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１Bắt đàn ông mang quốc tịch Trung Quốc vì giúp thực hiện tội phạm！

Bộ phần tội phạm mạng đã bắt người nam mang quốc tịch Trung Quốc đã truy cập tài
khoản trong ngân hàng trực tuyến bất hợp pháp, chuyển tiền từ tài khoản đó sang tài
khoản khác bất hợp pháp, rồi rút tiền mặt đã được chuyền một cách bất hợp pháp đó tại
máy ATM,với tội vi phạm luật kiểm soát truy cập bất hợp pháp và lừa đào sử dụng máy
tính.

２Ví dụ gây tội phạm
○ Bán tài khỏan
Có tài khỏan,máy điện
thoại di động,hay thẻ
tín dụng không?Tôi sẽ
mua với giá cao đây.

Tài khỏan đã được bán cho người khác bị sử dụng để
nhận tiền khi chuyển tiền ngân hàng trực tuyến bất hợp
pháp,hoặc lừa đảo mua hàng trên mạng.Và máy điện
thoại di động bị sử dụng trong vụ lừa đảo chuyển
tiền,v.v....
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・ Bán tài khỏan hoặc thẻ tín dụng cho người khác （vi phạm luật phòng
chống chuyển lợi ích phạm tội）
・ Bán máy điện thoại di động cho người khác（vi phạm luật phòng chống sử
dụng điện thoại di động bất hợp pháp）

Việc bán tài khoản,thẻ tín dụng,máy điện thoại di động là hành vi
phạm tội !!
○nhận hàng hóa：Lưu học sinh đóng giả người Nhật,nhận hàng hóa do tổ chức phạm
tội mua bất hợp pháp,ký tên người Nhật vào phiếu nhận hàng và
giúp ăn cắp hàng hóa.
Có công việc
tốt đây! Chỉ đóng
giả người Nhật
và nhận hàng
thôi !!
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Chuyển gửi hàng hóa

・ Đóng giả người Nhật và ký tên người Nhật vào phiếu nhận hàng(giả mạo
con dấu và chữ ký cá nhân)
・ Đồng phạm của vụ lừa đảo ăn cắp hàng hóa
（ベトナム語版）

○Rút tiền mặt：Tổ chức phạm tội tuy cấp ngân hàng trực tuyến bất hợp pháp,phân chia tiền và
chuyển từ tài khoản của người khác sang một số tài khoản đã chuẩn bị sẵn
một cách bất hợp pháp,rồi lưu học sinh,đóng vai trò rút tiền,nhận thẻ tín dụng
của người khác và rút tiền đó tại máy ATM
Có công việc tốt
đây! Chỉ rút tiền
mặt từ tài khoản
của người khác
thôi !!
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・ Nhận thẻ tín dụng của người khác với mục đích là đóng giả người khác và
rút tiền mặt (vi phạm luật phòng chống chuyển lợi ích phạm tội)
・ Rút tiền mặt từ tài khoản của người khác tại máy ATM(ăn cắp)
３Tình hình lưu học sinh đã giúp gây phạm tội
Họ đã biết công việc do sự giới thiệu của bạn trong trường hoặc ký túc xá,hoặc người
quen,không suy nghĩ sâu mà nhận công việc đó,và lại giúp thực hiện phạm tội như;”mặc dù
đó là chuyện khả nghi,nhưng vẫn nhận vì lương cao”,”Trong khi làm việc đó,tôi mới biết đó
là phạm tội,nhưng không ngừng được vì tiền”

Hãy liên lạc cảnh sát nếu có chuyện như sau xảy ra
xung quanh của các bạn !!
・Có biết người đang làm việc như trên
・Đã được giới thiệu công việc như trên
・Đã/đang bán tài khoản hoặc thẻ tín dụng
・Có biết trang web mà được viết thông tin giới thiệu
công việc như trên, hoặc mua bán tài khoản/thẻ tín
dụng
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