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THÔNG BÁO 
Về việc chủ động phòng ngừa, ngăn chặn  

những tác hại tiêu cực của trò chơi Pokemon Go 
 
 
 

Trong thời gian gần đây (từ ngày 06/8/2016) trò chơi trực tuyến Pokemon 

Go được công ty Niantic Labs phát hành cho người sử dụng tại 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 (Wifi hoặc kết nối 3G) 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 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 suốt 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 trật tự xã hội. 

Trước tình hình đó, ngày 30/9/2026 UBND tỉnh đã có Công văn số 

228/UBND-KGVX về việc quản lý các hoạt động liên quan đến trò chơi trực tuyến 

Pokemon Go. Để góp phần chủ động trong công tác phòng ngừa, ngăn chặn những 

tác hại tiêu cực của trò chơi Pokemon Go; Trường đề nghị các cá nhân, đơn vị triển 

khai thực hiện một số nội dung, cụ thể như sau: 

1. Phòng Tổ chức-Hành chính-Quản trị chủ trì, phối hợp với các đơn vị 

thuộc Trường trong việc theo dõi các hoạt động có liên quan đến trò chơi Pokemon 

Go trong nội bộ Trường để kịp thời báo cáo, đề xuất và trình Hiệu trưởng xem xét, 

chỉ đạo. Đồng thời, đăng tải các thông tin, tin bài có liên quan về tác hại của trò 

chơi Pokemon Go lên Trang thông tin điện tử của Trường nhằm góp phần đẩy 

mạnh hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến. 



2. Phòng Công tác Học sinh-sinh viên phối hợp với các Khoa chuyên môn, 

Ban chấp hành Đoàn trường, giáo viên chủ nhiệm các lớp tổ chức triển khai, quán 

triệt đến toàn thể học sinh-sinh viên, đoàn viên thanh niên về tác hại của trò chơi 

Pokemon Go nhằm giảm thiểu tối đa các rủi ro, tác hại của trò chơi Pokemon Go 

gây ra. 

3. Trưởng các đơn vị thuộc Trường phổ biến, quán triệt cụ thể đến toàn thể 

viên chức, người lao động của đơn vị về sự mất an toàn thông tin và nguy hại 

không lường của trò chơi tiêu cực Pokemon Go. Đồng thời, khuyến nghị đến viên 

chức, người lao động không chơi trò chơi Pokemon Go khi đang tham gia giao 

thông hoặc ở các khu vực nguy hiểm như: Đường sắt, đường cao tốc, sân bay, 

sông, hồ, đồi, núi,… 

4. Toàn thể viên chức, người lao động thuộc Trường 

- Chủ động nâng cao công tác giám sát, ngăn chặn, không cho người chơi trò 

chơi Pokemon Go đi vào khuôn viên Trường. 

- Nghiêm cấm việc tham gia và chơi trò chơi Pokemon Go trong và ngoài 

giờ làm việc tại Trường, đặc biệt ở những nơi gần hoặc trong khu vực các cơ quan 

của Đảng và Nhà nước, các khu vực quân sự, an ninh quốc phòng và các khu vực 

cấm trên địa bàn tỉnh. 

- Tuyệt đối không được phép sử dụng địa chỉ thư điện tử công vụ của tỉnh 

đại diện cho Trường với tên miền @binhthuan.gov.vn và địa chỉ thư điện tử công 

vụ của Trường với tên miền @dnbt.edu.vn để đăng ký, trao đổi thông tin về trò 

chơi Pokemon Go nêu trên. 

Trên đây là nội dung thông báo về việc chủ động phòng ngừa, ngăn chặn 

những tác hại tiêu cực của trò chơi Pokemon Go tại Trường Cao đẳng nghề tỉnh 

Bình Thuận. Đề nghị các đơn vị, cá nhân triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung 

Thông báo này./. 

Nơi nhận: 
- Ban Giám hiệu; 
- Các đơn vị thuộc Trường; 
- Lưu: VT, TCHCQT (Đ.Khoa). 

HIỆU TRƯỞNG 
 
 
 

 
 

Nguyễn Thanh Tâm 
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