hoặc mở các buổi xêmina, biên soạn, kiểm tra và bán
sách giáo khoa, tư liệu học tập tiếng Nhật.
Để những công việc này được tiến hành thuận lợi, tại
trụ sở chính của JITCO ở Tokyo có 5 ban nghiệp vụ được
thành lập là Ban Tổng vụ, Ban Xuất nhập cảnh, Ban Quốc
tế, Ban Phát triển Năng lực và Ban Doanh nghiệp. Tại địa
phương, JITCO có 16 văn phòng thường trú tại các địa
phương như Sapporo, Sendai, Mito, Utsunomiya, Chiba,
Tokyo, Toyama, Nagano, Shizuoka, Nagoya, Osaka,
Matsue, Hiroshima, Takamatsu, Matsuyama, Fukuoka
và Kumamoto.
Về viên chức, ngoài nhân viên thông thường, còn có
sự giúp đỡ của các viên chức chuyên môn (như người
hướng dẫn kiểm tra, người hướng dẫn chuyển đổi thực
tập kỹ năng, người tư vấn dạy tiếng Nhật, người tư vấn vệ
sinh an toàn, người tư vấn sức khỏe tâm thần, người tư
vấn bảo hiểm tai nạn lao động), và một ê kíp tư vấn người
nước ngoài, tất cả đang chung tay để giúp cho chế độ
thực tập kỹ năng và tu nghiệp được vận hành hợp lý.

これらの仕事を円滑に行うために、東京の
JITCO本部事務所には、5つの事業部（総務部・
出入国部・国際部・能力開発部・企業部）が設
けられており、地方にも、16の地方駐在事務所
（札幌・仙台・水戸・宇都宮・千葉・東京・富
山・長野・静岡・名古屋・大阪・広島・高松・
松山・福岡・熊本）が設置されています。
職員は一般の職員の他に、専門職員（点検指
導員・技能実習移行指導員・日本語指導アドバ
イザー・安全衛生アドバイザー・メンタルヘル
スアドバイザー・労災保険相談員）、外国人相談
スタッフがおり、全員で本制度の適正な運用を
お手伝いしています。

― Đừng để mắc vào tội phạm trên Internet! ―

― インターネット犯罪に
巻き込まれないでください！ ―

Cùng với sự phổ cập của mạng internet, tình trạng
thực tập sinh bị lôi cuốn vào các loại hình tội phạm trên
mạng cũng đã xuất hiện. Theo Cục cảnh sát quốc gia, thì
việc các băng đảng tội phạm sử dụng các hình thức như
tờ rơi, hoặc truyền miệng, để tiếp cận với thực tập sinh, rồi
hỏi mua lại tài khoản của thực tập sinh tại ngân hàng, biến
thực tập sinh thành người nhận hàng mua qua mạng bất
hợp pháp… hiện đang ngày càng gia tăng.
Những thực tập sinh bị lôi cuốn vào những tội phạm
có tổ chức này, thì mặc dù bản thân chỉ nghĩ rằng đó là
việc làm thêm, nhưng hậu quả là đã tham gia vào các
hành động phạm tội, và có khả năng sẽ bị truy tố, đồng
thời gây ảnh hưởng tới uy tín của cả chế độ thực tập sinh
kỹ năng nữa.

インターネットの急速な普及に伴い、技能実
習生がネット犯罪に巻き込まれる事例が報告さ
れています。警察庁によれば、犯行組織は、口
コミやチラシを利用して、技能実習生に接近し、
技能実習生の預金口座を買い取ったり、オンラ
インショップを利用した詐欺行為の受渡し役に
利用するといった事件が発生しているとのこと
です。
技能実習生がこのような形で犯行組織に利用
された場合には、たとえアルバイト感覚であっ
たとしても、犯罪行為に加担したとして自らが
逮捕、検挙される恐れがあるとともに、技能実
習制度全体に対する信頼を大きく損なうことに
もなりかねません。

Ví dụ những trường hợp phạm tội như sau:
・Làm chân nhận hàng hóa
Trở thành người nhận hàng do bọn tội phạm mua
trên mạng, bằng cách sử dụng thông tin cá nhân đánh
cắp của người khác và sau đó chuyển tới một địa điểm
được chỉ định.

【犯罪行為の例】
・「商品の受取り役」
犯罪組織がインターネットショップで他人
の個人情報を使って発注した商品を、受取人
になりすまして受領し、指定された住所へ荷
物を転送する。

・Sử dụng thẻ ngân hàng của người khác để rút tiền mặt
Được thuê làm người dùng thẻ ngân hàng lấy được
của người khác để rút tiền mặt từ các máy rút tiền tự

・
「他人のキャッシュカードを使った現金の引出
し」
不正に入手した他人のキャッシュカードを
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động.

使い、ATMで現金を引きおろす。

・Chuyển nhượng, mua bán tài khoản/trương mục
Chuyển nhượng cho những tổ chức tội phạm tài
khoản/trương mục ngân hàng đứng tên mình.

・「銀行口座の譲渡・売買」
自分の名義で開設した銀行口座を、犯罪組
織に譲渡する。

Thường những lời mời mọc liên quan tới các hành
động tội phạm này hay được ghi trên mạng internet, qua
thư điện tử e-mail, tờ rơi hoặc thông qua bạn bè người
cùng nước. Nếu gặp phải những lời mời chào như “Đây là
công việc làm thêm”, hoặc “Chỉ tốn ít thời gian mà công
việc lại tốt”, thì các bạn đừng vội nhận lời, hãy quản lý chặt
tài khoản của mình, đừng để cho bọn tội phạm có tổ chức
lợi dụng, đừng nhận tiền bạc hay đồ dùng mà ta không hề
biết để tránh tình trạng vô hình chung trở thành người tiếp
tay cho tội phạm. Hơn nữa, nếu gặp phải những lời mời
mọc này, các bạn hãy tư vấn với nhân viên của đoàn thể
quản lý hoặc cơ quan tiếp nhận thực tập.
Đối với các đoàn thể quản lý và các cơ quan tiếp
nhận, chúng tôi cũng đề nghị các vị hãy tận dụng các buổi
chỉ đạo đời sống để thường xuyên nhắc nhở thực tập sinh
không để bị lôi cuốn vào những hành vi tội phạm này.

こういった犯罪行為に関わる勧誘は、具体的
にはインターネット上の掲示板やEメール、チラ
シ、或いは同郷の知人等を通して行われること
もあります。「簡単なアルバイトです」「短時間
で割の良い仕事です」等の誘い文句があっても
真に受けず、技能実習生の皆さんは、自らの預
金口座が犯行組織に利用されることがないよう
厳重に管理するとともに、見知らぬ金品等につ
いては受渡しに加担することのないよう細心の
注意を払ってください。また、このような誘い
を受けた時は、監理団体や実習実施機関の方に
相談するようにしてください。
監理団体・実習実施機関の皆様におかれても、
技能実習生がこうした犯罪に巻き込まれること
のないよう、生活指導等の場を通じて繰り返し
注意喚起してくださるようお願い申し上げま
す。

― Thông báo việc thay đổi giờ làm việc của
Ban tư vấn tiếng mẹ đẻ của JITCO ―

― JITCO母国語相談時間の
一部変更のお知らせ ―

Từ ngày 1/4/2013 trở đi, giờ làm việc của Ban tư vấn
tiếng mẹ đẻ của JITCO chúng tôi có sự thay đổi nhỏ. Theo
đó, giờ làm việc vào ngày thứ Bảy được rút ngắn 1 tiếng
đồng hồ. Xin xem bảng dưới đây. Những ngày khác không
có thay đổi gì.

2013年4月1日より、技能実習生・研修生から
の母国語相談時間を以下の通り一部変更いたし
ました。毎週土曜日の相談時間はこれまで20：
00まででしたが、19：00までに変わりました。
その他は変更ありません。
11：00～
19：00
毎週火曜日
毎週木曜日 (13：00～
中国語
ベトナム語
14：00昼休み)
13：00～
毎週土曜日
19：00
11：00～
19：00
毎週火曜日
インドネシア
(13：00～
語
14：00昼休み)
13：00～
毎週土曜日
19：00
皆様におかれましてはご留意くださいますよ
う、お願い申し上げます。

Thứ Ba
tuần
Tiếng Trung
Thứ Sáu
Quốc,
Việt
tuần
Nam
Thứ Bảy
tuần
Thứ Ba
tuần
Tiếng
Indonesia
Thứ Bảy
tuần
Mong các bạn lưu ý.

hàng

11：00〜19：00
hàng （13：00〜14：00 Nghỉ trưa）

hàng
hàng
hàng

13：00〜19：00
11：00〜19：00
（13：00〜14：00 Nghỉ trưa）
13：00〜19：00
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