
   Thông báo từ cảnh sát tỉnh Aichi 

    （Phòng chống hành vi trái phép v.v.） 

 

Người Việt Nam được cho là có mối quan hệ đồng bào khăng khít 

có văn hoá giúp đỡ tương trợ lẫn nhau nên việc từ chối các yêu cầu giữa 

người Việt Nam với nhau là điều khó khăn. Tuy nhiên, các hành vi: 

・Vay mượn tiền và cho vay mượn tiền  

・Cho mượn, mượn các loại giấy tờ tùy thân như thẻ cư trú, thẻ bảo hiểm y tế 

・Bán và hỗ trợ trung gian thẻ căn cước giả mạo 

・Giới thiệu và hỗ trợ trung gian việc làm bất hợp pháp 

・Mua bán và bàn giao tài khoản ngân hàng, sổ tiết kiệm, thẻ tiền mặt, v.v. 

・Mua bán điện thoại di động không chính hãng 

・Mua bán hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ qua mạng Internet 

・Cờ bạc, cá cược trái pháp luật 

Là những hành vi không chỉ có thể gây ra rắc rối cho bản thân mà còn là việc khiến 

bản thân trở thành tội phạm. Ngay cả khi bạn được bạn thân mời hoặc nhờ vả, hãy 

thẳng thắn từ chối.  

        Đã có nhiều báo cáo về các trường hợp người Việt Nam bị bắt vì đã giam giữ người 

nợ tiền trái phép do mâu thuẫn từ việc cho vay mượn tiền bạc, đánh bạc, cá cược trái 

phép. 

        Ở Nhật Bản, tất cả các hình thức cá cược không được pháp luật cho phép đều là 

đánh bạc, cá cược bất hợp pháp, không chỉ người tổ chức đánh bạc mà cả những 

người tham gia cũng sẽ bị xử phạt. 

       Ngoài ra, cũng có những trường hợp mâu thuẫn do đăng bài trên Internet. Trên 

Internet, nơi bạn không trực tiếp đối mặt với người khác, do đó thường có xu hướng 

gây hấn, công kích đối phương một cách thái quá. Trong một số trường hợp, cuộc tranh 

cãi trở nên căng thẳng, hai bên hẹn gặp nhau và ẩu đả đến hậu quả chết người. Hãy 

ngừng tranh cãi và vu khống, bôi nhọ người khác. 

      Nếu bạn biết các trường hợp như kể trên, hãy thông báo đến đồn cảnh sát gần nhất 

hoặc gọi đến số điện thoại tư vấn chuyên dụng của cảnh sát "# 9110". Nếu sự cố hoặc 

tai nạn đang xảy ra ngay tại hiện trường, hãy nhanh chóng gọi số khẩn cấp “110". 

 

     Thông báo cho cảnh sát Nhật về hành vi phạm pháp của người Việt Nam không 

phải là một sự “phản bội”. Chính những cá nhân vi phạm pháp luật làm mất đi 

hình ảnh, sự tin tưởng của người Việt Nam mới là sự phản bội dân tộc. Chúng tôi 

yêu cầu sự hợp tác của mọi người để hiểu các quy tắc một cách đúng đắn và cùng 

nhau xây dựng một xã hội nơi mọi người có thể yên tâm sinh sống. 

 

Thông thường nếu gọi điện thoại tư vấn đến các sở cảnh sát sẽ không có nhân viên giao 

tiếp tiếng Việt thường trực.  Nếu không nói tốt tiếng Nhật, hãy đi cùng với người có thể 

giao tiếp bằng tiếng Nhật. Hoặc hãy điện thoại trước với sở cảnh sát, phía cảnh sát sẽ 

sắp xếp thông dịch viên để có thể trao đổi, hỗ trợ bạn. 
 

 


