Trong thi gian dch bnh COVID-19 din bin phc tp, ngi dân c khuyn cáo nhà và ch ra ngoài khi tht s cn thit,
hn ch tp trung ông ngi. Trong iu kin thc hin giãn cách yên trong nhà, xu hng dùng Internet, mng xã hi ti
các gia ình tng cao. Li dng iu này, các i tng xu ã s dng không gian mng, phng tin in t thc hin nhiu hành vi
vi phm pháp lut, la o chim ot tài sn, gây thit hi cho ngi dân trên c nc nói chung cng nh ti TP à Nng.
Các i tng làm gi giy t ca c quan t tng la o nn nhân.
thc hin hành vi ti phm, các i tng trit li dng tính nng nc danh ca Internet, s dng các phn mm bo mt, t máy
ch nc ngoài, s dng nhng phng thc, th on tinh vi gây nhiu khó khn cho c quan Công an trong quá trình iu
tra, x lý.
Theo ánh giá ca Phòng Cnh sát hình s (CSHS)- Công an TP à Nng, ti phm s dng công ngh cao gn ây ni
lên phng thc th on mi, tinh vi hn trc. Các i tng phm ti dùng công ngh gi danh s in thoi chm sóc khách
hàng là 18001090 c lu sn trong sim ca các nhà mng vi tên là "CSKH" nhng có mã vùng khác mã vùng Vit
Nam (ví d +81097, +81084, +81024,...). Khi gi n thì in thoi s hin th ngi gi là "CSKH" nên ngi dân tin tng úng
là do nhà mng gi n. Các i tng la o thng xng danh là nhân viên chm sóc khách hàng ca nhà mng thông
báo v vic thông tin cá nhân ca nn nhân b l ra ngoài và s khóa toàn b các s in thoi mà nn nhân ã ng ký.
Bên cnh ó, các i tng còn hng dn nn nhân kt ni in thoi gp "iu tra viên", "kim sát viên" ca các c quan pháp
lut thông báo ngi dân có liên quan trong mt v án mua bán ma túy, ra tin...
Các i tng này da nt, yêu cu nn nhân phi hp tác iu tra và làm theo hng dn, nu không s bt tm giam, x lý hình
s. "nn gân" nn nhân, các i tng làm gi quyt nh khi t b can, lnh bt tm giam vi tên tui a ch c th. Sau khi dò hi
c thông tin cá nhân, s tài khon, nhng khon tin ang gi ngân hàng, i tng la o yêu cu nn nhân lp mt tài khon
ngân hàng khác vi thông tin Internet Banking là s in thoi do bn chúng cung cp. Sau ó, chúng yêu cu nn
nhân chuyn tin vào và nhanh chóng chim ot. thun li trong vic la o, các "iu tra viên", "kim sát viên" này
còn yêu cu nn nhân gi bí mt, không c báo cho ngi thân bit ng thi gi in liên tc gây tâm lý hoang mang, lo
s.
i tá Trn Mu – Phó Giám c Công an thành ph à Nng cho bit, khi có yêu cu làm vic vi công dân, lc lng công
an s có giy mi hoc giy triu tp ch không bao gi trao i thông tin v án qua in thoi. C quan công an cng không
có tài khon ngân hàng mang tên cá nhân và không yêu cu ng s phi chuyn tin chng minh vô ti. Ngi dân
cn lu ý, tt c s in thoi gi mo theo s máy ca c quan chc nng u có thêm du (+) trc dãy s vì chúng c thc hin
qua mng Internet. Nu ch kim tra s máy gi n qua tng ài 1080 s không phát hin c s gi mo này. Chính vì vy,
cn cnh giác, thông báo hình thc la o ca ti phm cho các thành viên trong gia ình, nht là ngi già, ít tip cn
thông tin. Mi ngi cn nâng cao ý thc cnh giác khi nghe in thoi ca ngi l yêu cu cung cp thông tin cá nhân, s
tài khon, th tín dng.
Ngi dân cn cnh giác vi các cuc gi l yêu cu cung cp thông tin cá nhân, s tài khon, th tín dng...
"Khi xy ra tình hung b la o nh trên, ngi dân không c chuyn tin ngay mà kp thi thông báo cho c quan
Công an gn nht có bin pháp ngn chn, u tranh bt gi ti phm. Nu ã chuyn tin thì liên h ngay vi ngân hàng ni
gi hoc báo cho c quan công an phong ta tài khon, ngn chn thit hi xy ra", i tá Trn Mu khuyn cáo.
kp thi ngn chn các hot ng ca ti phm s dng công ngh cao, nh hng n tình hình ANTT trên a bàn thành ph,
Giám c Công an TP à Nng ngh S Thông tin và Truyn thông TP à Nng, các n v liên quan tng cng công tác
tuyên truyn vi ngi dân v các phng thc, th on ca ti phm s dng công ngh cao nêu trên, nht là loi ti phm li
dng không gian mng la o chim ot tài sn ca ngi dân. Công dân cn ch ng phi hp vi Phòng CSHS- Công an
TP à Nng (i Phòng nga, u tranh và hng dn, iu tra ti phm s dng công ngh cao và có yu t nc ngoài) qua s in
thoi: 0694260260 trao i thông tin, tài liu phc v công tác phòng nga, u tranh i vi ti phm s dng công ngh
cao.
Theo "Báo Công an TP à Nng - CADN Online"

