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CẢNH BÁO NHÀ ĐẦU TƯ VỀ CÁC HÌNH THỨC LỪA ĐẢO, MẠO DANH 

CÔNG TY CHỨNG KHOÁN GUOTAI JUNAN (VIỆT NAM) 

 

Kính gửi Quý khách hàng, 

Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) (“GTJA (Vietnam)”, Mã chứng 

khoán: IVS) xin cảnh báo đến Quý khách hàng các hình thức lừa đảo, mạo danh GTJA 

(Vietnam) nhằm chiếm đoạt tài sản của Quý khách hàng. 

Thời gian gần đây đã xuất hiện một số đối tượng mạo danh GTJA (Vietnam), lợi dụng danh 

tiếng & uy tín của GTJA (Vietnam) để kêu gọi đầu tư vào những công cụ tài chính không 

thuộc lĩnh vực chứng khoán theo quy định của pháp luật dưới các hình thức như:  

1. Giả mạo Facebook Fanpage GTJA (Vietnam) hoặc lấy tên IVS (mã chứng khoán của 

GTJA (Vietnam)) để đăng thông tin sai lệch, kêu gọi đầu tư. 

2. Lập các website giả mạo GTJA (Vietnam) để lấy thông tin/mật khẩu tài khoản của 

khách hàng hoặc để tư vấn đầu tư chứng khoán, hoặc các hình thức đầu tư khác…  

3. Tạo các ứng dụng giả mạo biểu tượng, tên hoặc mã cổ phiếu của GTJA (Vietnam) 

(chẳng hạn như IVS Trading), sau đó dùng đường link của các ứng dụng đó để gửi 

đến khách hàng, dụ dỗ khách hàng tải về và cài đặt để mở tài khoản ảo hoặc giao 

dịch tiền dưới nhiều hình thức khác nhau.     

4. Đối tượng lừa đảo giả mạo giấy tờ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan 

(Việt Nam): giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hợp đồng khách hàng,… 

5. Giả mạo là nhân viên GTJA (Vietnam) gọi điện thoại/nhắn tin để mời tham gia các hội 

nhóm về chứng khoán, hướng dẫn/khuyến nghị về đầu tư chứng khoán, hoặc nộp 

tiền đầu tư vào các tài khoản không thuộc GTJA (Vietnam).  
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Khuyến cáo của GTJA (Vietnam): 

Để đảm bảo an toàn thông tin và tài sản của Quý khách hàng, chúng tôi khuyến cáo Quý 
khách hàng:  

- CẨN TRỌNG KHI TRUY CẬP CÁC TRANG WEB, TẢI ỨNG DỤNG có dấu hiệu 

nghi ngờ.  

- KHÔNG CUNG CẤP THÔNG TIN CÁ NHÂN hay THỰC HIỆN GIAO DỊCH CHUYỂN 

TIỀN cho các đối tượng không quen biết. 

Đồng thời, khẳng định GTJA (Vietnam) chỉ cung cấp dịch vụ kinh doanh chứng khoán theo 

quy định của pháp luật và cập nhật thông tin trên các kênh chính thức sau đây:  

- Website chính thức duy nhất: www.gtjai.com.vn. 

- Website giao dịch chính thức: https://iweb.gtjai.com.vn hoặc 

https://trading.gtjai.com.vn  

- 01 ứng dụng giao dịch chứng khoán chính thức của GTJA (Vietnam) trên kho ứng 

dụng App Store và CHPlay là: GTJAS Mobile. Có giao diện như sau: 

 

Giao diện và Logo ứng dụng GTJAS Mobile 

http://www.gtjai.com.vn/
https://iweb.gtjai.com.vn/
https://trading.gtjai.com.vn/
https://apps.apple.com/kg/app/gtjas-mobile/id1605320421
https://play.google.com/store/apps/details?id=vn.gtjai.mts&hl=en&gl=US
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- 01 phần mềm Home Trading chính thức của GTJA (Vietnam) được công bố link tải 

trên website GTJA (Vietnam): https://gtjai.com.vn/home-trading/  

- Fanpage Chứng khoán GTJA (Vietnam): www.facebook.com/chungkhoanGTJAVN 

- Tài khoản Zalo chính thức: zalo.me/3394827815079279621 

- Hotline: 024 3577 9999/ Tổng đài: 1900 545461 

Trân trọng thông báo! 

 

 

https://gtjai.com.vn/home-trading/
http://www.facebook.com/chungkhoanGTJAVN

