Th t, ngày 11/11/2020
Li dng s thiu hiu bit, nh d ca mt s em hc sinh THPT, mt s i tng ã d d, cho tin các em hc sinh ng ký tài
khon ng dng ví in t. Sau ó, chúng tr tin "mua" li tài khon này s dng. iu ó, tim n nhiu nguy c "tip tay" cho
các i tng thc hin hành vi phm ti.
CAH Ch Ph (Gia Lai) va phát i thông báo v phng thc th on li dng thông tin cá nhân hc sinh trên a bàn
huyn khi ng ký tài khon ng dng ví in t. Theo ó, qua công tác nghip v, CAH Ch Ph thu thp c thông tin v vic:
trong thi gian qua, ti các trng THPT trên a bàn huyn xut hin mt s i tng bên ngoài trng tip cn vi các em hc
sinh. S i tng này ã d d, lôi kéo hc sinh s dng CMND, các thông tin cá nhân ca hc sinh ng ký th ngân hàng
và liên kt vi ng dng ví in t Momo.
Bng th on s dng mng xã hi hoc các cách khác lôi kéo, d d các em hc sinh ã c cp Chng minh nhân dân i
ng ký th ngân hàng và liên kt vi ng dng Momo bng thông tin cá nhân ca các em qua s TD ca chúng a.
Sau khi xong vic, các em hc sinh s c nhn mt s tin "thù lao". Khi các em hc sinh ng ý, các i tng hn các em
hc sinh ti các im bán hàng, quán nc gn các ngân hàng có tr s ti TP Pleiku (Gia Lai) ly thông tin cá nhân.
Các i tng chp hình chân dung, phô-tô Chng minh nhân dân ca các em ri a 1 sim TD cho các em ti ngân
hàng ng ký làm th ngân hàng theo s TD nói trên. ng thi, chúng hng dn các em lp sim TD (ã ng ký làm th
ngân hàng) vào in thoi ti và liên kt vi ng dng ví in t Momo.
Sau khi hoàn tt các "th tc" nói trên, s i tng này ly li sim TD mà chúng a cho các em hc sinh ng ký làm th
ngân hàng và a cho các em hc sinh 1 sim TD khác cùng "tin công" là 150.000 ng. Trc s vic trên, c quan
Công an nhn thy vic các i tng thu thp thông tin cá nhân ca các em hc sinh nh trên có th nhm mc ích s
dng các thông tin ó thc hin hành vi có liên quan n ti phm, nh: La o chim ot tài sn, vay nóng và các ng
dng cho vay trên in thoi, cá bóng á...
CAH Ch Ph ã phát i thông báo gi Phòng GD&T H. Ch Ph và 3 trng THPT trên a bàn nhm cnh báo phng
thc, th on ca s i tng trên. ng thi, phi hp lp danh sách các em hc sinh ã tham gia theo hình thc trên qun lý
cng nh vn ng hc sinh và ph huynh ti ngân hàng ã ng ký hy tài khon Momo cùng các thông tin cá nhân ã
liên kt. Hin, vic rà soát ang c các nhà trng trin khai.
Trao i vi P.V, lãnh o mt chi nhánh ngân hàng ti TP Pleiku (Gia Lai) cho bit: Phng thc, th on trên các i tng
d dàng s dng thông tin cá nhân ca ngi khác tin hành các giao dch thông qua các ng dng ví in t. Thm chí,
các giao dch bt minh và vi phm pháp lut. Nhiu trng hp khi c quan Công an xác minh thì ch tài khon ã ng
ký không h hay bit s vic.
"Th nên, các cá nhân, c bit các em hc sinh ã tui cp CMND cn hiu rõ vic bo mt thông tin cá nhân, tránh
các i tng li dng thc hin các hành vi phm ti, c bit liên quan n các hành vi phm ti công ngh cao", lãnh o
ngân hàng này khuyn cáo.
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