Gửi các bạn thực tập sinh kỹ năng Những điều cần chú ý trong
những ngày cuối năm đầu năm mới
Gần đây có nhiều trường hợp thực tập sinh kỹ năng bị các tổ chức tội phạm do
những người đồng hương của họ lập nên, dùng các thông tin trên mạng xã hội và
Internet để quảng cáo tuyển người, thông qua bạn bè và người quen để dụ dỗ, hoặc
bằng những lời đường mật gạ gẫm môi giới việc làm và rủ rê bỏ trốn, lôi kéo vào
nhiều loại hình tội phạm khác nhau.

① Những hành vi dưới đây rất nguy hiểm
Các bạn định kiếm 1 chút tiền tiêu vặt nhưng…
Rút tiền mặt từ tài khoản (1)

Rút tiền mặt từ tài khoản (2)

Các bạn sẽ được nhờ làm
thêm bằng việc rút tiền từ tài
khoản này và gửi cho tài
khoản khác.

Các bạn sẽ được nhờ làm
thêm bằng việc rút tiền mặt
từ tài khoản ngân hàng của
người khác ở máy ATM.

Tiền đó là tiền gửi bất chính ,
tiền bị hại hoặc là tiền có từ lừa
đảo！ Trái luật đề phòng chuyển lợi
ích do tội phạm

Tiền đó là tiền gửi bất chính ,
tiền bị hại hoặc là tiền có từ
lừa đảo！
Tội trộm cắp

Gửi đồ bất chính
Việc làm thêm như chỉ cần
chuyển đồ đã được gửi đến
nhà riêng.
Đồ mà người nhờ chuyển đi
có lẽ là đồ bị hại do tội lừa
đảo hoặc là sự truy cập bất
chính !
Tội lừa đảo

Mua bán tài khoản
Câu chuyện lợi nhuận như 「Mua lại tài
khoản với 〇〇 yên」
Tài khoản đó chắc chắn
sẽ dùng để phạm tội !

Trái pháp luật đề phòng
chuyển lợi ích do tội phạm

Mua bán điện thoại di động
Câu chuyện lợi nhuận như
「Mua lại điện thoại di động
với 〇〇 yên」
Điện thoại đó chắc
chắn sẽ dùng để phạm
tội
Trái pháp luật đề phòng sử dụng điện
thoại di động bất chính

Tất cả những điều trên đều là hành vi
phạm tội.
Các tổ chức tội phạm sẽ rủ rê các bạn
thực tập sinh bằng những lời lẽ khéo
léo. Vì vậy, cho dù các bạn không hề
biết mình đã phạm tội và giúp sức cho
tổ chức tội phạm, thì các bạn vẫn sẽ bị
bắt giữ với vị thế là người phạm tội !!

② Những hành vi dưới đây rất nguy hiểm!!
Lỡ cả tin nghe theo những câu chuyện về lợi nhuận・・・
Mua lại trái phép điện thoại di động
Các bạn sẽ bị dụ dỗ là「Tôi sẽ
giúp bạn mua được điện thoại
di động với giá rẻ」và họ sẽ
giữ hộ chiều, thẻ ngoại kiều
của bạn
Họ sẽ sao chép phạm pháp thẻ Sim điện
thoại đã mua bằng tên của bạn và bán lại.
Sau đó hóa đơn với giá tiền rất lớn sẽ được
gửi đến bạn!
Vi phạm luật đề phòng sử dụng điện thoại
di động bất chính

Mua thịt, rau với giá siêu hời qua
mạng xã hội
Thịt và rau đó có thể là
hàng trộm cắp!
Các bạn cần chú ý
không tiếp tay cho các
hành vi trộm cắp!

Hành vi đánh bạc
Tất cả hành vi cờ bạc đều là
phạm tội!

Tội đánh bạc

Chuyển tiền qua trung gian
Là việc gửi tiền quốc tế về
Việt Nam thông qua người,
công ty thứ 3 mà chưa
đăng ký kinh doanh, cho
dù chi phí gửi rẻ.
※１ Để biết có đúng công ty chuyển
tiền hợp pháp hay không, có thể xác
nhận trong danh sách ở đường link
dưới
（https://www.fsa.go.jp/menkyo/me
nkyoj/shikin_idou.pdf）

Vi phạm luật thanh toán quỹ

Vay tiền bằng cách thế chấp hộ
chiếu, thẻ ngoại kiều
Luôn phải mang thẻ
ngoại kiều theo người
Trừ những trường hợp cần
thiết làm những thủ tục chính
đáng, việc đưa hộ chiếu, thẻ
ngoại kiều cho người khác giữ Vi phạm luật
hộ là phạm pháp
nhập cảnh

Lao động bất hợp pháp
Là hành vi trốn khỏi
nơi thực tập để đi làm
thêm những công việc
khác ở ngoài.

Vi phạm luật
nhập cảnh

Hãy thực sự tỉnh táo để không bị vướng vào các hành vi phạm tội.
Dù không biết mình đã phạm tội thì các bạn vẫn sẽ bị bắt giữ với vị
thế là người phạm tội!!

Đừng tiếp tay cho những hành vị phạm tội
đang tiềm ẩn xung quanh bạn！

