
1 Thủ đoạn tội phạm trên mạng gần đây chủ yếu là... 

   Đầu tiên, kẻ tội phạm lấy cắp ID và Password của người khác, sau đó ... 

  a) Dùng ID va PW này để mua đồ điện tử cao cấp hoậc là máy ảnh kỹ thuật số trên mạng. 

  b) Kẻ này dùng ID va PW ăn cắp để chuyển tiền từ tài khoản của người bị ăn cắp đến tài khoản của mình. 

   Để thực hiện hành vi trộm cắp như trên, kẻ tội phạm sẽ lôi kéo, dụ dỗ Du học sinh chẳng hạn bằng 

những lời ngọt ngào như là “Có việc làm thêm tốt đấy!” sau đó... 

     Ví dụ như là 

  a) Kẻ tội phạm nhờ du học sinh nhận hàng giúp hoặc là rút tiền giúp. 

  b) Kẻ tội phạm nhờ du học sinh lập tài khoản ngân hàng giúp. 

   Kẻ tội phạm được du học sinh gửi tiền, hàng, sổ tài khoản, thẻ ngân hàng,sau đó trả tiền cho du học sinh. 

   Kết qủa là du học sinh chẳng hạn cũng trở thành tội phạm. 

2 Những trường hộp du học sinh đã tham gia phạm tội nhu là... 

  a) Nhận hàng giúp 

      Du học sinh gỉa vờ là chủ nhân hàng được giao và nhận hàng đó, sau đó chuyển hàng đó đến chỗ tội 

phạm. 
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Để đừng trở thành tội phạm trên mạng. 
 ~ Chú ý những lời dụ dỗ! ~  

 

 b) Rút tiền giúp 
  sử dụng thẻ ngân hàng của người khác để rút tiền. 

3 Buôn bán hoặc bàn giao tài khoản ngân hàng (thẻ ngân hàng) 

   Du học sinh bán tài khoản của minh, mua tài khoản của người khác , hoặc là bàn giao tài khoản 

của mình cho kẻ tội phạm. 

Các bạn chú ý những lời dụ dỗ ngọt ngào như là “Có việc làm thêm tốt đấy!”, “Chỉ nhận 

hàng thôi!”, “Chỉ rút tiền thôi!” 
Những lời ngọt ngào như thế này chắc chắn có ý định dụ dỗ du học sinh vào phạm tội !! 

1)  Kẻ tội phạm  

dùng ID và PW 

của người khác  

để mua hàng. 

1) Kẻ tội phạm 

nhờ du học sinh 

đưa tài khoản . 

1) Kẻ tội phạm dùng 

ID và PW ăn cắp, 

vào tài khoản của 

người bị lấy cắp và 

chuyển tiền đến tài 

khoản chỉ định. 

Tổ chức phạm tội 

Tổ chức phạm tội 

Tổ chức phạm tội 

3) Sau khi rút số tiền này, du học sinh đưa cho kẻ tội phạm.   

2) Du học sinh 

(gỉa vờ chủ nhân) 

nhận hàng. 

3) Du học sinh chuyển số hàng này đến chỗ tội phạm chỉ định. 

2) Du học sinh sử 

dụng thẻ ngân hàng 

được kẻ tội phạm gửi, 

rút số tiền này. 

2) Du học sinh lập tài 

khoản(được sổ tài khoản, 

thẻ ngân hàng )của ngân 

hàng.  

3) Du học sinh đưa tài khoản này(sổ tài khoản,thẻ ngân hàng) cho kẻ tội phạm.  
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