








 

Tội phạm công nghệ cao và giải pháp phòng ngừa                                                                     

6Created by   9/1/2015  

 

 

Thông tin khoa học chuyên đề số 6/2015 1 

QUAN ĐIỂM VÀ GIÂI PHÁP CHIẾN LƯỢC PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM 

THỜI KỲ CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC 
 

Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết số 09/NQ-CP của Chính phủ và Chương 

trình quốc gia phòng, chống tội phạm (1998 - 2010) của Ban Chỉ đạo 138/CP, 5 

năm thực hiện Chỉ thị số 48/CT-TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo 

của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới (2010 - 

2014), công tác phòng, chống tội phạm ở nước ta đã thu được nhiều kết quả 

quan trọng, góp phần tích cực giữ gìn trật tự, kỷ cương pháp luật, phục vụ công 

cuộc phát triển đất nước. 

Tuy nhiên, tội phạm ở nước ta vẫn diễn biến phức tạp, gây hậu quả 

nghiêm trọng về nhiều mặt cho xã hội. Cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, 

giữ gìn trật tự an toàn xã hội gặp không ít khó khăn, thách thức, đòi hỏi phải phát 

huy cao độ hơn nữa sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội. Vì vậy, việc xây dựng 

và triển khai Chiến lược phòng, chống tội phạm thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại 

hóa (trước mắt đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030) là yêu cầu rất cấp thiết. 

Tội phạm ở Việt Nam: Thực trạng và dự báo  

Trong những năm qua, các ngành, các cấp do các lực lượng chuyên trách 

làm nòng cốt đã triển khai đồng bộ, toàn diện nhiều nội dung, biện pháp đấu 

tranh phòng, chống tội phạm, thu được nhiều kết quả quan trọng. Cuộc đấu tranh 

đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo, điều hành của cấp ủy đảng, chính quyền các 

cấp, huy động được nhiều nguồn lực xã hội, động viên được sự tham gia của 

đông đảo quần chúng nhân dân. Công tác phòng ngừa xã hội mà nòng cốt là 

phong trào “Toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm và quản 

lý, giáo dục, giúp đỡ người phạm tội trong gia đình, ở địa bàn dân cư” được triển 

khai sâu rộng, gắn với Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 

hóa và nhiệm vụ phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân đã mang lại hiệu 

quả rõ nét, góp phần củng cố nền tảng ngăn ngừa tội phạm ngay từ cơ sở. Các 

lực lượng chuyên trách tập trung lực lượng, phương tiện, biện pháp mở nhiều 

đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trên các tuyến, địa bàn trọng điểm. Hàng 

chục nghìn băng nhóm tội phạm hình sự nguy hiểm, đường dây mua bán vận 

chuyển ma túy đã được triệt phá, bóc gỡ; nhiều vụ án kinh tế, tham nhũng lớn 

được phát hiện, điều tra, xử lý; hoạt động của tội phạm có tổ chức và băng nhóm 

tội phạm hình sự mang tính chất “xã hội đen” đã được ngăn chặn; tình hình tội 

phạm ở các thành phố lớn, trên các tuyến, địa bàn trọng điểm cơ bản được kiềm 

chế.  

Đạt được những kết quả trên là do đã huy động được sức mạnh của cả hệ 

thống chính trị, sức mạnh tổng hợp của xã hội và sự cố gắng, nỗ lực của các lực 

lượng chuyên trách. 

Mặc dù vậy, tình hình tội phạm ở nước ta vẫn diễn biến rất phức tạp. 

Nhiều loại tội phạm nghiêm trọng chưa được kiềm chế. Tội phạm có tổ chức, 
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băng nhóm tội phạm mang tính chất “xã hội đen”, tội phạm buôn lậu, gian lận 

thương mại, tội phạm về ma túy hoạt động công khai, lộng hành ở nhiều thành 

phố lớn, trên các tuyến biên giới, trắng trợn xâm phạm quyền, lợi ích của Nhà 

nước, xã hội và nhân dân. Tham nhũng và tội phạm tham nhũng vẫn hết sức 

nhức nhối, trở thành một trong những mối đe dọa trực tiếp sự tồn vong của chế 

độ. Tội phạm và vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường xảy ra trong nhiều lĩnh 

vực, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển kinh tế của đất nước, xâm phạm 

trực tiếp đến quyền lợi của người dân và sức khỏe cộng đồng. Tội phạm có tính 

quốc tế, tội phạm xuyên quốc gia và tội phạm sử dụng công nghệ cao đang là 

một thách thức lớn.  

Nguyên nhân của tình hình trên, một phần là do các yếu tố khách quan, 

như tác động của những vấn đề xã hội phức tạp nảy sinh trong cơ chế thị trường 

và hội nhập quốc tế; sự xuống cấp về đạo đức xã hội, lối sống thực dụng, chạy 

theo đồng tiền, làm ăn chụp giật... nhưng chủ yếu vẫn là do những hạn chế, yếu 

kém trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là phòng ngừa xã hội. 

Cấp ủy đảng, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, tổ chức ở một số ngành, 

địa phương chưa thực sự quan tâm chỉ đạo toàn diện công tác phòng, chống tội 

phạm, vì vậy, nhiệm vụ phòng, chống tội phạm chưa được đưa vào chương 

trình, kế hoạch phát triển theo yêu cầu của Đảng và Nhà nước. Nhiều cấp, nhiều 

ngành còn đứng ngoài cuộc hoặc chỉ tham gia một cách hình thức, chiếu lệ, đối 

phó. Tổ chức bộ máy, phân công, phân cấp ở các cơ quan bảo vệ pháp luật và 

chuyên trách còn bất cập, dẫn đến chồng chéo, trùng lặp. Năng lực tham mưu, 

quản lý và tổ chức thực hiện cũng như tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ Tổ 

quốc, phục vụ nhân dân, kiên quyết tấn công tội phạm của một bộ phận cán bộ 

cơ quan bảo vệ pháp luật, chiến sỹ lực lượng chuyên trách còn hạn chế, yếu 

kém, sa sút. Điều kiện hậu cần - kỹ thuật bảo đảm cho công tác phòng, chống tội 

phạm còn nhiều khó khăn, hạn chế. Chính sách đãi ngộ đối với lực lượng trực 

tiếp đấu tranh phòng, chống tội phạm còn chưa phù hợp. 

Dự báo trong giai đoạn tới, tình hình tội phạm ở Việt Nam vẫn diễn biến 

phức tạp, một số loại tội phạm nghiêm trọng có xu hướng tăng.  

Tính chất tội phạm ngày càng nguy hiểm, mang yếu tố quốc tế, có tổ chức, 

xuyên quốc gia và sử dụng công nghệ cao. Thủ đoạn hoạt động tinh vi, phương 

thức hoạt động xảo quyệt, manh động, liều lĩnh. Tội phạm hình sự có tổ chức, 

băng nhóm “xã hội đen” gây án nghiêm trọng, băng nhóm tội phạm ma túy có vũ 

trang ở khu vực biên giới, tội phạm tham nhũng và tội phạm kinh tế trong lĩnh vực 

tài chính - ngân hàng, đầu tư, quản lý, sử dụng đất đai và thương mại, tội phạm 

và vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường vẫn hết sức nhức nhối. Xu hướng tội 

phạm cấu kết với nhau hình thành các tập đoàn tội phạm lớn hoạt động đa lĩnh 

vực, liên tỉnh, xuyên quốc gia, nếu không được đấu tranh ngăn chặn, có thể trở 

thành hiện thực. Tội phạm do suy thoái đạo đức xã hội, đạo đức gia đình có xu 

hướng gia tăng, trực tiếp đe dọa phá vỡ nền tảng đạo đức, văn hóa của xã hội. 
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Mức độ hậu quả gây ra cho xã hội của các loại tội phạm ngày càng lớn, 

xâm phạm nghiêm trọng trật tự, kỷ cương pháp luật xã hội chủ nghĩa, lợi ích của 

Nhà nước và xã hội, tài sản, tính mạng, quyền và lợi ích chính đáng của nhân 

dân, làm suy giảm niềm tin xã hội và cản trở công cuộc phát triển đất nước.  

Thành phần phạm tội đa dạng, phức tạp. Tội phạm nghiêm trọng chủ yếu 

do các đối tượng chuyên nghiệp gây ra. Tuy nhiên, cũng cần đặc biệt chú ý 

phòng ngừa, ngăn chặn, làm giảm những nhân tố đầu vào của tội phạm, những 

người có nguy cơ mắc vào các tệ nạn xã hội và sa vào con đường phạm tội, như 

những người lao động tự do, thiếu việc làm và thất nghiệp do chịu ảnh hưởng 

của cuộc suy thoái kinh tế vừa qua; thanh niên, thiếu niên, học sinh, sinh viên bỏ 

học, bỏ nhà tụ tập, lang thang, sống bầy đàn và một bộ phận cán bộ, đảng viên, 

công chức hư hỏng, thoái hóa, biến chất.  

Địa bàn hoạt động của tội phạm chủ yếu tập trung ở các thành phố lớn, 

các tuyến trọng điểm, các lĩnh vực quan trọng của đời sống xã hội, nhất là ở Thủ 

đô Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, các đô thị loại 1 và các vùng chiến lược về 

an ninh, trật tự; trên các tuyến biên giới, quốc lộ trọng điểm, tuyến hàng không 

quốc tế, tuyến bưu chính - viễn thông; trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, quản 

lý, sử dụng đất đai, xuất - nhập khẩu, thương mại điện tử, tổ chức cán bộ và an 

sinh xã hội... 

Quan điểm và mục tiêu phòng, chống tội phạm 

Về quan điểm  

Phòng, chống tội phạm là một trong những nhiệm vụ trọng yếu thường 

xuyên, lâu dài của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, đặt dưới sự lãnh đạo trực 

tiếp, toàn diện về mọi mặt của Đảng, sự quản lý, điều hành thống nhất của Nhà 

nước, do các cơ quan bảo vệ pháp luật và lực lượng chuyên trách làm nòng cốt.  

Chiến lược phòng, chống tội phạm là một nội dung quan trọng, bộ phận 

cấu thành của chiến lược phát triển đất nước, phục vụ đắc lực nhiệm vụ xây 

dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước, các đoàn thể trong sạch, vững 

mạnh, tạo môi trường xã hội ổn định, lành mạnh phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh 

tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, đối ngoại của đất nước.  

Sử dụng đồng bộ các biện pháp chính trị, tổ chức - hành chính, kinh tế - xã 

hội, pháp luật, nghiệp vụ, vũ trang, ngoại giao để phòng, chống tội phạm. Kết 

hợp giữa phòng ngừa và đấu tranh trấn áp, lấy phòng ngừa làm chính. Coi trọng 

hoạt động phòng ngừa xã hội, phòng ngừa tội phạm từ gia đình và cơ sở. Huy 

động sức mạnh của hệ thống chính trị và sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội vào 

cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm. 

Về mục tiêu  

Khắc phục một bước căn bản, vững chắc nguyên nhân, điều kiện làm phát 

sinh, tồn tại, phát triển của các loại tội phạm, trước hết là các nguyên nhân, điều 

kiện do những sơ hở, thiếu sót trong quản lý kinh tế, quản lý xã hội; kiềm chế sự 
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gia tăng của một số loại tội phạm nguy hiểm, từng bước làm giảm tình hình tội 

phạm, trước hết trên các tuyến ở các địa bàn trọng điểm. 

Bảo đảm vai trò lãnh đạo của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước 

về phòng, chống tội phạm, nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, 

Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể quần chúng, huy động mọi nguồn lực xã hội vào 

công tác phòng, chống tội phạm.  

Nâng cao một bước căn bản năng lực hoạt động của lực lượng chuyên 

trách phòng, chống tội phạm, đủ sức đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. 

Một số nhiệm vụ và giải pháp phòng, chống tội phạm 

Một là, huy động sức mạnh của hệ thống chính trị trong phòng, chống tội 

phạm. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý, 

điều hành của chính quyền, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể 

quần chúng các cấp trong công tác phòng, chống tội phạm. Đẩy mạnh công tác 

tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, 

hội viên về ý thức trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ 

phòng, chống tội phạm. Trước hết là trách nhiệm của tổ chức đảng, cán bộ, đảng 

viên, người đứng đầu cơ quan, tổ chức theo yêu cầu của Bộ Chính trị được nêu 

trong Chỉ thị số 48/CT-TW, ngày 22/10/2010 về tăng cường sự lãnh đạo của 

Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới. Các tổ chức 

đảng, cơ quan Nhà nước, đoàn thể quần chúng cần xác định phòng, chống tội 

phạm là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên và đưa vào chương trình phát triển 

để chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Các chỉ tiêu về phòng, chống tội phạm cần được 

coi là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tổ 

chức và cá nhân trong các tổ chức thuộc hệ thống chính trị. Tăng cường công 

tác kiểm tra, giám sát, phát hiện và xử lý đối với tổ chức, cá nhân vi phạm quy 

định của Đảng và Nhà nước về trách nhiệm phòng, chống tội phạm. Kiện toàn 

Ban Chỉ đạo 138 các cấp theo hướng sáp nhập các ban chỉ đạo về lĩnh vực 

phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, phòng chống tệ nạn xã hội về một 

đầu mối và tăng cường cán bộ có phẩm chất, nhiệt huyết, năng lực, kinh nghiệm 

vào Ban Chỉ đạo 138 các cấp. 

Hai là, chú trọng tăng cường, nâng cao hiệu quả các biện pháp phòng 

ngừa xã hội. Coi trọng phòng ngừa tội phạm từ gia đình, trong gia đình và ở cơ 

sở. Rà soát, đánh giá ảnh hưởng của các chính sách phát triển và quá trình thực 

hiện các chính sách phát triển đến tình hình tội phạm và hoạt động phòng, chống 

tội phạm, đề xuất khắc phục hạn chế những sơ hở, thiếu sót, bất cập. Đẩy mạnh 

các hoạt động truyền thông, giáo dục, nhất là truyền thông giáo dục về đạo đức, 

lối sống, chính sách, pháp luật nhằm chống suy thoái đạo đức, lối sống, nâng 

cao ý thức chấp hành pháp luật, tinh thần cảnh giác và trách nhiệm tham gia 

phòng, chống tội phạm đối với các tổ chức, cá nhân và gia đình. Đẩy mạnh 

phong trào “Toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm và quản 

lý, giáo dục người phạm tội trong gia đình, ở địa bàn dân cư” gắn với Cuộc vận 
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động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và “Toàn dân chung sức 

xây dựng nông thôn mới”, gắn và phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, 

nâng cao đời sống nhân dân. Tiếp cục củng cố, kiện toàn, nâng cao một bước 

hiệu quả hoạt động của các lực lượng bán chuyên trách và các tổ chức tự giác 

của quần chúng ở cơ sở. Đẩy nhanh quá trình “xã hội hóa” công tác phòng, 

chống tội phạm, huy động thêm nhiều nguồn lực cho công tác phòng, chống tội 

phạm. 

Ba là, từng bước nâng cao năng lực phòng, chống tội phạm của các cơ 

quan bảo vệ pháp luật và các lực lượng chuyên trách. Rà soát, đánh giá thực 

trạng năng lực của cơ quan điều tra, viện kiểm sát nhân dân, tòa án nhân dân 

các cấp và các lực lượng chuyên trách phòng, chống tội phạm thuộc công an 

nhân dân, quân đội nhân dân, xây dựng đề án tổng thể khắc phục hạn chế, yếu 

kém và nâng cao một bước căn bản năng lực các lực lượng này. Trong đó, cần 

tập trung chỉ đạo đổi mới công tác tổ chức, cán bộ theo hướng bố trí hợp lý mô 

hình các cơ quan tư pháp và lực lượng chuyên trách bảo đảm sự chỉ đạo tập 

trung, thống nhất, hướng về cơ sở; tổ chức đào tạo, đào tạo lại đội ngũ cán bộ, 

đổi mới cơ chế phối hợp... theo tinh thần Nghị quyết số 49/NQ-TW, ngày 

02/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 và 

Nghị quyết số 30c/NQ-CP, ngày 08/11/2011 của Chính phủ về Chương trình cải 

cách nền hành chính quốc gia giai đoạn 2011 - 2020. Ưu tiên đầu tư ngân sách, 

mua sắm, cung ứng vật tư, phương tiện một cách hợp lý, từng bước đáp ứng 

yêu cầu hậu cần - kỹ thuật cho hoạt động của các cơ quan tư pháp và lực lượng 

chuyên trách. 

Bốn là, tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về phòng, chống 

tội phạm. Trước hết, cần nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Bộ luật Hình sự, Bộ luật 

Tố tụng hình sự, Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân, Luật Tổ chức Tòa án 

nhân dân, Luật Thi hành án hình sự, pháp luật về tổ chức cơ quan điều tra hình 

sự, pháp luật về các biện pháp phòng, chống tội phạm và một số đạo luật có liên 

quan. 

Năm là, chủ động, tích cực mở rộng quan hệ đối ngoại và tăng cường hợp 

tác quốc tế về phòng, chống tội phạm. Trước hết, ưu tiên hợp tác với các cơ 

quan an ninh, cảnh sát, nội vụ các nước láng giềng, các nước lớn, các đối tác 

quan trọng, bạn bè truyền thống, các tổ chức và hiệp hội cảnh sát, tư pháp hình 

sự quốc tế để đấu tranh phòng, chống có hiệu quả tội phạm xuyên quốc gia, tội 

phạm có yếu tố nước ngoài, tội phạm sử dụng công nghệ cao. Tranh thủ nguồn 

lực bên ngoài phục vụ yêu cầu hiện đại hóa, tăng cường năng lực của các lực 

lượng chuyên trách, phục vụ lợi ích quốc gia, dân tộc, giữ vững môi trường hòa 

bình, ổn định cho sự phát triển đất nước. 

                                                                  Trần Minh Tơn 
                                    Viện Chiến lược và Khoa học Công an (Bộ Công an) 
                                          (www.tapchicongsan.org.vn - Ngày 24/9/2014) 
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VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI  

VÀ TĂNG CƯỜNG QUỐC PHÒNG, AN NINH, PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM TRONG TÌNH HÌNH HIỆN NAY 
 

Phát triển kinh tế - xã hội đi đôi với tăng cường củng cố quốc phòng - an 

ninh nói chung, phòng, chống tội phạm nói riêng, là hai nhiệm vụ chính trị quan 

trọng xuyên suốt, luôn đồng hành với nhau trong các giai đoạn của lịch sử. Sự 

gắn kết giữa chúng là phù hợp với mối quan hệ biện chứng duy vật lịch sử, là 

quy luật khách quan của sự phát triển bền vững của mọi quốc gia, dân tộc; dựa 

trên cơ sở chính là sự tổng hòa, toàn diện trên hai phương hướng: Đúc kết lý 

luận và tổng kết từ thực tiễn công tác xây dựng và bảo vệ Tổ quốc qua các thời 

kỳ của lịch sử dân tộc. 

Về cơ sở lý luận  

Kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, phòng, chống tội phạm là những 

mặt hoạt động cơ bản của mỗi quốc gia, dân tộc có độc lập, chủ quyền. Mỗi lĩnh 

vực có mục đích, cách thức hoạt động và quy luật riêng, song giữa chúng có mối 

quan hệ, tác động qua lại lẫn nhau.  

Kinh tế quyết định việc cung cấp cơ sở vật chất kỹ thuật, nhân lực cho hoạt 

động quốc phòng - an ninh, phòng, chống tội phạm. Ph. Ăng-ghen đã khẳng định: 

Thất bại hay thắng lợi của chiến tranh đều phụ thuộc vào điều kiện kinh tế. Vì 

vậy, để xây dựng quốc phòng - an ninh vững mạnh, để công tác phòng, chống tội 

phạm có hiệu quả phải xây dựng, phát triển kinh tế. Mặt khác, kinh tế còn quyết 

định việc cung cấp số lượng, chất lượng nguồn nhân lực cho quốc phòng, an 

ninh, phòng, chống tội phạm. Qua đó, quyết định tổ chức biên chế của lực lượng 

quân đội nhân dân và công an nhân dân; quyết định đường lối chiến lược quốc 

phòng - an ninh, chiến lược phòng, chống tội phạm. 

Tuy nhiên, quốc phòng - an ninh, phòng, chống tội phạm không chỉ phụ 

thuộc vào kinh tế mà còn tác động ngược trở lại với kinh tế - xã hội trên cả góc 

độ tích cực và tiêu cực. 

Thứ nhất, quốc phòng - an ninh vững mạnh, công tác phòng, chống tội 

phạm có hiệu quả sẽ tạo môi trường hòa bình, ổn định lâu dài, tạo điều kiện 

thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội. Hoạt động quốc phòng - an ninh, phòng, 

chống tội phạm tiêu tốn đáng kể một phần nguồn nhân lực, vật lực, tài chính của 

xã hội. Những tiêu dùng này, theo V.I. Lênin, là những tiêu dùng “mất đi”, không 

quay vào tái sản xuất xã hội. Do đó, sẽ ảnh hưởng đến tiêu dùng xã hội và sự 

phát triển kinh tế. 

Thứ hai, hoạt động quốc phòng - an ninh, phòng, chống tội phạm có thể 

dẫn đến hủy hoại nền kinh tế, môi trường sinh thái, để lại hậu quả nặng nề cho 

kinh tế, nhất là khi có chiến tranh, khủng bố, tham nhũng, tội phạm kinh tế, tội 

phạm môi trường,... Để hạn chế những tác động tiêu cực này đòi hỏi kết hợp tốt 

tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, phòng, chống tội phạm với phát triển 

kinh tế - xã hội vào một chỉnh thể thống nhất. Kết hợp chặt chẽ bảo vệ an ninh 
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kinh tế với phát triển kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, 

bảo đảm cho nền kinh tế phát triển với tốc độ cao, ổn định, bền vững, đúng định 

hướng xã hội chủ nghĩa là điều kiện tiên quyết để tăng cường tiềm lực an ninh, 

quốc phòng, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, bảo vệ vững chắc an ninh quốc 

gia, trật tự, an toàn xã hội, phòng, chống tội phạm. 

Trong thời kỳ đổi mới, Đảng Cộng sản Việt Nam đã nhiều lần khẳng định: 

Kinh tế - xã hội phát triển, tăng trưởng kinh tế không chỉ tạo cơ sở vật chất kỹ 

thuật, nguồn lực kinh tế cho tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh, phòng, 

chống tội phạm, mà còn tạo cơ sở chính trị - xã hội thuận lợi cho việc nâng cao ý 

thức trách nhiệm của toàn dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ an ninh 

quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, phòng, chống tội phạm trong tình hình mới. Đại 

hội XI của Đảng đã phát triển nhận thức đó ở chỗ coi sự ổn định và phát triển 

bền vững của đất nước là nền tảng của quốc phòng - an ninh nói chung, phòng, 

chống tội phạm nói riêng. Chúng ta hiểu rằng, sự ổn định và phát triển bền vững 

đòi hỏi tăng trưởng kinh tế phải trên cơ sở ổn định kinh tế vĩ mô, kết hợp hài hòa 

với phát triển văn hóa, thực hiện công bằng xã hội. Vì thế, xét cho cùng sự ổn 

định và phát triển bền vững đời sống kinh tế - xã hội đã tạo điều kiện để giải 

quyết tốt vấn đề lợi ích của nhân dân, bảo đảm sự thống nhất lợi ích giữa cá 

nhân với cộng đồng và toàn xã hội, tăng cường sự cố kết nhà - làng - nước trong 

thời đại mới, do đó nó cho phép huy động được sức mạnh của toàn dân trong sự 

nghiệp bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, phòng, 

chống tội phạm. 

Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020 khẳng định quan điểm: 

“Phải đặc biệt coi trọng giữ vững ổn định chính trị - xã hội, tăng cường quốc 

phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn 

lãnh thổ để bảo đảm cho đất nước phát triển nhanh và bền vững”. Bởi vì sự 

nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam nói chung, bảo vệ an ninh quốc 

gia, trật tự an toàn xã hội, phòng, chống tội phạm nói riêng hiện nay diễn ra trong 

bối cảnh tình hình quốc tế đang biến đổi nhanh chóng và phức tạp. Trong thời 

gian tới, trên thế giới, xu hướng hòa bình, hợp tác, phát triển vẫn là chủ đạo, hợp 

tác kinh tế toàn cầu với nội dung cơ bản là thúc đẩy tự do hóa thương mại, đầu 

tư, dịch vụ vẫn tiếp tục được đẩy mạnh. Tuy nhiên, chủ nghĩa đế quốc và các thế 

lực phản động vẫn không từ bỏ tham vọng bá quyền, trắng trợn can thiệp vào 

công việc nội bộ của các quốc gia có chủ quyền, chủ nghĩa khủng bố, tội phạm 

xuyên quốc gia, các thách thức an ninh phi truyền thống vẫn đang tồn tại, do vậy 

nguy cơ xảy ra chiến tranh cục bộ trên quy mô lớn, nguy cơ gây mất ổn định 

chính trị - xã hội, cản trở phát kinh tế - xã hội đất nước chưa bị loại trừ.  

Trong điều kiện Việt Nam phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã 

hội chủ nghĩa, cần tập trung bảo vệ việc tạo lập đồng bộ các yếu tố thị trường, 

đổi mới và nâng cao hiệu quả quản lý kinh tế của Nhà nước; thúc đẩy sự hình 

thành, phát triển và từng bước hoàn thiện các loại thị trường, đặc biệt các loại thị 
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trường quan trọng nhưng hiện chưa có hoặc còn sơ khai, như thị trường lao 

động (hay thị trường sức lao động), thị trường chứng khoán, thị trường bất động 

sản, thị trường khoa học và công nghệ... trong khi vẫn tiếp tục phát triển thị 

trường hàng hóa và dịch vụ, chúng ta cần duy trì sự ổn định kinh tế vĩ mô, không 

để xảy ra những rối loạn, xáo động lớn về tài chính, tiền tệ, kinh tế trong quá 

trình hội nhập kinh tế quốc tế, mở cửa thị trường; xây dựng một số công trình 

kinh tế trọng điểm bảo đảm nền kinh tế độc lập tự chủ. 

Như vậy, kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc 

phòng - an ninh, phòng, chống tội phạm là một tất yếu khách quan. Mỗi lĩnh vực 

hoạt động có nội dung, phương thức riêng nhưng lại có sự thống nhất ở mục 

đích chung, cái này là điều kiện tồn tại của cái kia và ngược lại. Tuy nhiên, việc 

kết hợp cần phải được thực hiện một cách khoa học, hợp lý, cân đối và hài hòa. 

Về cơ sở thực tiễn  

Lịch sử phát triển của các quốc gia trên thế giới đã chứng minh, dù là 

nước lớn hay nước nhỏ, kinh tế phát triển hay chưa phát triển, dù chế độ chính 

trị như thế nào thì mỗi quốc gia cũng đều chăm lo thực hiện kết hợp phát triển 

kinh tế với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh, phòng, chống tội phạm. Tuy 

nhiên, các nước khác nhau, với chế độ chính trị - xã hội khác nhau, điều kiện, 

hoàn cảnh khác nhau thì sự kết hợp cũng có sự khác nhau về mục đích, nội 

dung, phương thức và kết quả. 

Ở Việt Nam, sự kết hợp đó đã có lịch sử lâu dài. Dựng nước đi đôi với giữ 

nước là quy luật tồn tại, phát triển của dân tộc ta. Trước kia, để xây dựng và phát 

triển đất nước, ông cha ta đã có những chủ trương, kế sách thực hiện sự kết hợp 

phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, như các 

kế sách giữ nước với tư tưởng “nước lấy dân làm gốc”, “dân giàu, nước mạnh”, 

“quốc phú binh cường”; thực hiện kế sách “ngụ binh ư nông”, “động vi binh, tĩnh 

vi dân” để vừa phát triển kinh tế, vừa tăng cường sức mạnh quốc phòng, an ninh, 

bảo vệ Tổ quốc. 

Từ khi ra đời và lãnh đạo cách mạng nước ta, do nắm vững quy luật và 

biết thừa kế kinh nghiệm của lịch sử, Đảng Cộng sản Việt Nam đã thực hiện sự 

kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh, 

phòng, chống tội phạm một cách nhất quán bằng những chủ trương sáng tạo, 

phù hợp với từng thời kỳ của cách mạng. 

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, vào giai đoạn 

1945 - 1954, Đảng ta đề ra chủ trương “vừa kháng chiến, vừa kiến quốc”, “vừa 

chiến đấu, vừa tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm”. Chúng ta đồng thời thực 

hiện phát triển kinh tế địa phương và tiến hành chiến tranh nhân dân rộng khắp, 

“xây dựng làng kháng chiến”, địch đến thì đánh, địch lui ta lại tăng gia sản xuất, 

“diệt ác, phá tề”, bảo vệ an ninh, trật tự các vùng giải phóng... 

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954 - 1975), việc kết hợp 

phát triển kinh tế với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh, phòng, chống tội 
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phạm đã được Đảng ta chỉ đạo thực hiện ở mỗi miền với nội dung và hình thức 

thích hợp. Ở miền Bắc, để bảo vệ xã hội chủ nghĩa và xây dựng hậu phương lớn 

cho miền Nam đánh giặc, Đại hội III của Đảng đã đề ra chủ trương: Trong xây 

dựng kinh tế, phải thấu suốt nhiệm vụ phục vụ quốc phòng, cũng như trong củng 

cố quốc phòng phải khéo sắp xếp cho ăn khớp với công cuộc xây dựng kinh tế. 

Ở miền Nam, Đảng ta chỉ đạo quân và dân ta kết hợp chặt chẽ giữa đánh địch 

với củng cố mở rộng hậu phương, xây dựng căn cứ địa miền Nam vững mạnh. 

Đây chính là một điều kiện cơ bản bảo đảm cho cách mạng nước ta đi đến thắng 

lợi. 

Ở thời kỳ này, chúng ta phải tập trung cao độ cho nhiệm vụ xây dựng, bảo 

vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa và giải phóng miền Nam, nên việc kết hợp phát 

triển kinh tế với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh, phòng, chống tội phạm 

được thực hiện dưới nhiều hình thức phong phú, sinh động và thiết thực, đã tạo 

được sức mạnh tổng hợp xây dựng nền kinh tế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ an ninh, 

trật tự, đánh thắng giặc Mỹ xâm lược và để lại nhiều bài học quý giá cho thời kỳ 

sau. 

Trong thời kỳ đất nước độc lập, thống nhất và đi lên chủ nghĩa xã hội (từ 

năm 1975 đến nay), Đảng ta khẳng định kết hợp phát triển kinh tế với tăng 

cường củng cố quốc phòng, an ninh, phòng, chống tội phạm là một nội dung 

quan trọng trong đường lối xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ 

nghĩa và được triển khai trên quy mô rộng lớn hơn, toàn diện hơn. 

Đảng Cộng sản Việt Nam kiên định thực hiện “kết hợp chặt chẽ kinh tế với 

quốc phòng - an ninh, quốc phòng - an ninh với kinh tế trong từng chiến lược, 

quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội và trên từng địa bàn”. 

Đây là chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước ta trong sự nghiệp xây dựng 

và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, phòng, chống 

tội phạm hiện nay. Theo đó, các bộ, ngành, địa phương đã quán triệt và xây 

dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội kết hợp với quốc phòng - an 

ninh, phòng, chống tội phạm theo chức năng, nhiệm vụ của mình; đồng thời, cơ 

quan quân sự, công an các cấp tham gia thẩm định các kế hoạch, quy hoạch và 

dự án kinh tế - xã hội liên quan đến quốc phòng, an ninh, phòng, chống tội phạm, 

tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lập kế hoạch động viên nhân lực, phương 

tiện phục vụ nhiệm vụ, xây dựng khu vực phòng thủ, nền an ninh nhân dân, thế 

trận an ninh nhân dân, thế trận phòng, chống tội phạm vững mạnh cả về lực 

lượng, tiềm lực và thế trận, thực sự phát huy tác dụng trong phát triển kinh tế - 

xã hội và bảo vệ an ninh, trật tự, phòng, chống tội phạm ở địa phương.  

Một số vấn đề cần quan tâm 

Với quyết tâm tăng cường kết hợp kinh tế với quốc phòng - an ninh, Đại 

hội XI của Đảng đã có những chỉ đạo hết sức thiết thực trong Chiến lược phát 

triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020. Trong đó, đặc biệt là các chủ trương: Quan tâm 

đến phát triển kinh tế - xã hội nhằm tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh ở 
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các vùng, địa bàn trọng điểm; lồng ghép các chương trình để xây dựng các khu 

kinh tế - quốc phòng ở vùng biên giới, hải đảo.  

Những năm qua, chúng ta đã tích cực, chủ động triển khai có hiệu quả 

nhiều chương trình kết hợp kinh tế - quốc phòng, an ninh, phòng, chống, tội 

phạm; quốc phòng, an ninh, phòng, chống tội phạm - kinh tế trên các địa bàn 

chiến lược trọng yếu, các địa bàn còn có khó khăn, phức tạp về dân tộc, tôn 

giáo, kinh tế - xã hội, những địa bàn nhạy cảm về quốc phòng - an ninh, nơi các 

thế lực thù địch đang tập trung chống phá. Trong thời gian tới, việc thực hiện các 

chương trình kinh tế - quốc phòng, an ninh, phòng, chống tội phạm cần được 

lồng ghép với các chương trình, như quy hoạch, phân bố lại dân cư, thực hiện 

xóa đói, giảm nghèo, phát triển văn hóa, xã hội ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc 

biệt khó khăn. Điều đó sẽ góp phần quan trọng vào nhiệm vụ giữ vững ổn định 

chính trị, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, phòng, chống tội phạm có hiệu 

quả, đồng thời tham gia phát triển kinh tế - xã hội, củng cố hệ thống chính trị ở 

địa phương và củng cố vững chắc thế trận quốc phòng - an ninh, thế trận phòng, 

chống tội phạm, thế trận phòng, chống ma túy... 

Cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền, lợi ích của ta trên vùng biển, đảo sẽ có 

những diễn biến phức tạp, vì vậy cần nỗ lực thực hiện chủ trương mà Đại hội XI 

của Đảng đề ra: “Phát triển mạnh kinh tế đảo, khai thác hải sản xa bờ gắn với tìm 

kiếm cứu hộ, cứu nạn và giữ vững chủ quyền vùng biển quốc gia”. Tổ chức, phối 

hợp chặt chẽ hơn giữa lực lượng quần chúng nhân dân với các lực lượng hải 

quân nhân dân, bộ đội biên phòng, cảnh sát biển, công an nhân dân, kiểm ngư 

trong tham gia quản lý, đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo, bảo vệ an ninh, 

trật tự, phòng, chống tội phạm trên biển, sẵn sàng ứng phó với mọi bất trắc về 

thiên tai, địch họa, góp phần đẩy lùi, ngăn chặn, làm thất bại âm mưu, hành động 

xâm phạm chủ quyền, bảo vệ lợi ích kinh tế biển, đảo của đất nước. 

Sự kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh, phòng, chống tội phạm còn 

được thể hiện ở việc bảo đảm nguồn lực cho hoạt động quốc phòng - an ninh, 

phòng, chống tội phạm. Trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020, 

vấn đề này được đề cập trong chủ trương mở rộng phương thức huy động 

nguồn lực xây dựng công nghiệp quốc phòng, xây dựng công nghiệp an ninh. 

Chúng ta cần nhận thức rằng, phát triển công nghiệp quốc phòng, công nghiệp 

an ninh và khoa học kỹ thuật quân sự, an ninh trật tự, phòng, chống tội phạm là 

một nhiệm vụ hết sức cần thiết để giữ vững độc lập, tự chủ và bảo vệ vững chắc 

Tổ quốc, bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, phòng, chống tội phạm. 

Việc tự sản xuất vũ khí, trang bị kỹ thuật quân sự, an ninh là một trong những 

công việc hết sức trọng yếu trong xây dựng tiềm lực quân sự, tiềm lực an ninh, 

trật tự của đất nước hiện nay. Muốn vậy, Nhà nước cần chú trọng đầu tư cho 

hiện đại hóa công nghiệp quốc phòng, công nghiệp an ninh, khuyến khích phát 

triển những ngành công nghiệp lưỡng dụng, vừa tập trung sản xuất phục vụ dân 

sinh, vừa sản xuất phục vụ nhu cầu quốc phòng, an ninh, phòng, chống tội phạm. 
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Điều đó đưa tới yêu cầu Nhà nước phải có chế tài và kế hoạch huy động các 

nguồn lực tài chính, nhân lực, cũng như khoa học, kỹ thuật, công nghệ... của đất 

nước vào xây dựng công nghiệp quốc phòng, công nghiệp an ninh. 

Kết hợp kinh tế với quốc phòng - an ninh, phòng, chống tội phạm thực chất 

là bảo đảm sự gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng tiềm lực của quốc gia với xây 

dựng thực lực quốc phòng, quân sự, an ninh, trật tự; giữa xây dựng thế trận 

quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, thế trận phòng, chống tội phạm 

với xây dựng quân đội nhân dân, công an nhân dân. Nước ta vẫn thuộc hàng các 

nước đang phát triển, công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước mới đạt 

được những kết quả bước đầu, thu nhập tính theo GDP/đầu người còn thấp... Vì 

vậy, việc huy động tiềm lực kinh tế - kỹ thuật và tài chính của đất nước để phục 

vụ cho nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, an ninh, trật tự, phòng, chống tội phạm sẽ 

gặp không ít khó khăn, đòi hỏi phải xử lý hài hòa giữa nhu cầu của phát triển kinh 

tế, bảo đảm “khoan sức dân” và tăng cường sức mạnh quân sự, quốc phòng, 

phòng, chống tội phạm. Chủ trương của chúng ta là: “Xây dựng quân đội nhân 

dân và công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, 

tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân, được nhân 

dân tin yêu”. Phương hướng xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân thể hiện việc 

xử lý một cách tài tình của Đảng ta về “bài toán” số lượng và chất lượng của lực 

lượng vũ trang nhằm bảo đảm cho quân đội nhân dân, công an nhân dân đủ sức 

làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, phòng, chống tội 

phạm, đồng thời bảo đảm sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn lực của đất nước để 

tạo điều kiện tốt nhất cho kinh tế phát triển nhanh và bền vững. 
 

                                                   Trung tướng, GS, TS. Nguyễn Xuân Yêm 
                                                    Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân 
                                           (www.tapchicongsan.org.vn - Ngày 14/11/2014) 
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HỢP TÁC QUỐC TẾ TRONG ĐẤU TRANH PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM 
 

Ước muốn hòa bình và hạnh phúc chắc hẳn là điều mà bất cứ ai cũng 

nguyện ước khi năm mới đến, tuy nhiên, phải nhìn nhận một thực tế rằng 

hiện nay vẫn còn nhiều vấn đề nổi cộm trong xã hội đang đe dọa đến an 

ninh, trật tự của toàn thế giới. 

Ngoài những thách thức an ninh truyền thống, thế giới còn phải đối mặt với 

những thách thức an ninh phi truyền thống như tội phạm xuyên quốc gia, khủng 

bố, ma túy, buôn bán phụ nữ và trẻ em, tội phạm kinh tế quốc tế, tội phạm công 

nghệ cao… tạo ra sức ảnh hưởng vô cùng lớn đến tình hình an ninh, trật tự của 

mỗi quốc gia. 

Chính vì vậy, để giải quyết và đối phó với những vấn đề này đòi hỏi sự nỗ 

lực chung của cộng đồng quốc tế, sự phối hợp của các quốc gia trong việc lựa 

chọn những giải pháp phù hợp để đấu tranh và ngăn chặn các loại hình tội phạm, 

đảm bảo an ninh và hòa bình cho toàn thế giới. 

Tội phạm an ninh phi truyền thống: Thách thức mang tính toàn cầu 

Mạng Internet ra đời như một phép màu, trở thành công cụ tuyệt vời giúp 

cho mọi người trên thế giới có thể xích lại gần nhau hơn. Tuy nhiên cũng chính 

Internet lại trở thành mối nguy hại lớn của thế giới bởi nó hình thành nên tội 

phạm công nghệ cao, gây ra những ảnh hưởng vô cùng lớn đối với xã hội loài 

người.  

Bắt nguồn từ những lời kêu gọi được lan truyền trên mạng xã hội, hoạt 

động đảo chính tại Trung Đông và Bắc Phi đã nhanh chóng biến thành làn sóng 

nhấn chìm cả chế độ. 

Các nước châu Âu cũng chìm trong mối lo ngại về khủng bố khi mà Lực 

lượng nhà nước Hồi giáo cực đoan IS liên tục chiêu mộ chiến binh qua mạng 

Internet bằng những tư tưởng truyền giáo cực đoan. Điển hình nhất là vụ khủng 

bố tấn công vào tòa soạn tạp chí Charlie Hepdo làm rung chuyển cả nước Pháp 

ngay hồi đầu năm nay. 

Ông Mikko Hypponen - Chuyên gia về tội phạm công nghệ cao Phần 

Lan: “Các nhóm cực đoan và khủng bố đang ngày càng tinh vi hơn trong việc sử 

dụng Internet để tuyên truyền và lập các kế hoạch khủng bố. Những kỹ thuật và 

phương thức mà chúng sử dụng trong thời gian gần đây đang chứng minh cho 

sự thật ấy”. 

Ông J. M. Berger - Chuyên gia phân tích khủng bố Mỹ cho biết: “Dùng 

Internet để tuyên truyền chỉ là phần nổi. Khủng bố còn sử dụng Internet để thực 

hiện cuộc chiến tâm lý, tuyển mộ thành viên, kích động bạo lực và thậm chí 

hướng dẫn thực hiện hành động khủng bố. Website khủng bố cũng là nơi tổ 

chức điều phối và hoạch định khủng bố”. 

Bên cạnh đó, sự xuất hiện của hàng loạt các hoạt động phạm tội như buôn 

bán ma túy, buôn bán phụ nữ và trẻ em, mua bán, sản xuất vũ khí trái phép,... 
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cũng gây ra nhiều vấn đề nhức nhối đối với toàn thế giới. Đặc biệt, sự phát triển 

của khoa học và công nghệ ngày nay cũng là công cụ giúp các loại hình, tổ chức 

tội phạm ngày càng trở nên tinh vi và khó nắm bắt; chúng có thể liên kết với nhau 

từ nước này sang nước khác tạo ra những khó khăn, thách thức đối với các cơ 

quan chức năng trong việc điều tra, bắt giữ tội phạm. 

Thiếu tướng Trần Gia Cường - Cục trưởng Cục Đối ngoại, Bộ Công an 

trao đổi: “Chúng ta nên hiểu rằng cái tội phạm xuyên quốc gia nó có tổ chức, tức 

là tổ chức nó móc nối giữa quốc gia này với quốc gia kia, có lúc tổ chức mà nó 

chỉ đạo thì nằm ở bên ngoài, nhưng mà cái người thực hiện lại ở trong mỗi quốc 

gia. Đấy là điều mà chúng tôi cho rằng tính nguy hiểm của nó tăng lên gấp bội”. 

Trong bối cảnh toàn cầu hóa sâu rộng hiện nay, cũng là nguyên nhân 

chính khiến cho tội phạm khó kiểm soát hơn. Điều này đang không chỉ thử thách 

năng lực điều hành của chính phủ, sự vững chắc của các thể chế chính trị cũng 

như tính khả thi, bền vững của các liên kết quốc tế, mà còn đe dọa đến an ninh, 

chủ quyền của các quốc gia, dân tộc, thậm chí còn làm nảy sinh các vấn đề về 

quân sự. 

Chính vì vậy, trước những mối đe dọa về an ninh của các loại tội phạm phi 

truyền thống cũng như các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, sự phối hợp giữa 

các quốc gia, sự hợp tác giữa các tổ chức quốc tế trong việc đấu tranh, phòng 

chống tội phạm là điều cần thiết hơn bao giờ hết. 

Thiếu tướng Trần Gia Cường - Cục trưởng Cục Đối ngoại, Bộ Công 

an: “Rõ ràng, nếu chỉ trong phạm vi một quốc gia, thì mỗi quốc gia có thể tự xử 

lý.  Nhưng nếu đã liên quan đến đối tượng quốc tế, thì không thể một quốc gia 

mà giải quyết được. 

Có những vấn đề bây giờ đã trở thành vấn đề toàn cầu, như tội phạm 

khủng bố, buôn bán ma túy, tội phạm an ninh mạng, buôn bán người, bắt cóc trẻ 

em, rồi làm giả tiền… 

Ngày xưa những loại tội phạm này chúng ta đấu tranh có lẽ là đơn giản 

hơn rất nhiều bây giờ, nhưng nay đã trở thành đường dây, không chỉ từ trong 

nước đi, mà còn từ bên ngoài thâm nhập vào rất sâu. 

Vì thế khi phá mỗi vụ án, rõ ràng là hoạt động đối ngoại, hoạt động hợp tác 

với các lực lượng cảnh sát, các cơ quan chức năng của các nước, các quốc gia 

có tác dụng cực kỳ lớn”. 

Tăng cường hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng chống tội phạm 

Xuất phát từ yêu cầu tất yếu của vấn đề hợp tác quốc tế trong đấu tranh 

phòng chống tội phạm, Liên hợp quốc đã thành lập nhiều cơ quan, tổ chức và 

viện nghiên cứu chuyên trách, phối hợp chặt chẽ với nhau và với các cơ quan, tổ 

chức tại mỗi nước trong trao đổi thông tin, kinh nghiệm. 

Nổi bật lên trong đó là tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol), Cơ 

quan phòng chống ma túy và tội phạm của Liên hợp quốc (UNODC), Hiệp hội Tội 
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phạm học quốc tế… Các hội nghị, diễn đàn đối thoại an ninh và hợp tác giữa các 

nước thường xuyên được tổ chức nhằm thảo luận, vạch ra các phương hướng 

chiến lược chung nhằm đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm. 

Ông Phil Williams - Chuyên gia về tội phạm xuyên quốc gia, Đại học 

Pittsburgh (Mỹ) nhận định: “Toàn cầu hóa đáng tiếc đã tạo điều kiện cho tội phạm 

xuyên quốc gia phát triển nhanh chóng, khủng bố, buôn người, buôn lậu, rửa 

tiền… Giải quyết những mối đe dọa này cần có sự tăng cường hợp tác quốc tế, 

nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp, những nỗ lực của mỗi quốc gia, khu vực và 

toàn cầu. Các Ủy ban về phòng ngừa tội phạm và xét xử hình sự của Liên hợp 

quốc, Tổ chức Cảnh sát Hình sự quốc tế (Interpol), cũng như nhiều tổ chức quốc 

tế khác đã được thành lập để phục vụ cho mục đích đó”. 

Riêng Việt Nam từ năm 1991 cũng đã gia nhập Interpol, sau đó là Hiệp hội 

Cảnh sát các nước Ðông Nam Á (Aseanpol) cùng nhiều cơ quan và tổ chức 

khác, xây dựng và phát triển nhiều mối quan hệ hợp tác quốc tế trong đấu tranh 

phòng chống tội phạm và thu được những kết quả tốt. 

Trong những năm qua, qua kênh hợp tác Interpol, cảnh sát Việt Nam đã 

tiếp nhận và xử lý hàng chục nghìn lượt thông tin liên quan đến tội phạm xuyên 

quốc gia, bắt giữ và trao trả hàng chục đối tượng truy nã quốc tế cho cảnh sát 

nước ngoài như Mỹ, Hàn Quốc, Đài Loan, Áo... 

Những kết quả trên đã góp phần nâng cao vị thế của các cơ quan thực thi 

pháp luật Việt Nam trong mắt cộng đồng quốc tế, cũng như củng cố, phát triển 

quan hệ song phương, đa phương giữa Việt Nam với các nước trong khu vực và 

trên thế giới. 

Thiếu tướng Trần Gia Cường cho biết thêm: “Hợp tác quốc tế cũng là một 

trong những lĩnh vực và lãnh đạo Bộ Công an, Đảng ủy Công an Trung ương, 

các đơn vị, các tổng cục đều tập trung rất lớn. Thông qua hoạt động đối ngoại để 

mở rộng tầm nhìn, nâng cao được tri thức, rồi được bạn bè quốc tế hỗ trợ giúp 

đỡ thêm nhiều phương tiện kỹ thuật, đặc biệt là kinh nghiệm đấu tranh. Khi 

chúng ta tham gia vào tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế Interpol, chúng ta đã 

được hưởng lợi rất nhiều. Hệ thống 24/7 liên tục có những thông tin về các loại 

đối tượng nằm trong mạng lưới mà cảnh sát quốc tế có trách nhiệm. Hoặc là các 

hiệp định song phương. Cho đến nay, Bộ Công an đã ký hàng trăm hiệp định, 

thỏa thuận hợp tác, bản ghi nhớ… với trên 80 đầu mối quốc gia và các tổ chức 

quốc tế. Cho nên, khi có tình huống nghiệp vụ nảy sinh, có thể nhanh chóng 

thông tin, điện mật… phối hợp đấu tranh nhằm giảm thấp nhất tác hại của tội 

phạm”. 

Trong bối cảnh tình hình tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm có yếu tố nước 

ngoài liên quan đến Việt Nam vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp, nhiệm vụ đặt 

ra cho các cơ quan chức năng trong thời gian tới sẽ là đẩy mạnh hơn nữa quan 

hệ hợp tác quốc tế, tăng cường ký kết các hiệp định an ninh với các nước trên 
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thế giới, đặc biệt là các nước trong khu vực Đông Nam Á; phối hợp chặt chẽ hơn 

về mọi mặt với các cơ quan, tổ chức quốc tế trong trao đổi thông tin, kinh 

nghiệm. 

Bên cạnh đó là chú trọng đến công tác đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ cho 

cán bộ, chiến sỹ… nhằm đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, góp phần thiết 

thực vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. 

                                                                                     BT 
                                                           (www.antv.gov.vn - Ngày 23/02/2015) 
 
 
 

 

 

 

 

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐẤU TRANH VỚI TỘI PHẠM SỬ 
DỤNG CÔNG NGHỆ CAO TRONG BỐI CẢNH TOÀN CẦU HÓA 

 

Cuộc cách mạng khoa học - công nghệ phát triển nhanh như vũ bão trên 

phạm vi toàn cầu kéo theo sự bùng nổ của công nghệ thông tin, viễn thông với 

hệ quả là số lượng người sử dụng Internet và các thiết bị viễn thông ngày một 

gia tăng nhanh chóng. Trên thế giới, có khoảng 1,8 tỷ người (tương đương 

khoảng 25% dân số toàn cầu) sử dụng Internet. Theo thống kê của Bộ Thông tin 

và Truyền thông, đến nay, tại Việt Nam có khoảng gần 30 triệu người sử dụng 

Internet (chiếm 1/3 dân số cả nước, cao hơn nhiều so với mức bình quân của thế 

giới), 180 nghìn tên miền Việt Nam (.vn) được đăng ký, 115 triệu thuê bao điện 

thoại di động, 15 triệu thuê bao điện thoại cố định. Công nghệ thông tin, viễn 

thông trở thành một lĩnh vực mà các đối tượng tập trung khai thác, sử dụng để 

thực hiện tội phạm. Theo báo cáo của Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế - 

International Criminal Police Organization (INTERPOL), tội phạm sử dụng công 

nghệ cao đang trở thành mối nguy hại lớn trên thế giới với thiệt hại gây ra hàng 

năm khoảng 400 tỷ đô la Mỹ, cao hơn số tiền mà tội phạm buôn bán ma túy thu 

được và cứ 14 giây lại xảy ra 01 vụ phạm tội sử dụng công nghệ cao. 

Ở Việt Nam tội phạm sử dụng công nghệ cao gia tăng nhanh chóng, diễn 

biến phức tạp và gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng. Năm 2011, tội phạm sử 

dụng công nghệ cao xảy ra trên nhiều lĩnh vực như chính trị, kinh tế - xã hội, tập 

trung chủ yếu tại các thành phố lớn là Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và 

đang lan ra các tỉnh, thành phố khác như: Hải Phòng, Đồng Nai, Bình Dương, 

Phú Yên... Phần lớn đối tượng phạm tội là học sinh, sinh viên có kiến thức và 

đam mê công nghệ thông tin, một số ít là cán bộ, công chức. Chúng thường tập 

hợp, liên kết với nhau thông qua các diễn đàn trên mạng Internet (còn gọi là 

underground hay thế giới ngầm) để chia sẻ công cụ, cách thức, thủ đoạn phạm 

Tội phạmcông nghệ cao và 

giâi pháp phòng ngừa 
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tội. Vì vậy, thủ đoạn ngày càng tinh vi, kín đáo và có sự thay đổi phương thức 

liên tục nhằm lẩn tránh sự phát hiện của các cơ quan bảo vệ pháp luật. Sự liên 

kết giữa các đối tượng trong và ngoài nước ngày càng thể hiện rõ nét. Tội phạm 

công nghệ cao diễn ra trên cả lĩnh vực an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội, 

làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, hình ảnh của Việt Nam trong một số lĩnh 

vực quan hệ kinh tế quốc tế và gây thiệt hại lớn cho các cơ quan, tổ chức, doanh 

nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước.  

 1. Khái quát tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao 

Ở nước ta tội phạm sử dụng công nghệ cao diễn ra trên hầu hết các lĩnh 

vực của đời sống xã hội. 

 Trên lĩnh vực an ninh quốc gia, các thế lực thù địch và phản động quốc tế 

đã không ngừng tập trung lợi dụng kênh truyền thông qua mạng Internet để 

xuyên tạc, vu khống chống phá các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng 

và Nhà nước, kêu gọi tập hợp lực lượng nhằm mục đích gây rối, nhất là trước và 

trong các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, như: Đại hội đại biểu toàn 

quốc lần thứ XI của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và Hội đồng nhân 

dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2015, tình hình căng thẳng trên biển Đông… 

 Trên lĩnh vực trật tự, an toàn xã hội, năm 2011 tiếp tục được coi là năm 

“báo động đỏ” của an ninh mạng Việt Nam với rất nhiều vụ tấn công, phá hoại, 

lây nhiễm virus, phầm mềm gián điệp, mã tin độc hại..., nhằm vào hệ thống mạng 

của cơ quan, doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế của Nhà nước với mức độ, tính 

chất ngày càng nghiêm trọng, làm rối loạn hoạt động của hệ thống và lộ lọt thông 

tin. Điển hình là vụ hệ thống mạng của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam bị 

tin tặc liên tiếp tấn công bằng nhiều phương thức khác nhau, làm ngưng trệ hoạt 

động và xóa sạch toàn bộ dữ liệu website; vụ Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA tại 

TP. Hồ Chí Minh bị đối tượng tấn công làm tê liệt hệ thống mạng máy tính, mã 

hóa dữ liệu, đe dọa tống tiền trên 2 triệu đô la Mỹ. 

 Tình trạng sử dụng các thiết bị công nghệ cao đánh cắp thông tin, làm giả 

thẻ tín dụng để mua vé máy bay, hàng hóa ở nước ngoài chuyển về Việt Nam 

tiêu thụ tiếp tục gia tăng, gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng tiền Việt Nam và hàng 

triệu đô la Mỹ cho nạn nhân. Các tổ chức tội phạm tại Việt Nam liên kết chặt chẽ 

với các tổ chức tội phạm ở nước ngoài tạo thành những đường dây tội phạm sử 

dụng công nghệ cao hoạt động tinh vi, kín đáo. Trong năm 2011, các cơ quan 

chức năng đã phát hiện, điều tra, xử lý 128 đầu mối vụ án, vụ việc có dấu hiệu 

phạm tội, tăng 66% so với năm 2010, trong đó đã phối hợp đấu tranh với nhiều 

vụ án lớn, có yếu tố nước ngoài, có vụ việc liên quan đến hàng nghìn đối tượng. 

Điển hình như vụ các cơ quan chức năng Việt Nam đã phối hợp với Bộ An ninh 

nội địa Hoa Kỳ (ICE) đấu tranh với các đối tượng trong diễn đàn tội phạm mạng 

với hơn 2.000 thành viên, hoạt động trộm cắp, mua bán thẻ tín dụng và mua 

hàng chuyển về Việt Nam tiêu thụ. Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị 

can, bắt khẩn cấp 08 đối tượng, thu giữ hơn 2 tỷ đồng tiền Việt Nam và 115.000 
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đô la Mỹ. Bộ An ninh nội địa Hoa Kỳ đã thu giữ của các đối tượng tại Mỹ hơn 01 

triệu đô la Mỹ. 

 Tình hình lừa đảo trong lĩnh vực thương mại điện tử và thanh toán điện tử 

gia tăng, dẫn đến tình trạng nhiều nước không chấp nhận giao dịch qua mạng 

Internet có địa chỉ IP xuất phát từ Việt Nam, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín 

và hình ảnh của Việt Nam trong lĩnh vực thương mại điện tử nói riêng và lĩnh vực 

kinh tế quốc tế nói chung. 

 Tình trạng các đối tượng người nước ngoài (Trung Quốc, Đài Loan, 

Malaysia và một số quốc gia châu Phi) nhập cảnh vào Việt Nam sử dụng thiết bị 

công nghệ cao để lừa đảo, đe dọa tống tiền, làm giả thẻ tín dụng để chiếm đoạt, 

trộm cắp tài khoản ngân hàng xảy ra tại nhiều địa phương. Năm 2011, cơ quan 

chức năng đã phát hiện, điều tra 10 vụ, chuyển cơ quan điều tra khởi tố 11 bị 

can, thu giữ hàng trăm thẻ tín dụng giả do các đối tượng nước ngoài vào Việt 

Nam hoạt động phạm tội. 

Điển hình như vụ ngày 6/9/2011, Công an tỉnh Phú Yên phối hợp với Tổng 

cục An ninh I - Bộ Công an bắt 59 đối tượng người nước ngoài thuê nhà ở Thành 

phố Tuy Hòa, Phú Yên để sử dụng các thiết bị công nghệ cao lừa đảo tiền qua 

mạng. Đối tượng mà bọn chúng hướng đến hầu hết là người Hoa đang sinh sống 

ở Mỹ, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan. Trong số 62 đối tượng bị tạm giữ có 59 

người Trung Quốc và 3 người Việt Nam. Kiểm tra tại 4 địa điểm, cơ quan công 

an đã tạm giữ 108 điện thoại bàn, 18 laptop, 14 điện thoại di động, 13 bộ đàm, 25 

cáp nối mạng, 14 cổng mạng, 6 thiết bị thu phát sóng ngoài trời và 4 thiết bị thu 

phát sóng trong nhà. Sáng 17/10/2011, Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp với 

Tổng cục An ninh I, Bộ Công an bắt quả tang 24 đối tượng có hành vi sử dụng 

công nghệ cao để hoạt động lừa đảo, gồm 20 người Trung Quốc (9 nữ), 3 người 

Đài Loan (Trung Quốc) và 01 người Việt Nam. 

 Chiều ngày 7/7/2011, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã triệt phá 

vụ án lừa đảo quốc tế sử dụng công nghệ thông tin tại Việt Nam. 99 đối tượng 

liên quan đến vụ án đã bị bắt giữ trong thời gian từ ngày 29/6/2011 đến ngày 

6/7/2011 (bao gồm 76 người Đài Loan, 23 người Trung Quốc). Những đối tượng 

này đã nhập cảnh vào Việt Nam từ đầu tháng 06/2010, lưu trú tại một số khách 

sạn ở các quận 7, 8, 12 TP. Hồ Chí Minh. Công an thu giữ 2 bộ thiết bị đường 

truyền tốc độ cao, 14 bộ đàm cầm tay, 8 điện thoại wifi (không dây, dùng sim), 37 

điện thoại bàn, 7 máy tính xách tay, 2 usb có dữ liệu. Theo lời khai ban đầu, số 

đối tượng này sử dụng các phương tiện trên để liên hệ với các cá nhân, tổ chức 

ở Trung Quốc, mạo danh là cơ quan chức năng Trung Quốc, yêu cầu nạn nhân 

cung cấp số tài khoản hoặc chuyển tiền về tài khoản của họ để phục vụ điều tra, 

sau đó chiếm đoạt. Thủ đoạn của bọn tội phạm này là khi đến Việt Nam chia nhỏ 

thành nhiều nhóm, mỗi nhóm từ 8 - 10 tên hoạt động độc lập với nhau, được 

phân công nhằm vào các mục tiêu cụ thể, như tấn công vào hệ thống ngân hàng 

và công dân Trung Quốc ở các tỉnh Giang Tô, An Huy, Thượng Hải. Đặc biệt, 

nhiều đối tượng cầm đầu băng, nhóm này đều ở nước ngoài và chỉ đạo toàn bộ 
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hoạt động phạm tội qua mạng. Hiện các cơ quan bảo vệ pháp luật 

Việt Nam đang phối hợp với cơ quan chức năng của Trung Quốc, Đài Loan để 

xử lý nhóm tội phạm trên. 

 Lúc 14 giờ ngày 6/4/2012, Công an TP. Hồ Chí Minh đồng loạt kiểm tra 4 

địa điểm (gồm 297 - 299 Trịnh Đình Trọng, phường Hòa Thanh, quận Tân Phú; 

41 đường số 28, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân; 44 đường D1, 

phường Tân Thới Nhất, quận 12; 9A cư xá Bà Điểm, xã Bà Điểm, huyện Hóc 

Môn), bắt giữ 43 người Trung Quốc và Đài Loan đang lên mạng Internet lừa đảo 

các nạn nhân ở nước ngoài nhằm chiếm đoạt tiền. Thủ đoạn của chúng là liên 

lạc với nạn nhân ở Thẩm Quyến, Quảng Châu (Trung Quốc), giả danh cảnh sát, 

tòa án đang điều tra một đường dây trộm cắp tài khoản của nạn nhân. Sau đó, 

chúng yêu cầu nạn nhân cung cấp mật mã tài khoản ngân hàng để phục vụ công 

tác điều tra và ngăn chặn việc rút tiền trong tài khoản của nạn nhân. Khi nạn 

nhân cung cấp mật mã tài khoản ngân hàng, thì chúng thông báo cho đồng bọn 

ở Trung Quốc rút tiền của nạn nhân rồi chiếm đoạt. Tại hiện trường, cơ quan 

công an đã thu giữ 17 máy tính xách tay, 2 máy vi tính để bàn, 24 modem, 109 

điện thoại bàn, 35 điện thoại di động, 10 bộ đàm, nhiều kịch bản lừa đảo, tiền 

Việt Nam, đô la Mỹ, nhân dân tệ cùng nhiều thiết bị viễn thông khác. 

 Bên cạnh đó, tình hình tội phạm sử dụng mạng Internet để thực hiện các 

hành vi phạm tội như: Phát tán văn hóa phẩm đồi trụy, trộm cắp, đánh bạc, cá độ 

bóng đá, mại dâm, buôn bán trái phép các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ diễn biến 

phức tạp, là nguyên nhân trực tiếp phát sinh nhiều loại tội phạm nguy hiểm khác 

như giết người, cướp tài sản, hiếp dâm, tình trạng các băng nhóm lưu manh côn 

đồ chém giết, trả thù, sát hại lẫn nhau. 

 2. Nguyên nhân của tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao 

 Tội phạm sử dụng công nghệ cao ở Việt Nam có nhiều nguyên nhân, 

nhưng chủ yếu là: 

 Về khách quan, tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao trên thế giới và 

các nước trong khu vực có nhiều diễn biến phức tạp. Trong khi đó, đặc thù của 

loại tội phạm này là tính quốc tế và hội nhập nhanh, do đó, đã tác động mạnh 

đến tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao ở trong nước. 

Về chủ quan, công tác quản lý Nhà nước về công nghệ thông tin, viễn 

thông, thương mại điện tử, thanh toán điện tử và quản lý, vận hành các hệ thống 

máy tính của nhiều cơ quan, doanh nghiệp và cá nhân tại Việt Nam còn nhiều sơ 

hở, phần lớn chưa được bảo mật tốt. Hệ thống pháp luật của nước ta trong lĩnh 

vực đấu tranh, xử lý tội phạm sử dụng công nghệ cao chưa đầy đủ và chưa theo 

kịp diễn biến tình hình thực tế. Lực lượng chuyên trách phòng, chống tội phạm 

sử dụng công nghệ cao còn chưa đáp ứng yêu cầu về số lượng. Đến nay, lực 

lượng này mới chỉ được thành lập ở Bộ Công an và công an ở 3 địa phương là 

Hà Nội, Cần Thơ và Đồng Nai. Các địa phương còn lại chưa có đầu mối chuyên 

trách cho công tác này. Đội ngũ cán bộ cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng 

công nghệ cao đa số còn trẻ, chưa được đào tạo chuyên sâu về chuyên môn, kỹ 
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thuật và nghiệp vụ, thiếu kinh nghiệm thực tế. Trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật 

mặc dù đã được quan tâm đầu tư, nhưng vẫn còn thiếu, lạc hậu chưa theo kịp 

sự thay đổi liên tục của lĩnh vực công nghệ cao dẫn đến gặp nhiều khó khăn 

trong triển khai các biện pháp nghiệp vụ để phát hiện, thu thập, bảo quản tài liệu, 

chứng cứ. 

 3. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh với tội 

phạm sử dụng công nghệ cao 

 Tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao tiếp tục diễn biến phức tạp, 

khó lường với thủ đoạn đa dạng, xảy ra trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, văn hóa - 

xã hội, an ninh - quốc phòng của đất nước. Các thế lực thù địch và bọn phản 

động sẽ tiếp tục lợi dụng Internet để tuyên truyền xuyên tạc và tập hợp lực lượng 

thực hiện âm mưu, hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước. Tình hình mất an 

toàn thông tin số tiếp tục diễn biến phức tạp, xuất hiện nhiều nguy cơ đe dọa đến 

việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo 

an ninh - quốc phòng, nhất là nguy cơ bị tấn công, lây nhiễm virus trong hệ thống 

thông tin dẫn đến lộ lọt bí mật quốc gia. Tội phạm người nước ngoài vào Việt 

Nam sử dụng thiết bị công nghệ cao để trộm cắp cước viễn thông, sử dụng thẻ 

tín dụng giả, lừa đảo, tống tiền sẽ tiếp tục gia tăng; các ổ nhóm, đường dây tội 

phạm sử dụng công nghệ cao sau khi bị phát hiện, xử lý mạnh trong thời gian 

qua sẽ chuyển qua phương thức, thủ đoạn mới; tình trạng cá độ và đánh bạc qua 

mạng tiếp tục diễn biến phức tạp.  Hoạt động của tội phạm sử dụng công nghệ 

cao sẽ ngày càng mang đậm tính chất của tội phạm có tổ chức và tội phạm 

xuyên quốc gia. 

 Trước tình hình trên, để đấu tranh có hiệu quả với tội phạm sử dụng công 

nghệ cao trong thời gian tới, cần tập trung thực hiện tốt một số giải pháp cơ bản 

sau đây: 

Một là, kịp thời ban hành các chính sách, biện pháp cụ thể đảm bảo an 

ninh trật tự trong phát triển các lĩnh vực khoa học - công nghệ nhằm phòng, 

chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Trọng tâm là triển khai thực hiện có hiệu 

quả Đề án 5 thuộc Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm về “Đấu tranh 

phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao”, gắn với thực hiện quy hoạch 

phát triển An ninh thông tin số quốc gia đến năm 2020. Triển khai thực hiện các 

nội dung của Chỉ thị số 897/CT-TTg ngày 10/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ về 

tăng cường triển khai các hoạt động đảm bảo an toàn thông tin số. Các ngành 

chức năng cần tăng cường phối hợp trong công tác quản lý Nhà nước và nâng 

cao ý thức, trách nhiệm phòng ngừa những nguy cơ xâm hại của tội phạm sử 

dụng công nghệ cao; gắn công tác đấu tranh phòng, chống loại tội phạm này với 

các lĩnh vực phát triển khoa học, kỹ thuật, công nghệ của đất nước. 

 Hai là, các cơ quan chức năng tiếp tục rà soát, nghiên cứu và đề xuất 

hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật làm cơ sở pháp lý vững chắc cho 

công tác đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao, như: Bộ luật Hình sự, 

Bộ luật Tố tụng hình sự, pháp luật về xử lý vi phạm hành chính… Ban hành Luật 
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Tổ chức điều tra hình sự trên cơ sở Pháp lệnh Tổ chức điều tra hình sự năm 

2004. Cần tập trung nghiên cứu, đề xuất bổ sung vào Bộ luật Tố tụng hình sự 

các quy định có liên quan đến chứng cứ điện tử, các thủ tục tố tụng hình sự về 

việc thu thập, bảo quản, phục hồi và giám định chứng cứ điện tử phù hợp với đặc 

điểm, tính chất của tội phạm sử dụng công nghệ cao. Nghiên cứu, đề xuất quy 

định rõ quyền năng pháp lý của lực lượng cảnh sát phòng, chống tội phạm sử 

dụng công nghệ cao trong tố tụng hình sự và thẩm quyền xử phạt hành chính. 

Cần xây dựng dự thảo nghị định về công tác đấu tranh phòng ngừa và chống tội 

phạm và các hành vi vi phạm khác trong lĩnh vực sử dụng công nghệ cao trình 

Chính phủ ban hành. Cần giao cho Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, 

ngành hữu quan như Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, 

Bộ Tư pháp, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ngân hàng Nhà nước xây dựng 

thông tư liên ngành về phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; chủ trì, 

phối hợp xây dựng thông tư liên ngành giữa Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân 

dân tối cao và Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn điều tra, truy tố, xét xử đối với 

05 tội danh liên quan đến lĩnh vực sử dụng công nghệ cao trong Bộ luật Hình sự 

năm 1999. 

 Ba là, Chính phủ cần giao cho Bộ Công an chỉ đạo công tác xây dựng, 

phát triển lực lượng cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao 

ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới. Bộ Công an cần chỉ đạo kiện toàn tổ 

chức bộ máy và triển khai thành lập các đơn vị cảnh sát phòng, chống tội phạm 

sử dụng công nghệ cao trực thuộc các phòng chức năng ở công an các tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương nhằm xây dựng một hệ thống lực lượng cảnh 

sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao trên phạm vi toàn quốc. 

 Bốn là, tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đấu tranh phòng, chống 

tội phạm sử dụng công nghệ cao, tập trung trao đổi thông tin tội phạm, tranh thủ 

tài trợ các thiết bị kỹ thuật, công nghệ hiện đại và đào tạo cán bộ trình độ cao. 

Tăng cường phối hợp với các đơn vị có liên quan để giải quyết các yêu cầu phát 

hiện, xác minh, điều tra tội phạm một cách kịp thời, triệt để. Phối hợp với các 

ngành chức năng trong các hoạt động triển khai ứng dụng công nghệ, thiết lập 

hệ thống phòng vệ để chủ động và nâng cao hiệu quả phòng ngừa tội phạm. 

Nâng cao ý thức cảnh giác của người quản lý, sử dụng công nghệ cao. Đồng 

thời cảnh báo, phòng ngừa việc lạm dụng, thiếu hiểu biết pháp luật dẫn đến vi 

phạm pháp luật trong sử dụng công nghệ cao, nhất là giới học sinh, sinh viên. 

 Tội phạm sử dụng công nghệ cao gắn liền với sự bùng nổ của công nghệ 

thông tin và viễn thông. Cùng với xu thế mới của thời đại, tội phạm sử dụng công 

nghệ cao sẽ tiếp tục gia tăng. Chính vì vậy, cần tổ chức thực hiện một cách đồng 

bộ các giải pháp cơ bản trên đây nhằm nâng cao hiệu quả cuộc đấu tranh phòng, 

chống loại tội phạm này. 

                   TS.    Thế  òe - Đại học An ninh nhân dân, TP. Hồ Chí Minh 
                                                 (moj.gov.vn - Ngày 03/7/2013) 
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TỘI PHA M CÔNG NGHÊ   CAO VA   GIA I PHA  P PHO NG NGƯ A  

Theo báo cáo của Tổ chức Cảnh sát Hình sự thế giới, tội phạm sử dụng 

công nghệ cao gây thiệt hại mỗi năm khoảng 400 tỷ USD, cao hơn số tiền mà tội 

phạm ma túy thu được. Tại Việt Nam, chỉ riêng năm 2012, tội phạm công nghệ 

cao gây thiệt hại khoảng 2.000 tỷ đồng. Tội phạm sử dụng công nghệ cao xảy ra 

trên hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đối tượng phạm tội là người có 

kiến thức, trình độ hiểu biết nhất định về công nghệ thông tin và truyền thông. 

Phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm này ngày càng tinh vi, xảo quyệt. 

Xét về mặt khái niệm, tội phạm có sử dụng công nghệ cao là hành vi nguy 

hiểm cho xã hội được quy định trong Bộ luật Hình sự có sử dụng công nghệ cao. 

Bộ luật Hình sự sửa đổi năm 2009 đã quy định các nhóm tội phạm công nghệ 

cao bao gồm: Tội phát tán virus, chương trình tin học có tính năng gây hại cho 

hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet, thiết bị số (Điều 

224); Tội cản trở hoặc gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn 

thông, mạng Internet, thiết bị số (Điều 225); Tội đưa hoặc sử dụng trái phép 

thông tin trên mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet (Điều 226); Tội 

truy cập bất hợp pháp vào mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc 

thiết bị số của người khác (Điều 226a); Tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn 

thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản (Điều 

226b). Vi phạm pháp luật khác có sử dụng công nghệ cao là hành vi vi phạm 

pháp luật có sử dụng công nghệ cao nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm 

hình sự. Các hành vi này sẽ bị xử lý vi phạm hành chính (Nghị định 

174/2013/NĐ-CP). 

Theo Bộ Công an, tội phạm sử dụng công nghệ cao hiện nay có thủ đoạn 

rất tinh vi nhằm vào lĩnh vực tài chính, ngân hàng, chứng khoán, hoạt động tư 

vấn, mua bán vàng... Từ đầu năm 2012 đến nay, tình hình an ninh, an toàn mạng 

máy tính tại Việt Nam thường xuyên bị đặt trong tình trạng báo động với nhiều 

cuộc tấn công, phá hoại, phát tán virus với tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Tính 

riêng trong năm 2012, cơ quan chức năng đã phát hiện, xác minh, điều tra 261 

đầu mối vụ án, vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Tổng thiệt hại mà loại tội 

phạm này gây ra hơn 2.000 tỷ đồng. 

Một số phương pháp tấn công phổ biến mà tội phạm mạng thường dùng: 

Phát tán virus, phần mềm gián điệp, keylogger, điều khiển từ xa, worm, spam... 

lên mạng. Phương thức phát tán chủ yếu qua spam email, websex, diễn đàn như 

Twister, Facebook, YouTube và trên những phần mềm cài đặt phổ biến như 

Unikey, Windows, Adobe... Chúng làm lây lan mã độc vào máy người dùng để 

lấy thông tin cá nhân như mật khẩu email, nick chat. Nguy hiểm hơn, tội phạm 

công nghệ cao thực hiện tấn công hệ thống cơ sở hạ tầng thông tin, truyền thông 

quốc gia. Công ty an ninh mạng BKAV cho biết, trong năm 2013 có đến 2.405 

trang web của các cơ quan, doanh nghiệp của Việt Nam bị hacker tấn công. 

Cũng theo BKAV thì Việt Nam thiệt hại gần 8.000 tỷ đồng (gần 400 triệu USD) do 
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virus máy tính mỗi năm (khảo sát từ năm 2012 đến đầu năm 2013). Theo đánh 

giá của Cục Công nghệ Tin học - Ngân hàng Nhà nước thì ngành ngân hàng 

đứng trước nguy cơ bị tấn công cao trong những năm tới. Có đến 90% ngân 

hàng chưa sử dụng chữ ký số trong giao dịch tạo điều kiện cho hacker tấn công 

vào các tài khoản thẻ ATM, tín dụng, giao dịch Internet Banking... Hình thức tấn 

công DDOS (qua botnet) trong năm 2013 trở nên mạnh hơn trước. Việt Nam vẫn 

là một trong các đích tấn công “ưa thích” của các nhóm hacker trên thế giới. 

 Các cuộc tấn công mạng trong năm 2012 và 2013 cho thấy, tội phạm 

mạng đang tiếp tục nâng cao khả năng triển khai tấn công, bao gồm cả việc “sản 

phẩm hóa” và bổ sung thêm nhiều tính năng vào các mã độc nhằm tấn công chủ 

đích vào những đối tượng cụ thể. Từ năm 2013 và những năm tiếp theo, các 

chuyên gia an toàn thông tin nhận định các xu hướng tấn công của tội phạm 

mạng chủ yếu gồm:  

- Phát triển mạng botnet tấn công các website của chính phủ, ngân hàng, 

hàng không, lưới điện quốc gia; Phát triển mạng botnet để lấy cắp thông tin (như 

Zeus, Flame, Spyeye, Gauss); Phát triển mạng botnet để phát tán tin nhắn rác, 

quảng cáo.  

- Sử dụng phần mềm gián điệp, điều khiển từ xa để tấn công có mục đích 

chính trị và kinh tế: Các cơ quan chính phủ, ngân hàng và các doanh nghiệp lớn 

để lấy cắp và phá hoại dữ liệu, đặc biệt là dữ liệu liên quan đến an ninh quốc gia, 

quốc phòng.  

- Lừa đảo, gian lận thẻ ngân hàng, chứng khoán, thương mại điện tử, 

thanh toán điện tử.  

- Sử dụng Blog cá nhân, mạng xã hội để hoạt động phạm pháp như: Xâm 

phạm an ninh quốc gia, thành lập băng nhóm tội phạm, xâm phạm đời tư, truyền 

bá văn hóa phẩm đồi trụy, phát tán virus...  

- Khai thác ứng dụng điện toán đám mây (chia sẻ file), tấn công, lấy cắp, 

thay đổi, phá hoại thông tin (Ví dụ: Nhóm Anonymous lợi dụng điện toán đám 

mây của Amazon, khai thác lỗ hổng máy chủ, truy cập cơ sở dữ liệu, tấn công 

game trực tuyến Playstation Network, lấy cắp dữ liệu và thông tin thẻ tín dụng).   

- Điện thoại thông minh lưu trữ nhiều dữ liệu nhạy cảm, dễ mất và lấy cắp 

dữ liệu, sẽ trở thành nguyên nhân hàng đầu của tình trạng mất dữ liệu.  

- Xu hướng tấn công, truy cập qua mạng riêng ảo trở nên phổ biến do gia 

tăng ứng dụng truy cập qua VPN, khi nhân viên thường xuyên phải làm việc ở 

ngoài văn phòng. 

Trong vòng 2 năm trở lại đây, tội phạm công nghệ cao đã có những hành 

vi và thủ đoạn mới đòi hỏi phải có sự sửa đổi của khung pháp luật cũng như tăng 

cường thêm trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc đấu tranh 

phát hiện, phòng ngừa và xử lý vi phạm. Sau đây là 4 loại tội phạm công nghệ 

cao điển hình thể hiện qua các vụ án được phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử thời 

gian gần đây: 
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 Chiếm đoạt tài sản bằng thẻ tín dụng giả 

Tháng 4/2013, Vũ Phong mua của một đối tượng sống tại Mỹ 14 thẻ ngân 

hàng do Mỹ phát hành với giá 30 USD/thẻ, sau đó bán lại cho các đối tượng ăn 

cắp tiền trên mạng Internet tại Việt Nam với giá 200 USD/thẻ. Tháng 7/2013, 

quen biết Phong qua Internet, Bùi Đình Hảo đã kết hợp với Phong để hack, ăn 

cắp tiền trên website: www.paypal.com rồi chuyển đổi ra tiền mặt. Hảo đã bỏ tiền 

ra mua 1.000 thông tin cá nhân của công dân Mỹ trên các trang mạng, sau đó 

đăng ký tài khoản tại www.paypal.com và sử dụng số thẻ tín dụng, đăng ký tài 

khoản tại thẻ do Phong cung cấp để kích hoạt và nhận được mỗi tài khoản 

paypal một lượng tiền ảo có giá trị tương đương 950 USD - là số tiền cao nhất đủ 

độ an toàn để hệ thống paypal không phát hiện. Phong sẽ cung cấp thông tin tài 

khoản của ngân hàng tại Mỹ để chuyển đổi từ tiền ảo trong tài khoản paypal 

thành tiền mặt USD. Tỷ lệ chuyển đổi thành công từ 60 - 70%. Với thủ đoạn này, 

Phong và Hảo đã chuyển đổi, trộm cắp trên 60 tài khoản với số tiền ước tính 

khoảng 60.000 USD. 

Dùng phần mềm nghe lén hơn 14.000 tài khoản di động 

Từ tháng 6/2013, Công ty TNHH Công nghệ Việt Hồng phát triển, cung cấp 

dịch vụ phần mềm có chức năng giám sát điện thoại di động, bao gồm 2 gói: 

Dành cho cá nhân (tên gọi Ptracker) và dành cho doanh nghiệp (tên gọi 

PtrackerERP). Các phần mềm này chỉ hỗ trợ hệ điều hành Android. Tính năng, 

quy trình cài đặt, sử dụng phần mềm trên như sau: Khi người dùng có nhu cầu 

sử dụng phần mềm, Công ty Việt Hồng sẽ cho cài phần mềm và dùng thử trong 

24 tiếng. Người dùng sẽ cầm máy điện thoại giám sát và tải theo địa chỉ trang 

web hoặc soạn tin nhắn cú pháp DV gửi đến đầu số 8189 để lấy đường link tải 

phần mềm về. Khi phần mềm được tải về, người dùng tự cài đặt phần mềm, sau 

đó hệ thống sẽ trả về tên truy cập (là 7 số cuối của IMEI điện thoại cần giám sát) 

và mật khẩu mặc định ban đầu là vhc.vn. Tất cả dữ liệu như danh bạ, tin nhắn, 

các cuộc gọi đi, gọi đến, âm thanh ghi âm xung quanh, hình ảnh, video, thống kê 

lịch sử truy cập trang web, lộ trình di chuyển, vị trí hiện tại của máy bị giám sát sẽ 

được phần mềm lưu lại và đẩy lên máy chủ sau đấy chỉ khoảng 5 - 10 phút. Sau 

đó, người sử dụng chỉ cần đăng nhập vào trang web của Công ty Việt Hồng là có 

thể tiến hành xem lại tất cả thông tin của máy điện thoại bị giám sát. Phần mềm 

có khả năng ra lệnh điều khiển từ xa như ghi âm xung quanh, nghe âm thanh 

xung quanh, quay video, chụp ảnh, bật tắt 3G/GPRS... Sau 24 tiếng, nếu người 

dùng muốn tiếp tục sử dụng phần mềm của Công ty Việt Hồng, họ sẽ phải 

chuyển tiền vào 1 trong 3 tài khoản ngân hàng của Nguyễn Việt Hùng hoặc nạp 

mã số thẻ cào điện thoại và Internet banking. Số tiền chuyển vào tùy theo gói 

thời gian sử dụng: 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng hoặc gói vĩnh viễn. Phí sử 

dụng là 400.000 đồng/tháng. Để thu hút khách hàng sử dụng dịch vụ trên, Công 

ty Việt Hồng đã cho đăng tải thông tin liên quan đến các sản phẩm phần mềm 

này trên một số trang mạng xã hội. Kể từ khi cung cấp gói phần mềm trên, Công 
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ty Việt Hồng có số lượng tài khoản đã từng sử dụng phần mềm là 14.140 tài 

khoản. Trong đó, số lượng tài khoản vẫn còn lưu trong máy chủ của Công ty Việt 

Hồng là 7.447 tài khoản. Hiện có khoảng 600 tài khoản còn thời hạn sử dụng 

phần mềm. Ước tính số tiền Công ty Việt Hồng thu được từ việc kinh doanh phần 

mềm khoảng hơn 900 triệu đồng. Ngày 26/6/2014, cơ quan điều tra đã tiến hành 

khởi tố vụ án và khởi tố 4 bị can và bắt tạm giam để làm rõ hành vi “Đưa hoặc sử 

dụng trái phép thông tin trên mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet”, 

được quy định tại Điều 226 Bộ luật Hình sự xảy ra tại Công ty Việt Hồng. 

Trộm email của doanh nghiệp để lừa đảo chiếm đoạt tài sản 

Ngày 25/9/2012, công ty CP Tập đoàn Hoa Sen ký hợp đồng bán cho 

Công ty KHPRoofing (Malaysia) 160 tấn tôm lạnh trị giá khoảng 145.000 USD và 

đã được thanh toán trước hơn 29.000 USD. Đến ngày 29/10, Công ty Hoa Sen 

dùng email gửi hóa đơn cho đối tác và yêu cầu chuyển số tiền còn lại vào tài 

khoản công ty. Tuy nhiên, trong quá trình gửi nhận, một số hacker nước ngoài 

được cho là đã xâm nhập, biết được toàn bộ thông tin này. Từ đây, nhóm “tin 

tặc” lập tài khoản gần giống email của Hoa Sen, gửi cho Công ty KHPRoofing. 

Trong đó, chúng yêu cầu chuyển số tiền còn lại (hơn 115.000 USD) vào tài 

khoản cá nhân của Dương Anh Nhung. Nhận được email, Công ty KHPRoofing 

đã chuyển số tiền trên vào tài khoản của Nhung. Khi Nhung đến ngân hàng kiểm 

tra số dư thì bị cảnh sát mời về làm việc, đồng thời phong tỏa tài khoản này. Làm 

việc với nhà chức trách, Nhung khai quen với Ugo trên Facebook vào năm 2010 

làm nghề kinh doanh quần áo tại nhiều quốc gia. Qua vài lần trò chuyện, Ugo cho 

biết người nước ngoài không mở được tài khoản ngân hàng tại Việt Nam nên 

nhờ Nhung đứng tên hộ. Mở xong, Nhung đã gửi số tài khoản cho Ugo giao dịch. 

Ugo khai rằng anh ta chỉ làm việc theo chỉ dẫn của Chima - người Mỹ và đang ở 

Hà Nội. Được triệu tập, Chima khai làm theo lời một người tên Cris (đang ở 

Nigeria). “Ông trùm” này thỏa thuận, nếu Chima rút tiền trót lọt sẽ được chia 10% 

và Ugo hưởng 20%. Cảnh sát xác định, 2 tên này thuộc nhóm tội phạm hoạt 

động lừa đảo qua mạng tại nhiều quốc gia. Cũng với cách thức tương tự, Chima 

cùng đồng bọn đã đột nhập lấy cắp email của nhiều công ty như: Công ty Cao su 

Sao Vàng, Công ty Bóng đèn, phích nước Rạng Đông để chiếm đoạt số tiền 

hàng chục nghìn USD từ đối tác của họ. Ngày 26/6/2014, Tòa án nhân dân 

Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Cletus Chimaobi Hillary (35 tuổi, quốc tịch 

Nigeria, tức Chima) mức án 14 năm tù, Okonkwo Mathias Ugochukwu (32 tuổi, 

quốc tịch Nigeria, còn gọi là Ugo) 12 năm tù về tội “Sử dụng mạng máy tính, 

mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài 

sản”. 

Lợi dụng sàn thương mại điện tử để lừa đảo (Vụ Công ty MB24) 

Công ty CP Đào tạo mua bán trực tuyến (viết tắt là Công ty MB24) mặc dù 

không được Cục Thương mại điện tử - Bộ Công thương cấp giấy phép hoạt động 

cung ứng dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử nhưng đã tuyên truyền trên 
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website muaban24.vn là sàn giao dịch thương mại điện tử và tạo ra các gian 

hàng ảo nhằm chiếm đoạt tiền. Khi website muaban24.vn mới thành lập chưa có 

nhiều hội viên tham gia, các đối tượng đã tự động cho vào hệ thống hơn 17.000 

hội viên từ công ty Tâm mặt trời (trụ sở tại Nguyễn Đình Chiểu, TP. Hồ Chí Minh) 

sang nhưng không phải nộp tiền với mục đích lừa các thành viên vào hệ thống 

MB24. Phụ trách về công nghệ thông tin, Nguyễn Mạnh Hà sử dụng các thủ đoạn 

tuyên truyền lôi kéo bán gian hàng ảo trên website muaban24.vn cho người 

khác, lấy tiền của hội viên sau trả tiền cho hội viên trước, tạo ra một tài khoản để 

đưa tiền ảo vào hệ thống rồi rút tiền thật của các hội viên để chiếm đoạt. Chỉ 

riêng tại Hà Nội, Công ty MB24 đã phát triển được 5 chi nhánh. Các chi nhánh 

đăng ký kinh doanh, tự động và hoạch toán độc lập. Chi nhánh chi trả tiền hoa 

hồng cho Công ty MB24 khi có hội viên mới tham gia. 

Về cách thức vận hành, để tham gia làm thành viên, khách hàng sẽ phải 

mua một gian hàng với giá 5,2 triệu đồng, tương ứng với 520 điểm. Sau đó, để 

trở thành hội viên, khách hàng phải chia toàn bộ số điểm cho hội viên đào tạo 

(thực chất là phí đào tạo). Mỗi hội viên khi giới thiệu người mua gian hàng sẽ 

được hưởng 1,5 triệu đồng, từ người thứ 2 được thêm 320.000 đồng. Hội viên 

VIP bán được 198 gian hàng được hưởng 80 triệu đồng/tháng. Có nhiều gian 

hàng VIP sẽ lên cấp VIP lãnh đạo, cấp phó giám đốc toàn quốc, giám đốc toàn 

quốc. Mỗi cấp lại được hưởng thêm hoa hồng. Trong khoảng thời gian từ tháng 

5/2011 đến tháng 7/2012, Minh và đồng phạm đã bán được 121.349 gian hàng 

ảo với số tiền trên 631 tỷ đồng. Sau đó, Minh và đồng bọn rút tiền chiếm đoạt của 

các hội viên gần 31 tỷ đồng. Số tiền này được các đối tượng tiêu xài vào việc cá 

nhân. 

Ngày 30/6/2014, TAND Tp. Hà Nội tuyên phạt bị cáo Ngô Văn Huy (Giám 

đốc Công ty MB24) 16 năm tù giam; Bị cáo Lê Văn Cường (Phó Giám đốc Công 

ty MB24) 14 năm tù giam; Bị cáo Nguyễn Mạnh Hà (Trưởng phòng kỹ thuật Công 

ty MB24) 14 năm tù giam về tội “Sử dụng mạng, máy tính, mạng viễn thông, 

mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”. 

Các giải pháp phòng ngừa tội phạm công nghệ cao 

Liên quan đến việc lợi dụng bán hàng đa cấp qua sàn giao dịch thương 

mại điện tử (TMĐT) để lừa đảo công nghệ cao như vụ án Công ty MB24, để bảo 

vệ quyền lợi của người tham gia hoạt động bán hàng đa cấp, Nghị định 

42/2014/NĐ-CP do Chính phủ ban hành (sau đây gọi là Nghị định 42) trực tiếp 

quy định doanh nghiệp bán hàng đa cấp sẽ bị cấm thực hiện mô hình kim tự tháp 

kể từ ngày 1/7/2014. Nghị định 42 cũng quy định rõ doanh nghiệp bán hàng đa 

cấp không được yêu cầu người muốn tham gia bán hàng phải đặt cọc hoặc đóng 

một khoản tiền nhất định dưới bất kỳ hình thức nào để được quyền tham gia 

mạng lưới bán hàng đa cấp, cũng như không được yêu cầu người muốn tham 

gia bán hàng đa cấp phải mua một số lượng hàng hóa dưới bất kỳ hình thức nào 

để được quyền tham gia mạng lưới. Theo Nghị định 42 (hiệu lực từ ngày 
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1/7/2014), doanh nghiệp bán hàng đa cấp vẫn phải ký quỹ 5% vốn điều lệ, nhưng 

số tiền tối thiểu đã được nâng lên thành 5 tỷ đồng Việt Nam, đồng thời yêu cầu 

cụ thể vốn pháp định cho doanh nghiệp đăng ký kinh doanh ngành bán lẻ theo 

phương thức đa cấp là 10 tỷ đồng Việt Nam. 

Ngày 7/4/2014, Chính phủ ban hành Nghị định 25/2014/NĐ-CP quy định về 

phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác có sử dụng công nghệ cao. 

Theo đó, để đạt được hiệu quả cao nhất trong công tác đấu tranh chống, phòng 

ngừa loại tội phạm này, ngoài việc phải tuân thủ các nguyên tắc và chính sách 

của Nhà nước, các hoạt động sau đây cần được triển khai một cách đồng bộ và 

hiệu quả để đạt được giải pháp phòng ngừa có hiệu quả nhất cũng như xử lý 

nghiêm minh hành vi vi phạm: 

- Tăng cường quản lý hành chính về an ninh, trật tự để chủ động phát hiện 

kịp thời nguyên nhân, điều kiện, phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm 

và vi phạm pháp luật khác có sử dụng công nghệ cao và có biện pháp xử lý phù 

hợp. 

- Tăng cường hoạt động phòng ngừa của cơ quan chuyên trách qua việc 

tổ chức, triển khai các biện pháp nghiệp vụ theo quy định của pháp luật để thu 

thập thông tin, tài liệu về tình hình có liên quan tại các địa bàn, lĩnh vực phụ trách 

nhằm phục vụ việc phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm và vi phạm pháp luật khác 

có sử dụng công nghệ cao. 

- Tăng cường ý thức trách nhiệm cá nhân tự bảo mật thông tin (bảo vệ mật 

khẩu, khóa mật khẩu, cơ sở dữ liệu, thông tin cá nhân, thông tin tài khoản và hệ 

thống thiết bị công nghệ cao của mình). Phát hiện, kịp thời tố giác tội phạm và vi 

phạm pháp luật khác có sử dụng công nghệ cao. 

- Tăng cường vai trò của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tham gia 

phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật khác có sử dụng công nghệ cao. 

Nâng cao vai trò của các cơ quan thông tin đại chúng qua việc đưa tin kịp thời, 

chính xác chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tội phạm và vi 

phạm pháp luật khác có sử dụng công nghệ cao; phản ánh tình hình, kết quả 

công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác có sử dụng công 

nghệ cao; nêu gương các điển hình tiên tiến, mô hình có hiệu quả trong phòng, 

chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác có sử dụng công nghệ cao.  

- Đẩy mạnh hợp tác quốc tế phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 

khác có sử dụng công nghệ cao. 

                                                                   (tapchibcvt.gov.vn - Ngày 31/12/2014)  
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ĐỐI PHÓ LOẠI TỘI PHẠM SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ CAO  
 

Năm 2014, tình hình an ninh mạng trên thế giới tiếp tục diễn biến 

phức tạp, mạng Internet đang được sử dụng như một thứ vũ khí lợi hại 

trong các cuộc xung đột quân sự giữa các quốc gia trên thế giới. 

Cách thức tiến hành cuộc chiến tranh mạng thường được sử dụng hiện 

nay là: Sử dụng các loại mã độc để đánh sập mạng lưới điện hay phá hủy cơ sở 

hạ tầng tối quan trọng của một quốc gia; tiến công từ chối dịch vụ DDOS, tiến 

công làm thay đổi giao diện, cơ sở dữ liệu, làm tê liệt hệ thống thông tin của đối 

phương, chống phá các mục tiêu quân sự, công nghiệp và hành chính của đối 

phương, gây tác động về thông tin - tâm lý đối với người dân và quân đội của đối 

phương. Do nền kinh tế, xã hội đang ngày càng phụ thuộc vào các hệ thống máy 

tính tốc độ xử lý cao, dẫn đến cơ sở hạ tầng thông tin trở thành một mục tiêu tiến 

công chiến lược mới. Hiện nay, chiến tranh mạng đã trở thành mối quan tâm 

chung của nhiều quốc gia, là vấn đề mang tính toàn cầu. 

Năm 2014 được coi là năm đầy sóng gió đối với hệ thống mạng ở Việt 

Nam. Theo thống kê mới nhất của Bộ Thông tin và Truyền thông, năm 2014 có 

đến 7.300 trường hợp các cổng, trang thông tin điện tử tại Việt Nam bị tiến công, 

mà điển hình nhất là đợt tiến công vào hệ thống của VCCorp vào tháng 10/2014 

với hơn 800 máy chủ bị tiến công gây hậu quả nghiêm trọng. Các cuộc tiến công 

vào các website Việt Nam trong năm qua diễn ra dưới hình thức khai thác những 

lỗ hổng bảo mật chưa được vá của các nền tảng web nguồn mở như Drupal, 

Jooomla... 

Hiện nay, tại Việt Nam đã xuất hiện một số loại virus siêu đa hình, khi lây 

nhiễm, tự động biến đổi, tránh sự phát hiện của các phần mềm diệt virus. Qua 

công tác nắm tình hình an ninh, an toàn mạng Internet, Cục Cảnh sát Phòng, 

chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) đã phát hiện một số phần mềm 

gián điệp quét, tìm và khai thác các lỗ hổng bảo mật. Các phần mềm này đều 

được điều khiển từ xa, có chức năng lấy mọi thông tin lưu trong máy tính, phá 

hủy dữ liệu, ghi âm thanh, lấy thông tin mật khẩu, thông tin cá nhân, chụp ảnh 

màn hình, tự động bật webcam... và gửi tất cả dữ liệu thu được cho đối tượng 

qua thư điện tử. 

Tình hình phức tạp như trên xuất phát từ thực trạng yếu kém trong bảo 

mật hệ thống mạng tại Việt Nam cũng như ý thức chủ quan của người sử dụng 

máy tính. Công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng của Việt Nam 

hiện đang tồn tại nhiều bất cập cả về hạ tầng, nhân lực và nhận thức. Hoạt động 

tiến công mạng của “tin tặc” rất tinh vi, chúng sử dụng triệt để, đa dạng các 

thủ đoạn để tiến công, xâm nhập mạng máy tính, hình thành các nhóm tội phạm 

công nghệ cao, hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia. Tại Việt Nam, các dịch vụ 

hoạt động thông qua Internet tăng trưởng nhanh chóng, trong khi cơ sở hạ tầng 

mạng chưa bảo đảm an toàn, tồn tại nhiều lỗ hổng bảo mật. Công tác quản trị 



 

Tội phạm công nghệ cao và giải pháp phòng ngừa                                                                     

6Created by   9/1/2015  

 

 

Thông tin khoa học chuyên đề số 6/2015 28 

các cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử tại Việt Nam còn chưa được 

quan tâm, đầu tư đúng mức. 

Nhiều chuyên gia nhận xét: Hiện nay, hệ thống thông tin ở nước ta được 

xây dựng không theo tiêu chuẩn thống nhất về an ninh thông tin, cũng 

như trình độ của người thiết kế, lập trình, quản trị mạng còn nhiều hạn chế, 

chưa đáp ứng được yêu cầu của công tác bảo đảm an ninh, an toàn thông tin 

cho hệ thống. Do đó, khi có các đợt tiến công mạng xảy ra thì khả năng phòng 

vệ, chống đỡ còn nhiều hạn chế. 

Năm 2015, các chuyên gia dự báo, các hành vi lừa đảo trên mạng xã hội 

sẽ tiếp tục gia tăng, đặc biệt là mạng xã hội facebook. Hiện nay, tại Việt Nam có 

khoảng 25 triệu người sử dụng mạng xã hội facebook, chiếm gần 1/3 dân số Việt 

Nam. Với lượng người sử dụng facebook khổng lồ như vậy, thời gian tới tội 

phạm mạng sẽ coi đây là mảnh đất “màu mỡ” để thực hiện các hành vi phạm tội. 

Trước những nguy cơ, thách thức trong công tác, bảo đảm an ninh, an 

toàn mạng máy tính, thời gian tới đòi hỏi các cơ quan chức năng cần triển khai 

ngay các giải pháp ứng phó kịp thời. Đó là, cần xây dựng giải pháp đồng bộ 

bảo đảm an toàn thông tin, chống mã độc cho các hệ thống thông tin của cơ 

quan, tổ chức, doanh nghiệp và các máy tính cá nhân có kết nối mạng 

Internet. Đối với các hệ thống thông tin, các cổng, trang thông tin điện tử quan 

trọng, phải áp dụng chính sách ghi, lưu lịch sử truy cập (log file), nhằm phục vụ 

công tác xử lý, điều tra xác minh khi có sự cố xảy ra, với thời hạn lưu trữ tối thiểu 

là ba tháng theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông. 

Trong quá trình xây dựng, thiết kế, vận hành các hệ thống mạng cần tuân 

thủ các nguyên tắc an toàn thông tin theo chuẩn quốc tế. Bố trí cán bộ quản lý, 

kỹ thuật đáp ứng các yêu cầu về an toàn cho hệ thống thông tin, thường xuyên 

rà soát, phát hiện và khắc phục các lỗ hổng về bảo mật trong hệ thống; triển khai 

hệ thống giám sát an toàn thông tin trên mạng, ngăn chặn kịp thời khi có sự cố 

mạng xảy ra. 

Bên cạnh đó, các cơ quan thông tấn báo chí cần tăng cường tuyên 

truyền để các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhân dân nhận thức đầy đủ về 

tầm quan trọng an toàn thông tin mạng; nâng cao kỹ năng tiếp nhận, xử lý thông 

tin để trở thành người sử dụng thông minh; có ý thức tuân thủ pháp luật trong thế 

giới mạng và ý thức tự bảo vệ thông tin cá nhân 

Nội dung quan trọng khác là các bộ, ban, ngành cần khẩn trương triển khai 

các giải pháp đồng bộ, tăng cường phối hợp quản lý chặt chẽ hoạt động cung 

cấp, sử dụng dịch vụ Internet, dịch vụ viễn thông; xây dựng các quy định, quy 

chuẩn đối với công tác quản lý thuê bao của các nhà mạng, nhất là các thuê bao 

Internet 3G. Trong tương lai gần, cần tính đến việc xây dựng hệ thống kiểm soát 

an ninh mạng cấp quốc gia.  

                          Lê Xuân Minh (www.nhandan.com.vn - Ngày 25/02/2015) 
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Phòng ngừa tội phạm qua tin nhắn điện thoại 
 

Trước thủ đoạn lừa đảo qua 

mạng điện thoại ngày càng tinh vi, 

phức tạp, mới đây, Cục Cảnh sát 

Phòng, chống tội phạm sử dụng công 

nghệ cao - Bộ Công an đã có công 

văn yêu cầu nhà mạng phối hợp 

nhắn tin cảnh báo hiện tượng giả 

mạo số điện thoại cơ quan công an 

đến người dân. 

Cảnh  báo tội phạm qua tin 

nhắn điện thoại, không phải là cách 

làm mới của lực lượng công an trong 

đấu tranh phòng chống tội phạm 

(PCTP) sử dụng công nghệ cao. 

Trước đó, Thành phố Hồ Chí Minh là 

địa phương đầu tiên dùng biện pháp 

này. 

Tuy nhiên, trước thủ đoạn lừa 

đảo qua mạng điện thoại ngày càng 

tinh vi, phức tạp, khiến nhiều người 

dân vẫn sập bẫy lừa, thì việc tiếp tục 

sử dụng tin nhắn qua mạng điện 

thoại di động, cảnh báo tội phạm cho 

người dân của Cục Cảnh sát Phòng, 

chống tội phạm sử dụng công nghệ 

cao - Bộ Công an là việc làm cần 

thiết và thường xuyên. 

Anh Nguyễn Văn Thành, ở 

phường Phương Liên, quận Đống 

Đa, thành phố Hà Nội cho biết: “Đây 

là một cách làm hay và rất thiết thực 

của lực lượng công an trong việc 

giúp người dân nâng cao nhận thức 

phòng ngừa trước thủ đoạn tội phạm 

lừa đảo qua mạng. Tôi mong rằng 

cảnh báo thủ đoạn tội phạm lừa đảo 

qua mạng điện thoại nên thực hiện 

cho tất cả các nhà mạng khác nữa”. 

Còn theo anh Nguyễn Văn 

Hoàng ở huyện Thạch Thất, Hà Nội, 

thủ đoạn của tội phạm công nghệ 

cao ngày càng tinh vi phức tạp, vì 

vậy người dân rất khó phòng tránh 

nếu không có những cảnh báo liên 

tục của lực lượng công an. 

Với nội dung: “Cục Cảnh sát 

Phòng, chống tội phạm sử dụng công 

nghệ cao thông báo về hiện tượng 

gần đây một số đối tượng xấu giả 

mạo số điện thoại của cơ quan công 

an để lừa đảo, yêu cầu người dân 

chuyển tiền vào tài khoản để phục vụ 

công tác điều tra sau đó chiếm đoạt. 

Đề nghị người dân khi phát hiện cần 

báo ngay cho cơ quan công an gần 

nhất để giải quyết”. Trong 2 ngày 25 

và 26/4, các thuê bao di động của 2 

mạng điện thoại Mobiphone và 

Vinaphone đều nhận được tin nhắn 

này. 

Mặc dù là địa phương đầu tiên 

sử dụng hình thức nhắn tin cảnh báo 

tội phạm công nghệ cao qua mạng 

điện thoại di động, nhưng ở Thành 

phố Hồ Chí Minh mới chỉ dừng lại ở 

việc nhắn tin đối với các thuê bao 

được đăng ký tại thành phố. 

Thống kê chưa đầy đủ tại TP. 

Hồ Chí Minh năm 2014, có khoảng 

200 người bị lừa qua điện thoại với 

tổng số tiền thiệt hại lên đến 30 tỷ 

đồng. Tại Hà Nội, chỉ tính riêng tháng 

4 năm 2015 đã xảy ra 9 vụ, gây thiệt 

hại hơn 2 tỷ đồng. 

Thực tế qua một số vụ án lừa 

đảo qua mạng đã được khám phá tại 

2 thành phố lớn Hà Nội và TP. Hồ 

Chí Minh gần đây cho thấy: Các 

băng nhóm lừa đảo sử dụng công 
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nghệ cao thường dùng thiết bị để 

thay đổi số thuê bao, khi nạn nhân 

nhận được cuộc gọi trên màn hình 

hiển thị số lạ gần giống với số của cơ 

quan công an, viện kiểm sát. 

Chưa hết, đối tượng cầm đầu 

thường ở nước ngoài, thuê các đối 

tượng trong nước mở tài khoản thẻ 

ngân hàng có thanh toán quốc tế. Khi 

chiếm đoạt được tiền của nạn nhân, 

chúng lập tức rút tiền ở máy ATM 

trong nước hoặc ở nước ngoài. 

Trong khi thời gian từ khi người bị 

hại chuyển tiền cho đối tượng, đến 

khi biết mình bị lừa và trình báo cơ 

quan công an dài, đủ để đối tượng 

chuyển tiền từ tài khoản này sang tài 

khoản khác, hoặc rút tiền tại các cột 

ATM gây khó khăn cho lực lượng 

công an trong việc phong tỏa tài 

khoản ngân hàng. 

Liên quan đến thủ đoạn lừa 

đảo qua mạng điện thoại, Cục Cảnh 

sát PCTP sử dụng công nghệ cao 

cũng lưu ý: Cơ quan công an không 

bao giờ lấy lời khai của người có liên 

quan đến các vụ việc qua điện thoại. 

Khi cần công an sẽ mời lên làm việc 

bằng cách gửi giấy mời trực tiếp 

hoặc thông qua cảnh sát khu vực. Do 

vậy người dân không tin vào những 

ai gọi điện xưng là cán bộ công an, 

viện kiểm sát làm việc qua điện thoại 

rồi yêu cầu chuyển tiền…Tất cả chỉ là 

chiêu trò lừa đảo. 

Trước tình hình tội phạm sử 

dụng công nghệ cao ngày càng tinh 

vi, gây bức xúc dư luận như hiện 

nay, thì rõ ràng việc nhắn tin cảnh 

báo tội phạm qua mạng điện thoại di 

động là cách làm cần thiết.  

Trước hiện tượng lừa đảo qua 

điện thoại vẫn đang diễn ra tại Hà 

Nội và nhiều địa phương trên cả 

nước, VNPT Hà Nội cũng vừa đưa ra 

khuyến cáo khách hàng cảnh giác 

trước vấn nạn này. Qua đó, VNPT 

Hà Nội đề nghị khách hàng khi nhận 

được các cuộc gọi giả mạo nêu trên 

cần bình tĩnh, không cung cấp thông 

tin cá nhân, số tài khoản, không 

chuyển tiền thanh toán qua ngân 

hàng vào số tài khoản không phải 

của VNPT Hà Nội, không thực hiện 

bấm số gọi lại để tránh phát sinh 

cước. Đồng thời liên hệ ngay với 

tổng đài chăm sóc khách hàng của 

VNPT Hà Nội 04.800126 hoặc 

04.38700700 để được hướng dẫn chi 

tiết, đồng thời VNPT Hà Nội sẽ phối 

hợp với các cơ quan chức năng có 

biện pháp ngăn chặn. Ngoài ra, 

khách hàng cũng có thể trực tiếp 

trình báo các cơ quan công an để 

được hỗ trợ. 

          Minh Chi 

                                                             (www.antv.gov.vn - Ngày 04/5/2015)   
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CẢNH GIÁC VỚI CHIÊU TRÒ LỪA ĐẢO ĂN THEO THỜI ĐẠI CÔNG NGHỆ CAO 
 

Thời gian gần đây, việc xuất hiện các đối tượng lừa đảo bằng chiêu trò 

trúng thưởng qua mạng điện thoại di động, mạng xã hội đến bán hàng “ảo” trên 

Internet đã khiến người dân hết sức hoang mang, lo lắng. 

Ngày nay, công nghệ thông tin phát triển mạnh tạo ra nhiều thuận lợi cho 

người dân. Tuy nhiên, bên cạnh mặt tích cực cũng gây ra không ít những kẽ hở 

để nhiều đối tượng lợi dụng thực hiện các hành vi phạm tội về công nghệ khiến 

nhiều người bất an. Để đạt được mục đích, bọn chúng không từ bất cứ thủ đoạn 

nào, từ lừa trúng thưởng qua mạng điện thoại di động, mạng xã hội đến bán 

hàng “ảo” trên mạng Internet. Khi lực lượng công an điều tra làm rõ những vụ án 

điển hình, ít ai ngờ rằng, chủ nhân của chiêu trò tin nhắn trúng thưởng ấy có tuổi 

đời còn rất trẻ. 

Theo thông tin từ Công an Hà Tĩnh, thời gian gần đây, trên địa bàn đã xuất 

hiện một số đối tượng lừa đảo lừa đảo bằng thủ đoạn tung hàng loạt các tin nhắn 

qua Zalo, Beetalk, Viber… thông báo về việc trúng thưởng các tài sản có giá trị 

lớn như: Xe máy Liberty, iphone.. vào các số di động mà chúng có được. Khi nạn 

nhân liên lạc trở lại, các đối tượng này yêu cầu “khách hàng may mắn” điền đầy 

đủ thông tin cá nhân cơ bản qua các trang web trúng thưởng. 

Sau đó, căn cứ vào lượng tiền trúng thưởng ảo, các đối tượng yêu cầu 

người bị hại nộp một số tiền ban đầu để làm thủ tục nhận thưởng như chuyển 

tiền thông qua thẻ cào điện thoại hoặc thông qua tài khoản ngân hàng. Sau khi 

nhận tiền bị hại, các đối tượng nhanh chóng rút tiền và tắt máy, thay sim điện 

thoại. 

Là một nạn nhân của trò lừa đảo trên, anh Nguyễn Thanh Sơn trú tại 

phường Tân Giang, Thành phố Hà Tĩnh thuật lại: “Hôm đó, tôi nhận được tin 

nhắn trúng thưởng trong phần mềm Zalo của điện thoại di động. Cứ tưởng giải 

thưởng đó là có thật, tôi liền nộp vào tài khoản theo sự hướng dẫn của các đối 

tượng bằng hình thức cào thẻ điện thoại nhắn mã số thẻ với số tiền 450.000 

đồng. Thế nhưng càng nộp, “chủ trang mạng” càng yêu cầu thêm “lệ phí” để 

nhận giải. Cảm thấy có chút gì đó không an tâm, tôi đã viết đơn trình báo đến cơ 

quan công an”. 

Trước đó, cũng bằng thủ đoạn này, vào ngày 22/4/2014, chị Nguyễn Thị 

Hoa L. ở thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) nhận được tin nhắn 

tham gia chương trình bốc thăm trúng thưởng “Nhắn gửi lời yêu thương” của 

mạng xã hội Beetalk với thông báo trúng thưởng 1 xe Liberty cùng số tiền 50 

triệu đồng. Sau khi chuyển tổng số tiền 55 triệu đồng, chị L. mới tá hỏa, mình là 

nạn nhân của những kẻ lừa đảo giấu mặt. 

Sau quá trình điều tra xác minh, tổ công nghệ cao của Văn phòng cơ quan 

Cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh đã điều tra, lật tẩy chân tướng của các đối 

tượng lừa đảo và tiến hành bắt giữ 4 thủ phạm của vụ lừa đảo nói trên là: Trần 
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Văn Quang (SN 1985), Trần Huỳnh Đức, Phạm Minh Tú và Lương Văn Bửu 

(cùng SN 2000), tất cả đều trú tại huyện Duy Xuyên (Quảng Nam). 

Trao đổi về vấn đề trên, Đại tá Phan Kế Hiện, Chánh Văn phòng Điều tra 

Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Qua sự việc trên, chúng tôi cảnh báo mọi người, 

khi thấy những tin nhắn được gửi đến máy điện thoại di động với nội dung trúng 

thưởng hoặc làm bạn kết thân... thì cần cảnh giác, không nghe nối số đó không 

có trong danh bạ của mình. Ngoài ra, mọi người cần tỉnh táo, tránh trở thành nạn 

nhân của những vụ lừa đảo công nghệ. Đối với lứa tuổi thanh thiếu niên, nhất là 

những em học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường, đừng quá đam mê trò chơi 

điện tử, mạng xã hội, để rồi vô tình bị tác động xấu, trở thành tội phạm khi tuổi 

đời còn non nớt”. 

Bên cạnh đó, người dân cũng cần thận trọng và tốt nhất không tham gia 

bất kỳ một chương trình hay hoạt động gì mà bất ngờ trúng thưởng. Trước 

những mánh khóe khôn lường, lọc lõi của tội phạm công nghệ cao hiện nay, thiết 

nghĩ mỗi người dân hãy tự nâng cao cảnh giác và biết cách bảo vệ mình, đừng 

để mình trở thành nạn nhân cho kẻ xấu lợi dụng, khai thác, để đến lúc nhận ra thì 

sự việc đã không còn cách giải quyết. 

                                                                                  Minh  uệ 

                                                        (www.nguoiduatin.vn - Ngày 05/3/2015) 

 
TRÒ BIẾN ẢO CỦA CÁC “SIÊU TRỘM” SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ CAO 

 

Trong khi dư luận chưa hết 

xôn xao với những thông tin về khởi 

tố, bắt khẩn cấp ban lãnh đạo MB24 

về việc sử dụng công nghệ cao để 

lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ước tính 

lên tới hàng trăm tỷ đồng thì mới đây, 

Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm 

sử dụng công nghệ cao (C50 - Bộ 

Công an) đã phối hợp với Công an 

TP. Hà Nội triệt phá đường dây sản 

xuất, sử dụng thẻ tín dụng giả. Vụ 

việc này khiến dư luận đặt câu hỏi là: 

Vì sao loại tội phạm này không chỉ 

qua mặt được nhân viên mà còn lọt 

lưới cả hệ thống kiểm tra, bảo mật 

thẻ của ngân hàng hết sức ngặt 

nghèo? 

Rộ các vụ phạm tội công 

nghệ cao 

Theo nhận định của các 

chuyên gia thì tội phạm công nghệ 

cao đang có những chiêu thức phạm 

pháp mới, không chỉ gây thiệt hại về 

tài sản cho Nhà nước, cá nhân, tổ 

chức mà còn xâm phạm đe dọa an 

ninh, quốc phòng. Hoạt động của tội 

phạm công nghệ cao ở nước ta ngày 

càng tinh vi, diễn biến phức tạp. Trên 

thực tế, loại tội phạm này đã có từ 

lâu và đều sử dụng ở 2 dạng là: Sử 

dụng dữ liệu của máy tính và dùng 

máy tính làm công cụ để gây án. 

Trường hợp bị phát hiện lần 

đầu tiên vào năm 2006. Thủ phạm 
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gây ra các cuộc tấn công từ chối dịch 

vụ DDOS tại Việt Nam đã bị cơ quan 

an ninh bắt giữ. Đây là kết quả điều 

tra giữa Trung tâm An ninh mạng 

BKIS với đơn vị phòng chống tội 

phạm công nghệ cao thuộc Cục 

Cảnh sát Điều tra tội phạm kinh tế và 

chức vụ (Bộ Công an). Cơ quan điều 

tra kết luận vụ việc trên là do hacker 

sử dụng dữ liệu của máy tính, hoặc 

mạng máy tính để tạo ra, lan truyền, 

phát tán các chương trình vi rút, đột 

nhập trái phép cơ sở dữ liệu máy 

tính, trộm cắp dữ liệu, thông tin (đặc 

biệt là cơ sở dữ liệu quốc gia, an 

ninh, quốc phòng), tấn công từ chối 

dịch vụ (DDOS-Botnet). 

Theo tìm hiểu của phóng viên, 

việc dùng vi rút kiểm soát máy của 

người nhận, được dân cá độ bóng đá 

áp dụng triệt để nhằm bắt chẹt, gian 

lận lừa đảo. Cách thức phạm tội này 

được phát hiện tại địa bàn Bắc Giang 

trong dịp EURO vừa qua. Việc sử 

dụng điện thoại Nokia E72 và C50 có 

tác dụng như 1 máy tính xách tay 

thiết lập, cài đặt (phần mềm) chương 

trình có tác dụng gửi tin nhắn đi và 

ngược lại. Ở máy người nhận không 

hề hiện thông tin cũng như nội dung 

nhận mà chỉ hiển thị trên máy của 

người gửi. Lợi dụng việc mập mờ 

này, các đối tượng tìm cách ép phía 

người nhận phải trả tiền. 

Chiêu thức mà tội phạm áp 

dụng trong MB24 (mua bán trực 

tuyến) là lợi dụng kẽ hở của pháp 

luật, đánh vào lòng tham của người 

dân để lừa đảo. Người đầu tư trực 

tiếp đưa tiền cho môi giới và được 

cấp 1 email, tài khoản, mật khẩu và 1 

gian hàng ảo, nhưng không có biên 

nhận, không có phiếu thu tiền. Từ 

hoạt động này, MB24 đã lừa đảo 

hàng ngàn người trên khắp các tỉnh 

thành trong cả nước. 

Một trong những phương thức 

không thể không kể đến là kiểu huy 

động vốn tín dụng đa cấp trên mạng 

với lãi suất cao từ 2,5 - 3%/ngày 

nhưng thực tế không hề có hoạt 

động sản xuất kinh doanh mà chỉ lấy 

tiền của người chơi sau trả cho 

người chơi trước. Người đầu tư 

được nhận tiền lãi ảo qua tài khoản 

trên mạng. Các hệ thống khuyến cáo 

người tham gia nên tái đầu tư và đầu 

tư lâu dài để lấy tiền lãi ảo, mua bán 

điểm với nhau. Nếu rút lãi tiền mặt 

hoặc chuyển ra tiền mặt sẽ thiệt về 

giá. Do vậy, những người tham gia 

thường chọn xu hướng tái đầu tư, 

giới thiệu thêm người để hưởng 

phần trăm, bán điểm cho nhau tạo 

thành hệ thống đa cấp khổng lồ. 

Ngoài việc sử dụng máy tính 

để lưu giữ thông tin phạm tội hoặc 

tấn công vào hệ thống mạng, tội 

phạm công nghệ cao còn lừa đảo 

qua mạng thông qua các giao dịch 

thương mại điện tử trong lĩnh vực tài 

chính và ngân hàng. Đó là vụ lừa đảo 

chiếm đoạt tài sản thông qua hình 

thức kinh doanh tài chính trên mạng  

có tên Conoly Invest. Như vậy, hầu 

hết các lĩnh vực liên quan đến mạng 

đều có thể bị tội phạm dùng công  

nghệ cao tấn công, xâm nhập, trộm 

cắp lừa đảo… 
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Theo TS. Lê Quang Minh, Viện 

Công nghệ thông tin (Đại học Quốc 

gia Hà Nội) cho biết: “Tội phạm công 

nghệ cao dùng Phishing, trojan 

horse, spyware, keylogger, adware, 

spam để lừa đảo trên mạng, trộm 

cắp địa chỉ email, thông tin thẻ tín 

dụng và thông tin cá nhân như tên, 

địa chỉ, số điện thoại, thông tin giấy 

phép lái xe. Sau đó, chúng đưa thông 

tin thẻ tín dụng đã trộm cắp được lên 

mạng Internet để mua bán, trao đổi, 

cho, tặng. 

Ngoài ra, những tên trộm siêu 

đẳng này còn làm thẻ tín dụng giả 

chôm tiền từ các tài khoản: Thẻ trắng 

để rút tiền từ máy ATM và thẻ màu 

để trả tiền cho các dịch vụ như khách 

sạn, nhà hàng, mua hàng đắt tiền, 

mua vé máy bay. Cụ thể năm 2007, 

Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về 

kinh tế và chức vụ đã phát hiện và 

bắt giữ quả tang 2 đối tượng người 

Malaysia đang sử dụng một số thẻ 

tín dụng Visa giả trả tiền ăn, ở tại 

khách sạn Metropol cho 5 người 

trong nhóm. Cơ quan công an đã lập 

biên bản phạm tội quả tang và thực 

hiện lệnh bắt tạm giam đối với 2 đối 

tượng là Cham Tack Choi và Tan 

Wei Hong, quốc tịch Malaysia. 

Không chỉ dừng lại ở việc trộm 

cắp, lừa đảo, hiện nay, các đối tượng 

còn tiến hành buôn bán ma túy, hoạt 

động mại dâm qua mạng Internet gây 

bức xúc trong dư luận. 

Chật vật truy tìm dấu vết 

Theo tiến sĩ Đàm Quang Minh, 

Giám đốc Cao đẳng FPT thì việc điều 

tra, xác minh các đối tượng sử dụng 

công nghệ cao cũng không phải là 

đơn giản. “Muốn bắt được các đối 

tượng dùng công nghệ cao phạm tội 

thì phải biết được hành vi đó diễn ra 

như thế nào, đối tượng sử dụng kỹ 

thuật gì? Cơ quan điều tra phải tìm ra 

được những giao dịch để truy IP. 

Nhưng điều khó khăn là IP lại thường 

nằm ở địa chỉ nước ngoài. Mặt khác, 

loại tội phạm này rất rành về máy 

tính luôn biết cách lẩn trốn, xóa dấu 

vết nên gây nhiều khó khăn cho các 

cơ quan chức năng”, TS. Minh nói. 

Đại tá, TS. Trần Văn Hòa - Phó 

cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng 

chống tội phạm sử dụng công nghệ 

cao (Bộ Công an) cho biết: “Thủ 

phạm không chỉ là trong nước mà cả 

ở nước ngoài câu kết với nhau. Băng 

nhóm tội phạm ở các nước thông 

qua mạng Internet, tập hợp lại trên 

các diễn đàn do chúng lập ra và chỉ 

kết nạp các hacker đã có “thành tích 

nổi cộm” làm thành viên. Đây là nơi 

“kết bạn” của hacker, trao đổi các 

phần mềm và kinh nghiệm tấn công 

mạng, làm “cầu nối” để thiết lập băng 

nhóm, hình thành các đường dây tội 

phạm lừa đảo xuyên quốc gia, rửa 

tiền qua các loại tiền ảo như Liberty 

Reserver, e-gold, webmoney, paypal… 

đánh bạc qua mạng, cá độ bóng đá 

quốc tế, là “cái chợ” mua bán thông 

tin thẻ tín dụng. Trong đó, các đối 

tượng trong nước và ngoài nước 

phân công nhau thực hiện từng công 

đoạn gây án thành một đường dây 

khép kín”. 
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Cũng theo TS. Hòa: “Đối 

tượng gây án có thể ngồi một chỗ sử 

dụng mạng Internet tấn công vào bất 

kỳ nơi nào trên thế giới, không xuất 

đầu lộ diện, chỉ để lại rất ít dấu vết và 

thời gian gây án thường rất ngắn. 

Hacker thường sử dụng công cụ tìm, 

phát hiện lỗi của các trang web trong 

nước và nước ngoài, để xâm nhập 

bất hợp pháp, lấy cắp dữ liệu, phá 

hoại, sử dụng máy chủ trung gian - 

Proxy tấn công. Để giấu nguồn gốc 

truy cập, chúng sử dụng các phần 

mềm, IP, địa chỉ email giả và các 

thông tin truy cập được lưu trên các 

máy chủ ở nước ngoài… Mặt khác, 

hacker hay sử dụng các dịch vụ 

Internet miễn phí của nước ngoài 

như email, chat của Yahoo, Gmail, 

Hotmail, IRC, forum… Do không phải 

trả tiền và khai báo nhân thân thật, 

nên đây là nơi lý tưởng để hacker 

phạm tội và không để lại dấu vết”. 

Nhiều kẽ hở làm lộ thông tin 

cá nhân 

Theo TS. Đàm Quang Minh, 

Giám đốc Cao đẳng FPT thì hiện tội 

phạm công nghệ cao đang nhắm vào 

các ngân hàng. Chúng lấy cắp thông 

tin bằng cách gắn thiết bị đặc biệt 

vào máy rút tiền để chụp lại những 

thông tin cá nhân của khách hàng 

đến rút, sau đó làm thẻ giả để rút 

trộm tiền trong tài khoản. Việc thanh 

toán tại các siêu thị, nhà hàng…cũng 

rất dễ dẫn đến bị lộ thông tin cá 

nhân. Vì vậy, người dân phải nêu 

cao cảnh giác trước khi nhờ đến 

pháp luật can thiệp. 

                                                                                              Lương Liễu 
                                                                                      (www.nguoiduatin.vn               
                                                                                          Ngày 27/12/2012)  
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                      10 THÓI QUEN CÔNG NGHỆ BẠN NÊN CÓ 

Có thể bạn đã nghe mọi người nói với bạn nên sao lưu dữ liệu máy tính 

hay bạn cần phải có mật khẩu bảo mật hơn. Các thói quen tốt trong công nghệ 

không chỉ dành cho chuyên viên máy tính mà chúng có thể giúp bạn tiết kiệm tiền 

bạc, lưu giữ thông tin cá nhân của bạn an toàn. 

 10. Thường xuyên kiểm tra cài đặt cá nhân của bạn trên mạng xã hội 

Bạn có thể đã biết rằng các mạng xã hội như Facebook không hề có chỗ 

cho sự riêng tư. Vì thế, cách duy nhất để giữ an toàn thông tin cá nhân của bạn 

là kiểm tra các cài đặt bảo mật của bạn thường xuyên và theo định kỳ. 

9. Biết khi nào bạn đã trả quá nhiều cho một sản phẩm 

Đồ công nghệ không hề rẻ tiền nhưng không phải lúc nào nó cũng làm bạn 

nhẵn túi, nếu biết cách chi tiền hợp lý cho công nghệ. Có rất nhiều thứ bạn không 

nhất thiết phải bỏ ra một số tiền lớn như vậy. Hãy nghĩ đến việc mua một thiết bị 

đã qua sử dụng nhưng chất lượng vẫn tốt để có thể tiết kiệm được một khoản 

tiền không nhỏ cho ví của bạn. 

8. Giữ cho màn hình, ổ cứng sạch sẽ, gọn gàng 

Khi để quá nhiều thứ trên màn hình desktop, bạn sẽ mất rất nhiều thời gian 

khi tìm một file nào đó, thậm chí đây cũng là nguyên nhân khiến máy tính của 

bạn chạy chậm. Lời khuyên của các chuyên gia là hãy tạo thói quen sắp xếp màn 

hình máy tính và ổ cứng luôn gọn gàng, ngăn nắp. 

7. Tránh bị mã độc xâm nhập 

Chúng ta đều biết virus là xấu, nhưng nhiều người trong chúng ta không 

biết chính xác làm thế nào để tránh nhiễm virus. Trong trường hợp này, cách tốt 

nhất là cài đặt một chương trình phần mềm chống virus trên máy tính của bạn. 

6. Sử dụng an toàn Wifi ở nơi công cộng 

Khi sử dụng Wifi ở nơi công cộng, máy tính của bạn có thể gặp nguy hiểm 

và là đối tượng tấn công của nhóm tội phạm tin tặc. Bên cạnh đó, khi sử dụng 

chung đường mạng Wifi, không chỉ có một mình bạn mà có thể nhiều người cũng 

đang truy cập hệ thống mạng này, vì thế, họ có thể truy cập dữ liệu của bạn. Giữ 

an toàn khi bạn đang sử dụng Wifi công cộng bằng cách tắt chia sẻ và sử dụng 

SSL bất cứ khi nào có thể. 

5. Cảnh giác trước mọi trò lừa đảo, spam trên Internet 

Internet đầy rẫy những trò gian lận, lừa đảo và nhiều thông tin sai lạc khác 

mà đôi khi có thể bạn không nhận ra. Điều này thực sự nguy hiểm. Ví dụ như 

một email giả mạo từ ngân hàng yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân và từ 

đó những kẻ xấu có thể lợi dụng để ăn cắp tiền. 

Bạn có 

biết? 
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Trong nhiều trường hợp, nó lại không gây nguy hiểm nhưng lại làm phiền 

và tốn thời gian của chúng ta. Do vậy, bằng nhiều cách khác nhau, bạn nên cố 

gắng tránh thành nạn nhân của những trò lừa đảo trên Internet. 

4. Biết máy tính của bạn cần (không cần) bảo trì cái gì 

Chúng ta điều biết một nguyên tắc là, sau một thời gian sử dụng, tất cả các 

máy móc cần được bảo trì và bảo dưỡng. Do đó, để máy tính của bạn hoạt động 

tốt, bạn cần thường xuyên sao lưu ổ cứng, xóa file tạm thời, xóa chương trình 

không dùng... 

3. Sao lưu dữ liệu máy tính 

Bạn đã có thể nghe người ta nói hàng triệu lần bởi đây là một trong những 

việc cần phải làm đối với người sử dụng máy tính. Bạn có thể nghĩ rằng, mất dữ 

liệu sẽ không xảy ra với bạn. Tuy nhiên, không thể nói trước được điều gì. Vì thế, 

bạn hãy làm việc này ngay lập tức và bạn sẽ thấy nó không hề vô bổ. 

2. Sử dụng mật khẩu an toàn 

Ngay cả khi bạn nghĩ rằng bạn có một mật khẩu an toàn, có thể bạn đã sai. 

Thủ thuật thông minh của ngày hôm qua không bảo vệ bạn trước sự tấn công 

của hacker ngày hôm nay. Việc lưu mật khẩu vào trình duyệt web cũng không 

phải là một cách an toàn bởi vì bất kỳ ai sử dụng máy tính của bạn cũng có thể 

truy cập sử dụng mật khẩu cung cấp sẵn đó. 

Vì thế, bạn hãy thường xuyên thay đổi mật khẩu, nên chọn mật khẩu kết 

hợp cả số, cả chữ và chữ viết hoa. 

1. Tìm kiếm Google một cách chuyên nghiệp 

Với việc sử dụng thành thạo các kỹ năng tìm kiếm trên Google, bạn sẽ có 

được những thông tin mà bạn cần, những chỉ dẫn hiệu quả mà không cần ai trợ 

giúp cả. 

                                                                     (ictnews.vn – Ngày 08/02/2013) 

********************** 

8 thủ đoạn phổ biến của tội phạm công nghệ cao 
 

Đại tá - Tiến sĩ Trần Văn Hòa, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng chống 

tội phạm sử dụng công nghệ cao cho biết: Hiện nay, có tới 95% thông tin ở Việt 

Nam được tạo ra ở dạng số hóa và được lưu trữ, truyền tải dưới dạng dữ liệu 

điện tử. Lượng người dùng Internet cũng chiếm tới 31,9% dân số và xu hướng 

truy cập mạng bằng thiết bị di động đang tăng nhanh chóng. 

Trong khi đó, doanh nghiệp và tổ chức lại chưa xây dựng giải pháp bảo 

mật tổng thể mà chỉ quan tâm đến cách khắc phục từng sự cố, như khi hệ thống 

nhiễm virus hoặc bị tấn công botnet, DDOS... và phần lớn không tìm ra được 

hacker xâm nhập bất hợp pháp, lấy cắp dữ liệu. Ngoài ra, sự phổ biến của mạng 

xã hội như Twitter, Facebook, các trang blog, podcast và wiki cũng làm nảy sinh 

hàng loạt thách thức cho đảm bảo an toàn thông tin và giao dịch trực tuyến. 



 

Tội phạm công nghệ cao và giải pháp phòng ngừa                                                                     

6Created by   9/1/2015  

 

 

Thông tin khoa học chuyên đề số 6/2015 38 

Ông Hòa chia sẻ, Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ 

cao nhận thấy tội phạm có xu hướng kết nối với mục tiêu tấn công thông qua 

trung gian (proxy server) từ các quán Internet cafe, các điểm Wifi công cộng 

nhằm che giấu nguồn gốc truy cập. Chúng có thể tấn công từ xa qua mạng VPN, 

sử dụng nhiều loại virus siêu đa hình, phần mềm ghi ký tự bàn phím (keylogger), 

phần mềm gián điệp (spyware), phần mềm tạo địa chỉ giả danh (fake e-mail) 

hoặc tấn công qua công nghệ di động, sử dụng kết nối 3G-4G, IPv6... 

Các loại hình tấn công phổ biến: 

Tấn công deface: Truy cập bất hợp pháp vào cơ sở dữ liệu nhằm phá 

hoại, sửa đổi dữ liệu, trộm cắp dữ liệu và thay đổi giao diện. 

Tấn công từ chối dịch vụ DDOS: Làm tắc nghẽn đường truyền bằng 

cách cài mã điều khiển các máy tính “ma” trong mạng botnet truy cập liên tục và 

lặp đi lặp lại vào một địa chỉ trang web đã định trước. 

Phát tán virus, phần mềm gián điệp: Phát tán qua dịch vụ web 2.0 như 

Yume, Second Life, Facebook, Flickr, YouTube, Anhso... nhằm lây lan vào máy 

tính cá nhân để lấy thông tin cá nhân như mật khẩu của e-mail, tài khoản chat. 

Tội phạm trong thương mại điện tử: Lừa đảo qua quảng cáo, bán hàng 

trực tuyến; lừa trên các sàn giao dịch ảo như ngoại tệ, vàng, bất động sản, huy 

động vốn tín dụng; Lừa đảo bằng e-mail từ các nước châu Phi, châu Âu thông 

báo trúng thưởng xổ số lớn, đề nghị tham gia rửa tiền, đề nghị nhận hộ tiền thừa 

kế... 

Tội phạm trộm cắp thông tin thẻ tín dụng: Bằng các thủ đoạn như 

Skimming (dùng máy cà thẻ ghi trộm dãy số trên thẻ); sử dụng phần mềm gián 

điệp để lấy thông tin gõ từ bàn phím; truy cập bất hợp pháp vào website, cơ sở 

dữ liệu để lấy cắp thông tin cá nhân, thông tin thẻ tín dụng; tạo ra một trang web 

bán hàng giả; thu thập, mua bán thông tin thẻ tín dụng trên một số diễn đàn của 

hacker. 

Thủ đoạn rút tiền từ thẻ ngân hàng: Thông đồng với nơi chấp nhận thẻ 

để rút tiền; Mua hàng qua mạng bằng thông tin thẻ trộm cắp; Rửa tiền với nhiều 

loại tiền ảo như Liberty Reserve, e-Gold, Paypal, Webmoney, ePassport...; 

chuyển tiền từ thẻ tín dụng trộm cắp sang tài khoản ngân hàng; Dùng thẻ tín 

dụng trộm cắp để đánh bạc, cá độ qua mạng. 

Lừa đảo trong mua bán hàng qua mạng - B2B: Khi ký hợp đồng qua 

mạng, đặc biệt là hợp đồng ngoại thương, tội phạm thường thực hiện đúng hợp 

đồng đầu để tạo lòng tin. Khi lượng tiền thanh toán lên đến hàng triệu USD, đối 

tượng nhanh chóng rút tiền trước khi người mua phát hiện hành vi lừa đảo và 

không giao hàng hoặc giao hàng không đúng hợp đồng. 

Lừa đảo trong mua bán hàng qua mạng - C2C: Lợi dụng đặc điểm của 

việc mua bán qua mạng là người mua bao giờ cũng phải trả tiền trước, người 

bán chào hàng không chuyển hàng, hoặc giao không đúng với quảng cáo về chất 

lượng, số lượng, chủng loại, mẫu mã... 
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Một số thủ đoạn khác: 

- Gửi thư thông báo tặng cho một kiện hàng giá trị lớn từ nước ngoài với 

điều kiện phải chuyển trước một khoản phí để làm thủ tục. 

- Bùng nổ hiện tượng gửi thư điện tử, nhắn tin lừa đảo, tống tiền, đe dọa, 

quấy rối, khủng bố. 

- Nhiều công ty cung cấp nội dung số tổ chức nhắn tin trúng thưởng, bói 

toán, lô đề, tư vấn tình dục, phát tán văn hóa phẩm đồi trụy… với mỗi tin nhắn sẽ 

bị trừ 15.000 VND. Người nhắn tin chỉ biết bị lừa sau khi tài khoản hết tiền. 

                                                                                                        (pec.evnspc.vn) 

 

 
 

HIỂM HỌA TỪ PHẦN MỀM NHẮN TIN MIỄN PHÍ QUA INTERNET 
 

Việc “bùng nổ” ứng dụng gọi điện, nhắn tin miễn phí qua Internet dẫn đến 

không ít rủi ro, nguy cơ mất dữ liệu khi kết nối qua mạng Wifi công cộng. Vì thế, 

người dùng cần lựa chọn những phần mềm hay hãng sản xuất có uy tín và chỉ 

cài đặt nếu cảm thấy thực sự an toàn. 

Nguy cơ bị chiếm đoạt dữ liệu cá nhân 

Thời gian gần đây, một số trang mạng của hacker trên thế giới đã lan 

truyền nhau cách thức lấy trộm dữ liệu từ phần mềm nhắn tin miễn phí qua 

Internet WhatsApp chỉ bằng các công cụ và đoạn mã miễn phí. Theo đó, cho đến 

tháng 8/2012, mọi dữ liệu gửi đi của WhatsApp đều không được mã hóa nên 

hacker có thể “chiếm đoạt” dễ dàng toàn bộ nội dung tin nhắn, dữ liệu cá nhân 

trong máy điện thoại và cả số điện thoại người dùng nếu họ sử dụng Wifi ở 

những nơi công cộng. 

Dù phiên bản mới cập nhật trong tháng 9 đã mã hóa dữ liệu nhưng còn sơ 

sài và nhanh chóng bị tin tặc bẻ khóa. Thậm chí, chỉ cần lên Google và tìm kiếm 

với từ khóa “hack whatsapp” là bất kỳ ai cũng dễ dàng tìm được những video hay 

bài viết hướng dẫn việc “bẻ khóa” phần mềm nhắn tin WhatsApp để làm theo. 

Trước đó, tính năng “Look Around” của một phần mềm nhắn tin miễn phí 

qua Internet khác có xuất xứ từ Trung Quốc cho phép những người sử dụng dễ 

dàng nhận biết được những ai cùng sử dụng phần mềm này đang ở gần vị trí 

của mình. Đây là một dịch vụ định vị (LBS - location based service) vốn gây ra 

nhiều tranh cãi về quyền riêng tư tại các nước khi thường bị tội phạm lợi dụng để 

tìm kiếm vị trí nạn nhân. Thông tin từ Tân Hoa Xã khẳng định, tòa án địa phương 

ở tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) đã kết án một người đàn ông họ Cao, 32 tuổi, 8 

năm 6 tháng tù vì tội danh hãm hiếp phụ nữ. Được biết, y đã sử dụng phần mềm 

này để làm quen với những cô gái trẻ ở thành phố Ningbo, sau đó nhờ đến tính 
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năng “Look Around” để xác định vị trí của họ để từ đó gây dựng lòng tin và thực 

hiện hành vi tội ác của mình. 

Trao đổi với phóng viên ICTnews, ông Nguyễn Minh Đức, Giám đốc Bộ 

phận An ninh mạng Bkav cho biết, các phần mềm chat, gọi điện qua Internet rất 

tiện lợi và không phải mất thêm cước tin nhắn, điện thoại nên ngày càng được 

nhiều người sử dụng. Tuy nhiên, các phần mềm này truy cập Internet thông qua 

địa chỉ IP nên sẽ gặp những rủi ro, nguy cơ như trên máy tính thông thường. Vì 

thế, khi trao đổi dữ liệu với nhau qua mạng Wifi công cộng, nếu các ứng dụng tin 

nhắn, gọi điện không đảm bảo việc mã hóa thì hoàn toàn có thể bị “lộ” tin nhắn 

hay bị nghe lén. Mặc dù vậy, do các phần mềm chat, gọi điện trên máy tính như 

Yahoo Messenger, Skype... phát triển cách đây khá lâu và đã được cảnh báo về 

khả năng bị đánh cắp dữ liệu nên họ đều đã áp dụng các biện pháp mã hóa dữ 

liệu. “Các ứng dụng trên di động mới phát triển cách đây vài năm và có rất nhiều 

doanh nghiệp nhỏ tham gia nên việc bảo mật, an ninh dữ liệu người dùng cho 

các ứng dụng này chưa thực sự được quan tâm đúng mức”, ông Đức cho biết 

thêm. 

Mặc dù smartphone được coi là “một máy tính thu nhỏ” nhưng việc cài đặt 

các phần mềm bảo mật trên di động để kiểm tra, giám sát việc gửi, nhận dữ liệu 

bị hạn chế hơn rất nhiều so với máy tính. “Phần mềm diệt virus trên 

smartphone... còn bị loại khỏi kho tải như Windows Phone Store hay Apple Store 

vì các hãng này cho rằng hệ điều hành của họ không có khả năng bị nhiễm virus 

và chỉ khi nào người dùng tự “bẻ khóa” bằng jairbreak hay root hệ điều hành thì 

mới tạo ra những lỗ hổng bảo mật”, ông Đức khẳng định. 

Nên lựa chọn những hãng, ứng dụng có uy tín 

Ông Nguyễn Phố Sơn, Giám đốc CisLab Công ty CMC Infosec cho biết, 

khi đã cài phần mềm vào smartphone đồng nghĩa với việc các hãng phần mềm 

có thể lấy một số dữ liệu của người dùng hay tự cập nhật dữ liệu xuống máy điện 

thoại, ví dụ như WhatsApp có thể lấy danh bạ để hiển thị tên, số điện thoại. Vì 

thế, người sử dụng nên lựa chọn những phần mềm hay hãng sản xuất có uy tín, 

quan tâm đến bảo mật và chỉ cài đặt ứng dụng khi cảm thấy thực sự an toàn 

cũng như phải đọc kỹ quyền truy cập của ứng dụng đến dữ liệu cá nhân của 

mình. 

Cùng quan điểm, ông Đức cho rằng, hiện có rất nhiều phần mềm nhắn tin, 

gọi điện miễn phí trên Internet nhưng chúng ta nên lựa chọn những phần mềm 

phổ biến được nhiều người sử dụng và đánh giá tốt. “Khi cài đặt, người dùng nên 

để ý ứng dụng đó truy cập vào những dữ liệu nào, bởi vì nếu cài đặt các phần 

mềm không có uy tín thì nguy cơ mất an toàn thông tin càng cao”, ông Đức 

khẳng định. 
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Ngoài ra, người dùng nên trang bị các phần mềm bảo mật cho điện thoại 

để tránh các phần mềm “đính kèm” mã độc cũng như quản lý các phần mềm 

khác trong máy đang truy nhập vào dữ liệu nào của người dùng. Từ đó, chúng ta 

có thể xóa bỏ các phần mềm ít hoặc không sử dụng mà lại truy cập đến những 

thông tin cá nhân quan trọng như danh bạ, tin nhắn... 

                                                                                               (www.hvcsnd.edu.vn) 

 

 
 

 ACKER TRUNG QUỐC ĐÁN  CẮP DỮ LIỆU VIỆT NAM 
 

Đại tá Trần Văn Hòa, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm 

sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an), đã trở thành đối tượng tấn công có chủ ý 

của hacker Trung Quốc. Đây là thông tin được chính Đại tá Trần Văn Hòa công 

bố tại Hội thảo về an toàn thông tin Security World 2013. 

Giải mã một email lạ 

 Cụ thể vào ngày 5/3/2013, ông Hòa có nhận được một thư điện tử gửi 

đích danh “TS. Trần Văn Hòa, C15, BCA” từ địa chỉ email mang tên của một cán 

bộ thuộc Bộ Khoa học - Công nghệ. Email có chữ ký với đầy đủ thông tin, số điện 

thoại di động của người gửi, kèm theo một tập văn bản đính kèm là công văn 

mang tên “CV xin xác nhận LLKH-CN.doc”. 

Nhận thấy email này có một số điểm nghi vấn, đại tá Hòa liên lạc lại với 

người gửi thì được biết email này thực ra đã bị đánh cắp password từ lâu và hiện 

chủ sở hữu đã mất quyền sử dụng. Người gửi email cũng không hề quen biết Đại 

tá Hòa. 

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chuyên môn đã xác định được 

email này được đưa lên máy chủ của Yahoo từ một máy tính nối mạng có địa chỉ 

IP 118.145.2.250 tại Bắc Kinh (Trung Quốc), thông qua một công ty cung cấp 

dịch vụ Internet có tên Beijing Hua Si Wei Tai Ke Technology Co.Limited. 

Lấy file văn bản đính kèm đi giải mã, cơ quan cảnh sát phát hiện đây là 

một vi rút backdoor có chức năng gửi truy vấn tới máy chủ ctymailinh.vicp.cc có 

địa chỉ IP là 182.242.233.53 (thuộc Côn Minh, Vân Nam, Trung Quốc, thông qua 

nhà cung cấp dịch vụ Chinanet Yunnan Province Network) và tải các phần mềm 

từ máy chủ này về. Nếu như không bị phát hiện và ngăn chặn, vi rút này sẽ bắt 

đầu quá trình âm thầm đánh cắp dữ liệu mà nạn nhân không hề biết. 

Hình thức phát tán vi rút của hacker vào máy của nạn nhân rất tinh vi và 

được ngụy trang rất tỉ mỉ để làm cho nạn nhân sập bẫy. Sau khi cài đặt thành 

công “cửa hậu” (backdoor), vi rút này không hề phá hoại máy tính của người sử 

dụng mà chỉ nằm im đó để đưa dữ liệu đến những địa chỉ đã định trước, Đại tá 

Hòa cho biết. 
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 Đối tượng là những người có chức vụ 

 Cũng theo Đại tá Hòa, một vụ việc tương tự với mục đích tấn công vào 

những người có chức vụ trong các cơ quan Nhà nước với mục tiêu lấy trộm dữ 

liệu từ toàn bộ hệ thống cũng đã được Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử 

dụng công nghệ cao phát hiện. 

Điểm khác biệt của vụ việc này là sau khi lừa người nhận “cài đặt” vi rút 

qua email, vi rút này sẽ tiếp tục cài đặt bốn spyware với các chức năng khác 

nhau trong đó có một keylogger (ghi lại các thao tác trên bàn phím của nạn 

nhân), lấy thông tin gửi cho www.expressvn.org đăng ký tại Trung Quốc. 

Spyware thứ hai sẽ lấy thông tin gửi về www.fushing.org, đăng ký tại Đài Loan và 

www.dinhk.net đăng ký tại Trung Quốc. Vi rút thứ ba sẽ đảm nhận nhiệm vụ đánh 

cắp mật khẩu của email lưu vào ổ C. 

Vi rút cuối cùng sẽ làm nhiệm vụ thu thập dữ liệu gửi lên HOST 

www.zdungk.com và www.phung123.com. Hai địa chỉ này đều được đăng ký tại 

Trung Quốc dưới tên một người là Yang Fei, email là chienld78@yahoo.com, có 

địa chỉ tại Bắc Kinh. Đây là các địa chỉ được cơ quan chức năng xác định là 

thường xuyên gửi đi các email với mục đích đánh cắp thông tin của nhiều cán bộ, 

lãnh đạo thuộc các cơ quan Nhà nước của Việt Nam. 

Đại tá Hòa cũng cho biết cơ quan công an từng phát hiện rất nhiều dữ liệu 

quan trọng và nhạy cảm của các bộ, ban, ngành của Việt Nam đã từng được 

nhóm tin tặc nổi tiếng Anonymous đưa công khai lên mạng Internet. Điều đáng 

nói là các dữ liệu này không phải do Anonymous khai thác từ Việt Nam mà do 

nhóm này lấy từ một máy chủ đặt tại Bắc Kinh. Theo ông Hòa, rất nhiều cán bộ, 

công chức giữ vị trí chủ chốt ở các bộ, ngành của Việt Nam đã bị hacker tấn 

công đánh cắp dữ liệu. “Chúng ta đã mất cắp rất nhiều dữ liệu mà không biết”, 

Đại tá Hòa nói. 

 Cẩn trọng mã độc 

 Theo ông Ngô Việt Khôi, Giám đốc Hãng bảo mật TrendMicro tại thị 

trường Việt Nam và Campuchia, hình thức tấn công có chủ đích đến những đối 

tượng cụ thể với mục tiêu đánh cắp thông tin, dữ liệu ngày càng gia tăng. Và 

thông thường đứng sau các vụ tấn công này là một quốc gia hoặc một chính phủ 

nào đó. Trước quá trình tấn công, hacker nghiên cứu rất rõ hệ thống máy tính 

của nạn nhân và sẽ thiết kế những vi rút theo kiểu may đo cho từng đối tượng cụ 

thể. 

Bên cạnh đó, hacker cũng sẽ lợi dụng những điểm yếu mang tính “con 

người” của nạn nhân. Ví dụ để đánh cắp dữ liệu từ máy tính của một lãnh đạo 

bộ, ngành nào đó mà vị này không “online”, hacker có thể tấn công gián tiếp vào 

máy của thư ký hay trợ lý bằng cách gửi các đường link có chứa mã độc qua các 

mạng xã hội, các diễn đàn mà thư ký của lãnh đạo này tham gia. Các vi rút này 

sau đó sẽ tự động dùng gửi email từ địa chỉ của thư ký đến lãnh đạo và qua đó 
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cài đặt malware lên máy của nạn nhân. Nhiều malware như vậy sẽ giúp hacker 

“vẽ” ra được hệ thống máy tính của cơ quan nạn nhân và đẩy các thông tin cần 

thu thập ra ngoài. Điều nguy hiểm là hầu hết các mã độc được cài đặt theo cách 

tấn công này đều qua mặt các phần mềm diệt vi rút, bảo mật hiện đang có trên 

thị trường. Cũng theo ông Khôi, thống kê cho thấy trong số các mã độc được gửi 

qua email thì 70% được ẩn trong các file văn bản hoặc bảng tính khiến nạn nhân 

không nghi ngờ. 

Theo ông Nguyễn Minh Đức, Giám đốc Bộ phận An ninh mạng Bkav, các 

kịch bản thường thấy mà các phần mềm gián điệp tấn công vào các đối tượng 

xác định gồm: Chèn spyware vào các website tải phần mềm, đánh cắp tài khoản 

email để gửi “file tài liệu” và giả mạo email. Các phần mềm gián điệp này sẽ ghi 

lại hoạt động của bàn phím, chụp lén màn hình hoặc quay video, ghi âm trộm 

thông qua webcam và thu thập, đánh cắp bất kỳ file nào. 

Ông Đức cho rằng, hiện tại có bao nhiêu máy tính, máy chủ bị cài đặt mã 

độc, bao nhiêu dữ liệu bị đánh cắp, thay đổi là điều chưa thể xác định được. Và 

nguy hiểm hơn thông qua các mã độc này vào thời điểm nào đó rất có khả năng 

sẽ được kích hoạt lệnh phá hủy ổ cứng gây ra những thiệt hại nghiêm trọng. 

                                                                             Trường Sơn  
                                                    (www.thanhnien.com.vn - Ngày 27/3/2013) 
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IN VÀ CHẾ BẢN 300 CUỐN TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÙNG LONG - TỔ 8 PHƯỜNG TÔ HIỆU – TP. SƠN LA. 

 KHỔ 21 X 30CM. GIẤY PHÉP XUẤT BẢN SỐ:  68/GP-STTTT NGÀY 08/6/2015 CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG  

TỈNH SƠN LA CẤP. IN XONG VÀ NỘP LƯU CHIỂU THÁNG 7/2015. TÀI LIỆU KHÔNG BÁN 
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