: Quý vị có thể liên hệ với Tổng Chưởng Lý Washington D.C. tại: 441 4th Street, NW 
Washington, DC 20001, 1-202-727-3400, oag.dc.gov. 

https://www.irs.gov/identity-theft-fraud-scams/get-an-identity-protection-pin
https://www.irs.gov/identity-theft-fraud-scams/get-an-identity-protection-pin
http://files.consumerfinance.gov/f/201504_cfpb_summary_your-rights-under-fcra.pdf
file:///C:/Users/langu/Downloads/ĐT:%20(202)%207273400
mailto:oag@dc.gov
https://www.maine.gov/ag/
mailto:oag@state.md.us
mailto:IDTheft@oag.state.md.us
http://www.ncdoj.gov/
https://ag.ny.gov/
http://www.riag.ri.gov/
mailto:ago.info@vermont.gov

