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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH VĨNH PHÚC 

Số: 6286/UBND-NC2 

V/v tác hại của trò chơi Pokemon 

Govà sử dụng mạng xã hội 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Vĩnh Phúc, ngày 09 tháng 9  năm 2016 

 

                           Kính gửi:  

                                   - Các sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh; 

       - Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, Cảnh sát PCCC; 

    - UBND các huyện, thành, thị. 

 Trong thời gian gần đây ( từ ngày 06/8/2016), trò chơi Pokemon Go là một 

sản phẩm trò chơi thực tế ảo được phát triển bởi sự hợp tác giữa công ty Niantic 

và Nitendo được phát hành vào Việt Nam. Trò chơi Pokemon Go, tương tác ảo 

trên smartphone (Điện thoại thông minh) cho phép người chơi bắt, huấn luyện và 

trao đổi các con vật ảo trên thế giới thực; người chơi phải kết nối mạng Internet 

và chức năng định vị (GPS) trên điện thoại để định vị khu vực đang ở và tạo 

thành bản đồ trong game, sử dụng camera gắn trên điện thoại di chuyển đến các 

địa điểm khác nhau để dò tìm con vật ảo. 

 Việc phải mở kết nối Internet, hệ thống định vị và sử dụng camera trên 

điện thoại khiến người chơi sẽ bị xác định vị trí hiện tại và ghi lại hình ảnh cận 

cảnh ở những địa điểm bị che khuất mà vệ tinh do thám không thể nhắm tới rồi 

gửi về cho “Nhà cung cấp”, đồng thời có nguy cơ bị các phần mềm gián điệp 

xâm nhập lợi dụng xác định vị trí, hình ảnh, sơ đồ cấu trúc, trang thiết bị, phương 

tiện, trụ sở các cơ quan đơn vị và những thông tin, hình ảnh, bí mật đời tư lưu trữ 

trên điện thoại cá nhân có thể bị đánh cắp. 

Ngoài ra khi chơi Pokemon Go, người chơi thường xuyên phải nhìn vào 

màn hình điện thoại thông minh; các con vật trong trò chơi thường xuất hiện ở nơi 

công cộng có thể gây ra hậu quả không lường khi tham gia giao thông như tai nạn 

giao thông, ùn tắc giao thông, mất an ninh trật tự khi nhiều người chơi tập trung tại 

một điểm để săn bắt con vật ảo, gây ảnh hưởng đến hiệu suất công việc. 

 Hiện nay mạng xã hội như Facebook, Twitter, Zalo…ngày càng được 

nhiều người sử dụng. Tại việt Nam có khoảng 35 triệu người sử dụng mạng xã 

hội để gửi tin nhắn, hình ảnh, trò chuyện trên mạng… thông qua các thiết bị điện 

tử có kết nối Internet hoặc 3G. Tuy nhiên việc sử dụng mạng xã hội để đẳng ảnh 

vị trí làm việc, check-in vị trí làm việc… trên mạng xã hội có thể lộ lọt thông tin 

vị trí cơ quan, sơ đồ cấu trúc hệ thống thiết bị mạng trong trụ sở làm việc. 

 Để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn những tác hại tiêu cực của trò chơi 

Pokemon Go, trên cơ sở đề nghị của Công an tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ 
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Chí Giang (Trưởng Ban Chỉ đạo Công tác bảo vệ bí mật Nhà nước tỉnh) đề nghị các 

sở, ban, ngành, địa phương thực hiện các nội dung sau:  

1. Tổ chức quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về 

nguy cơ mất an ninh, an toàn mạng, lộ lọt bí mật Nhà nước, thông tin, dữ liệu của cơ 

quan, cá nhân cũng như tác hại của trò chơi Pokemon Go. Chỉ đạo thực hiện nghiêm 

túc quy định của pháp luật về công tác bảo vệ bí mật Nhà nước, bảo vệ an ninh 

chính trị nội bộ cơ quan, đơn vị trong sử dụng Internet, mạng xã hội... 

2. Khuyến cáo đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức không 

chơi trò chơi Pokemon Go, đặc biệt trong trụ sở cơ quan, đơn vị, ở những khu vực 

nguy hiểm như đường sắt, đường cao tốc, sân bay, sông hồ, đồi núi, gần hoặc trong 

trụ sở các cơ quan Đảng, nhà nước, các khu vực quân sự, an ninh quốc phòng và 

các khu vực cấm...; không sử dụng mạng xã hội trong giờ làm việc để đăng tải các 

hình ảnh và thông tin có liên quan đến bí mật Nhà nước lên mạng xã hội. 

3. Các cơ quan Thông tin đại chúng ( báo, đài) phối hợp với Công an tỉnh 

tăng cường tuyên truyền về tác hại, ảnh hưởng tiêu cực của các trò chơi Pokemon 

Go và sử dụng mạng xã hội không đúng mục đích tốt đẹp, gây ảnh hưởng đến 

thuần phong, mỹ tục, thậm chí vi phạm pháp luật.., đến toàn thể người dân, đặc 

biệt là đối tượng thanh thiếu niên được biết, chủ động phòng ngừa, tránh hậu quả 

xấu có thể xẩy ra. 

4. Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Thông tinh và Truyền thông 

theo dõi, tổng hợp báo cáo Bộ Công an và UBND tỉnh theo quy định./.  
 

     Nơi nhận:                                       TL.CHỦ TỊCH 
     - Như Kg;                                 KT.CHÁNH VĂN PHÒNG 
     - Chủ tịch, các PCT. UBND tỉnh;        PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG    
     - CVP, PCVP; 

     - Chi nhánh Ngân hàng NN tỉnh VP; 

     - Báo VP, Đài PTTH tỉnh;                                                                    (Đã ký) 
     - CVNCTH; 

     - Lưu: VT, NC2.                   

          

       

                   Lê Văn Thanh 
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