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Phòng phòng chốngphạm tội sử
dụng công nghệ cao

Để các bạn du học sinh và tu nghiệp sinh

tránh gặp thiệt hại
Các bạn du học sinh và thực tập sinh kỹ năng hãy chú ý để mình không bị vướng 

vào, hay không tiếp tay cho những vụ án chuyển tiền trái phép qua tài khoản trực 

tuyến internet banking, và những vụ lừa đảo liên quan đến mua sắm trực tuyến. 

Trường hợp 1

Vai trò người rút tiền

Tên tội phạm truy cập trái phép tài khoản trực tuyến của 

người khác rồi chuyển tiền sang một tài khoản đã chuẩn 

bị sẵn. Sau đó thuê những bạn du học sinh đi rút tiền từ
tài khoản đó.

Mình muốn 

làm thêm Chỉ rút tiền ra 

thôi !Có việc 

làm thêm đơn 
giản đấy !

Rút tiền♪
Đơn 

giản♪

Là tội phạm!

Trường hợp 2

Vai trò người nhận hàng

Trường hợp 3

Buôn bán thẻ ngân hàng và điện thoại 

di động

Tên tội phạm nhờ bạn buôn bán điện thoại di 

động, hay những sổ ngân hàng đứng tên bạn 

mà bạn đã mở ở các ngân hàng. 

Mình phải 

kiếm tiền sinh 

hoạt thôi

Chỉ chuyển 

tiếp đồ gửi mà
đã nhận thôi !

Kiếm được 
lắm đấy!

Nhận 

hàng♪
Đơn giản♪

Là tội phạm!

Tên tội phạm thuê những bạn du học sinh nhận những món hàng đã mua 

bằng tài khoản, mật khẩu của người khác trên các trang mua sắm trực 

tuyến.

Đối với hàng đã nhận thì tên tội phạm sẽ ra lệnh chuyển tới một địa chỉ đã 

được chỉ định khác.

Hãy đề phòng với những lời rủ rê “ kiếm tiền dễ dàng ”!  hãy cẩn thẩn để không trở 

thành người tiếp tay cho kẻ phạm tội!

Mình cần
kiếm tiền đê ̉ 
gửi về nhà

Bạn đi làm
thẻ ngân
hàng đi

Là tội phạm!
Chỉ mở tài

Khoản thôi♪
Đơn giản♪


