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Kính gửi:  

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc; 

- Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng, Báo Lâm Đồng. 

Pokemon Go là trò chơi tương tác ảo được công ty Niantic Labs phát triển và đưa 

ra thị trường vào ngày 7 tháng 7 năm 2016, được phát hành dành cho các thiết bị 

Android, iOS.  

Trò chơi Pokemon Go cho phép người chơi bắt, đấu, huấn luyện và trao đổi 

Pokemon trong thế giới thực bằng cách sử dụng GPS, camera của thiết bị. Trò chơi 

Pokemon Go nhanh chóng trở thành một trong những ứng dụng được sử dụng nhiều nhất 

trên smartphone. Ngoài ra, thiết bị chơi Pokemon GO còn phải có kết nối GPS, 3G, Wi-

Fi. Điều khiến Pokemon Go trở nên hấp dẫn và trở thành hiện tượng chính là sự kết hợp 

giữa một thế giới ảo của những con v t tưởng tượng được lồng ghép trên thực tế quen 

thuộc là các địa điểm địa lý nơi người chơi đang sống, đến nay đã có hàng trăm nghìn 

lượt người sử dụng tại Việt Nam tải trò chơi từ 2 ứng dụng App Store và Play Store.  

Khi chơi Pokemon Go đã đem lại những lợi ích nhất định, như giúp con người rèn 

luyện tư duy nhạy bén, xử lí các tình huống một cách sáng tạo và khéo léo, đầu óc cũng 

trở nên minh mẫn hơn. Pokemon Go cũng là một trò chơi giải trí và xả stress rất tốt hiện 

nay, giúp con người có những phút thư giãn sau những giờ lao động, mở rộng các mối 

quan hệ bởi tính cộng đồng của trò chơi. Một trong những đặc điểm của Pokemon Go đó 

là yêu cầu người chơi phải thực sự di chuyển để bắt Pokemon, việc luyện t p tất nhiên sẽ 

đem lại nhiều lợi ích cho cơ thể, sức khỏe sẽ được cải thiện. 

Tuy nhiên, trong thời gian vừa qua, có rất nhiều ý kiến từ các chuyên gia trong và 

ngoài nước cảnh báo về những nguy cơ ảnh hưởng đến sự an toàn cho người chơi như dễ 

bị tai nạn, bị cướp gi t khi mải mê chơi game ngoài đường. Thêm vào đó, trò chơi còn có 

nhiều tác hại nguy hiểm tới sức khỏe, có thể gây nghiện và tác hại nghiêm trọng đến sức 

khỏe tinh thần. Ngoài ra còn có những nguy cơ tiềm ẩn như bị lộ lọt thông tin, đánh cắp 

dữ liệu cá nhân của người chơi trên điện thoại (thông tin trong thư điện tử, địa chỉ liên 

lạc, tài khoản ngân hàng…) nếu cài phải phiên bản có cài đặt mã độc, virút. Trò chơi này 

có thể thu được dữ liệu về vị trí các cơ sở nhạy cảm, bí m t, khu vực các cơ quan của 

Đảng và Nhà nước, các khu vực quân sự, an ninh quốc phòng và các khu vực cấm. Kẻ 

xấu có thể lợi dụng Pokemon Go để dẫn dụ, kích động tụ t p đông người tại các địa điểm, 



thời điểm nhạy cảm, tiến hành các hoạt động phá hoại, biểu tình, khủng bố, bắt cóc con 

tin, gây mất ổn định tr t tự, an toàn xã hội, ảnh hưởng quốc phòng - an ninh trên địa bàn 

tỉnh. Th m chí game mới phát hành ở Việt Nam được vài ngày thì người chơi đã chia sẻ 

nhau cách sửa bản đồ Việt Nam thông qua công cụ Map Maker của Google.  

Chính phủ nhiều nước trên thế giới cũng lo ngại ảnh hưởng đến an ninh quốc gia 

vì có thể bị thu th p dữ liệu, hình ảnh ở khắp nơi trong các tòa nhà, địa điểm, vị trí xung 

quanh người chơi để gửi về máy chủ nhà phát hành. Bên cạnh niềm vui giải trí, game 

thực tế ảo có sử dụng ứng dụng định vị toàn cầu (GPS) đã đặt ra một mặt tr n mới trong 

cuộc chiến bảo vệ thông tin bí m t của mỗi nước. Một số nước đã ban hành các điều lệ 

hướng dẫn đảm bảo an toàn trong khi chơi game Pokemon Go. 

Trước thực trạng nêu trên, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lâm Đồng đề nghị 

các cơ quan, đơn vị quán triệt, khuyến cáo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 

không chơi trò chơi Pokemon Go tại cơ quan, đơn vị nhằm giảm tình trạng lộ bí m t quân 

sự, bí m t Nhà nước và cảnh báo đến toàn thể nhân viên với những nội dung sau: 

- Khuyến cáo cán bộ công chức, viên chức, người lao động không chơi Pokemon 

Go trong giờ làm việc và nơi công sở; 

- Không sử dụng địa chỉ thư điện tử tỉnh Lâm Đồng (…@lamdong.gov.vn) để 

đăng ký và trao đổi thông tin về trò chơi này; 

- Không chơi khi đang tham gia giao thông, không chơi ở các khu vực nguy hiểm 

như: đường cao tốc, sân bay, sông, hồ, đồi, núi… ; 

- Không chơi 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; 

- Cần lưu ý bảo vệ thông tin, dữ liệu cá nhân, tránh lưu trữ thông tin quan trọng, 

nhạy cảm trên điện thoại chơi Pokémon Go;  

- Kiểm tra cẩn th n trước khi cài đặt Pokémon Go, tránh cài đặt phải những ứng 

dụng giả và lừa đảo; 

- Pokemon Go là trò chơi chưa được các cơ quan chức năng cấp phép phát hành 

tại Việt Nam, vì v y khi có tranh chấp phát sinh, ảnh hưởng đến quyền lợi của người chơi 

thì sẽ không được bảo vệ theo quy định của pháp lu t Việt Nam về quản lý trò chơi điện 

tử trên mạng. 

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lâm Đồng đề nghị các cơ quan, đơn vị, báo, 

đài tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền để mọi người được biết./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Tỉnh ủy,UBND tỉnh: báo cáo; 

- Giám đốc Sở: báo cáo; 

- Lưu: VT, BCVT. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 
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