
 

Các luật pháp Nhật 

Bản mà bạn phải 

biết và tuân thủ 

Tiếng Việt 

Phải biết 
Thẻ ngân hàng,điện thoại di động,thẻ bảo 

hiểm,thẻ học sinh v.v. 

Đừng bán,đưa hoặc cho người khác 

mượn. 

Đừng mua,nhận hoặc mượn từ người 

khác 

 

 

Phải tuân thủ 
Nhóm tội phạm giả vờ công việc đơn 

giản mà lương quá cao để tuyển dụng 

người. 

Đừng đi làm công việc như vậy. 

Nhận hàng từ ngừơi già. 

Nhận hàng từ tủ gửi đồ công cộng. 

Rút tiền bằng thẻ ngân hàng của ngừơi 

khác. 

Nhận hàng ở phòng ngừơi khác. 

Hành vi như vậy là phạm tội 

Đừng đi làm công việc như vậy dù được 

mời. 

 

Phải biết 
Đừng đi làm công việc đơn giản mà 

lương quá cao. 

Nếu đi làm công việc như thế thì bạn sẽ 

trợ giúp nhóm tội phạm. 

 

Phải tuân thủ 
Đừng bán cho người khác thẻ ngân 

hàng,sổ ngân hàng hoặc điện thoại di 

động có thẻ SIM. 

Cảnh sát sẽ bắt giữ cả người bán và 

người mua. 

Khi bạn không cần nữa như khi bạn về 

nước,phải đi ngân hàng hoặc cửa hàng 

điện thoại di động để hủy hợp đồng. 

Đừng mượn ,vay hoặc sử dụng thẻ bảo 

hiểm và thẻ học sinh của ngừơi khác. 

Nếu bạn bè nhờ bạn thì phải từ chối. 

 

ひょうごけんけいさつ 

Cảnh Sát HYOGO 
 



 

Phải biết 
Đừng đưa ra hàng hóa chưa trả tiền ra 

ngoài cửa hàng. 

 Đừng lấy đồ ngừơi khác được đặt hoặc bị 

rơi trên đường. 

Hành vi như vậy là phạm tội 

 

Phải tuân thủ 
Đừng trộm cắp hàng hóa của cửa hàng. 

Đừng lấy đồ của ngừơi khác 

Nếu chính mình không trộm cắp hành vi 

giúp ngừơi trộm cắp như 

giúp để không bị nhân viên cửa hàng biết 

vận chuyển hàng hóa bị trộm cắp 

  giúp ngừơi trộm cắp chạy trốn. 

cũng là phạm tội. 

Đừng sử dụng xe đạp của ngừơi khác để 

trên đường. 

Đừng lấy đồ bị mất,phải đi đồn cảnh sát 

để trình báo. 

 

 

 

Phải biết 
Đừng mang theo,mua,làm và sử dụng 

thẻ ngoại kiều giả. 

 

Phải tuân thủ 
Thẻ ngoại kiều là đồ rất quan trọng. 

Đừng mang theo,mua,làm và sử dụng 

thẻ ngoại kiều giả. 

Sẽ bị cảnh sát bắt giữ. 

Đừng mua thẻ ngoại kiều giả trên mạng 

dù có người ta nói bán hoặc làm thẻ ngoại 

kiều giả. 

Đừng giả mạo trên nội dung thẻ ngoại 

kiều của mình. 

Phải biết 
Đừng thanh toán trên mạng hoặc mua 

đồ trên mạng bằng cách sử dụng mã số 

và danh nghĩa thẻ tín dụng của người 

khác. 

Phải tuân thủ 
Trên mạng xã hội có nhiều thông tin về 

các công việc có khả năng vi phạm pháp 

luật. 

Ví dụ như chỉ đi mua đồ thôi mà có 

lương . 

Người nào làm việc các công viêc vi 

phạm pháp luật sẽ bị cảnh sát bắt giữ 

Đừng thanh toán trên mạng hoặc mua đồ 

trên mạng bằng cách sử dụng mã số và 

danh nghĩa thẻ tín dụng của người khác 

dù được bạn bè nhờ. 

 


