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Quy ÿӏnh vӅ an toàn khi ÿi xe ÿҥp ÿã trӣ nên nghiêm khҳc hѫn
Vì ÿã vào tháng 6 là mùa mѭa, nên nhӳng ngày mѭa cӭ liên tөc kéo dài các bҥn nhӍ. Ĉӝ ҭm cao hѫn, và nhiӋt ÿӝ
cǊng bҳt ÿҫu tăng nӳa. nên các bҥn hãy chú ý ÿӇ ÿӗ ăn không bӏ ôi thiu nhé.
Và sau ÿây chúng tôi xin thông báo vӟi các bҥn vӅ viӋc vào ngày 1/6/2015 thì pháp luұt vӅ giao thông ÿѭӡng bӝ
ÿã ÿѭӧc sӱa ÿәi, có nhiӅu quy ÿӏnh mӟi vӅ xe ÿҥp liên quan rҩt nhiӅu ÿӃn các bҥn thӵc tұp sinh kӻ năng. VӅ viӋc vi
phҥm luұt an toàn giao thông trong khi ÿang ÿi xe ÿҥp ( theo ÿiӅu 14 ) thì trong trѭӡng hӧp vi phҥm 2 lҫn trӣ lên
trong vòng 3 năm, hoһc trong trѭӡng hӧp bҥn gây ra tai nҥn giao thông thì bҥn sӁ bӏ quҧn chӃ bӣi 㐪ษ➢”Tem
vi phҥm”, bҥn sӁ phҧi tham gia khóa hӑc mҩt phí dành cho ngѭӡi ÿi xe ÿҥp.Trong trѭӡng hӧp bҥn không tuân thӫ
theo chӍ thӏ cӫa giáo viên hѭӟng dүn khóa hӑc, bҥn sӁ phҧi nӝp phҥt khoҧn tiӅn là 5 man trӣ lên. Cùng vӟi viӋc ÿӇ
bҧo vӋ sӵ an toàn cho ngѭӡi thông hành bҵng xe ÿҥp, thì luұt pháp liên quan ÿӃn viӋc ÿi xe ÿҥp này còn có ý nghƭa
ÿӇ nhӳng ngѭӡi thông hành bҵng xe ÿҥp sӁ luôn rõ ràng vӅ trách nhiӋm cá nhân nӃu nhѭ gây ra bӏ thѭѫng cho
ngѭӡi khác.

Chúng tôi sӁ phát kèm theo báo tѭӡng tài liӋu khác liên quan ÿӃn viӋc cҧi chính vӅ luұt an toàn giao

thông xe ÿҥp lҫn này, nên các bҥn hãy ÿӑc thұt kӻ, và nӛ lӵc ÿӇ ÿi xe trong an toàn không vi phҥm,không tai nҥn
bҥn nhé.

5 Nguyên tҳc ÿi xe an toàn
䐟 Xe ÿҥp theo nguyên tҳc ÿi trên làn ÿѭӡng
ô tô, ÿѭӡng ÿi bӝ là ngoҥi lӋ
䐠 Xe ô tô thì chҥy bên trái ÿѭӡng
䐡 Trên làn ÿѭӡng dành cho ngѭӡi ÿi bӝ, thì ѭu tiên
ngѭӡi ÿi bӝ, và chҥy xe chұm trên làn ÿѭӡng ô tô.
䐢 Tuân thӫ luұt giao thông
䕔 Nghiêm cҩm uӕng rѭӧu lái xe
䕔 Nghiêm cҩm ÿi 2 ngѭӡi trên xe
䕔 Nghiêm cҩm ÿi song song 2hàng
䕔 Ĉi buәi tӕi phҧi bұt ÿèn
䕔 Tuân thӫ tín hiӋu ÿèn giao thông
䕔Ӣ các ngã 3, ngã 4 phҧi dӯng lҥi 1 lúc ÿӇ xác nhұn sӵ an toàn.
䐣 Trҿ em phҧi ÿӝi mǊ bҧo hiӇm

Công bӕ kӃt quҧ kì thi năng lӵc tiӃng Nhұt lҫn thӭ 2 năm 2014 3
Theo nhѭ trong sӕ báo trѭӟc, chúng tôi có hӭa sӁ công bӕ kӃt quҧ kì thi năng lӵc tiӃng Nhұt ÿѭӧc tә chӭc vào
ngày 7 tháng 12 năm 2014. Và kӃt quҧ nhѭ sau trong tәng sӕ 298 thí sinh dӵ mӯng các bҥn䟿thi là thӵc tұp sinh kӻ
năng cӫa nghiӋp ÿoàn Saikaikyo thì có 87 bҥn ÿã ÿӛ ÿҥt các cҩp ÿӝ. Xin chúc mӯng tҩt cҧ các bҥn.
Theo thӕng kê cӫa Ban tә chӭc kì thi, thì tӍ lӋ ÿӛ ÿҥt các cҩp ÿӝ N1 䡚N4 cӫa kì thi tháng 7 năm 2014 là 䠐䠌.䠓䠂
. NӃu nhѭ so sánh vӟi tӹ lӋ ÿó, thì tӹ lӋ ÿӛ ÿҥt các cҩp ÿӝ N1 䡚N4 cӫa kì thi tháng 12 năm 2014 là 䠏䠎䠂. Nhѭ
vұy có thӇ nói rҵng kì thi ÿѭѫc tә chӭc lҫn 2 cӫa năm 2014 là khó hѫn các bҥn nhӍ.
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Trong ÿó, cǊng có sӕ lѭӧng lӟn các bҥn Thӵc tұp
sinh thӱ thách vӟi kì thi và ÿҥt ÿѭӧc nhӳng thành
tích tӕt nhҩt ÿӏnh. Lҫn này, rҩt tiӃc phҧi nói rҵng
không có thi sinh nào ÿӛ cҩp ÿӝ N1. Nhѭng viӋc
thӱ sӭc, và cӕ gҳng ÿӇ ÿҥt mөc tiêu ÿó, là ÿiӅu
quan trӑng hѫn cҧ. Chúng tôi nghƭ rҵng ÿây nhҩt
ÿӏnh sӁ là tài sҧn lӟn cӫa các bҥn. Nhҩt ÿӏnh tҩt cҧ
các bҥn hãy tiӃp tөc cӕ gҳng cho kì thi tiӃp theo
nhé!

VӅ viӋc ÿѭa vào sӱ dөng My Number ( mã sӕ cá nhân) và
giҧm trӯ gia cҧnh thuӃ thu nhұp cá nhân
My number 䠄 Mã sӕ cá nhân 䠅là sӕ hiӋu gӗm 12 chӳ sӕ, sӁ cung cҩp cho mӛi cá nhân 1 sӕ hiӋu riêng ÿӕi vӟi nhӳng
ngѭӡi có ÿăng kí tҥm trú. ChӃ ÿӝ này, ÿѭӧc áp dөng chӫ yӃu ÿӇ bҧo quҧn thông tin mӝt cách hiӋu quҧ cao vӅ tiӅn
thuӃ, tiӅn bҧo hiӇm xã hӝi…Vì vұy ÿӕi vӟi các bҥn thӵc tұp sinh kӻ năng là nhӳng ngѭӡi có Thҿ lѭu trú cǊng sӁ ÿѭӧc
cung cҩp mã sӕ này. Bҳt ÿҫu tӯ tháng 10 năm 2015, bӝ phұn cҩp phát sӁ gӱi ÿѭӡng bѭu ÿiӋn ÿӃn kí túc xá cӫa tҩt cҧ
các bҥn thӵc tұp sinh䝬䜲䝘䞁䝞䞊㏻▱䜹䞊䝗(Thҿ thông tri Mã sӕ cá nhân ).

Mã sӕ này chӍ cung cҩp 1 lҫn và vӅ

nguyên tҳc sӁ không thay ÿәi suӕt cҧ 1 ÿӡi. Vì vұy, 䝬䜲䝘䞁䝞䞊㏻▱䜹䞊䝗(Thҿ thông tri Mã sӕ cá nhân ) là vұt
chӭa thông tin cá nhân rҩt quan trӑng, nên các bҥn hãy lѭu tâm ÿӇ bҧo quҧnsao cho không bӏ làm mҩt, làm rѫi…
Ngoài ra, cùng vӟi viӋc áp dөng My Number -Mã sӕ cá nhân, thì viӋc sӱ dөng giҩy Giҧm trӯ gia cҧnh thuӃ thu nhұp
cá nhân khҩu trӯ tӯ tiӅn lѭѫng, cǊng trӣ nên khҳt khe hѫn, trong trѭӡng hӧp bҥn có ngѭӡi thân cҫn nuôi dѭӥng ӣ
nѭӟc nhà,, bҥn cҫn có giҩy chӭng nhұn nuôi dѭӥng. KӇ tӯ năm sau trӣ ÿi, nӃu chӍ có giҩy chӭng nhұn nuôi dѭӥng mà
phía công ty XKLĈ cung cҩp,thì viӋc nuôi dѭӥng gia ÿình cӫa bҥn sӁ không ÿѭӧc thӯa nhұn, ÿӕi vӟi các bҥn thӵc tұp
sinh ӣ các nѭӟc không có hiӋp ѭӟc vӅ thuӃ, thì có khҧ năng sӁ phҧi chӏu mӭc thuӃ lӟn cho ÿҩt nѭӟc Nhұt Bҧn. Trong
trѭӡng hӧp xin giҧm trӯ gia cҧnh tӯ năm sau trӣ ÿi thì cҫn có biӇu gӱi tiӅn quӕc tӃ mà trong ÿó phҧi có bә sung thông
tin cө thӇ vӅ ngѭӡi nhұn là thành viên thân thuӝc trong gia ÿình. Vì vұy, khi các bҥn ÿi gӱi tiӅn vӅ cho gia ÿình, nhӟ
giӳ biên lai lҥi và bҧo quҧn thұt cҭn trӑng không ÿӇ làm mҩt bҥn nhé.
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Trình tӵ
thӵc thi chӃ ÿӝ

Bҳt ÿҫu cҩp phát Thông tri Mã
sӕ cá nhân
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ẮBҳt ÿҫu sӱ dөng Mã sӕ cá nhân
ẮPhát hành лαᄨתὰ̵ᾎ ( thҿ
Mã sӕ cá nhân ) chӍ cho ngѭӡi
có yêu cҫu
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Bҳt ÿҫu sӵ liên ÿӟihӧp tác giӳa các cѫ
quan chính phӫ cӫa
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ViӋc buôn bán bҩt chính tài khoҧn ngân hàng và ÿiӋn thoҥi di ÿӝng là
hành vi bҩt chính
Chúng tôi ÿã phát hiӋn ra 1 bӝ phұn thӵc tұp sinh cӫa NghiӋp ÿoàn Saikaikyo, bӏ rӫ rê lôi kéo vào nhӳng sӵ vө
nhѭ bӏ ÿӅ nghӏ ÿăng kí tài khoҧn ngân hàng, ÿăng kí ÿiӋn thoҥi di ÿӝng, rӗi mua bán nhӳng thӭ ÿó bҵng tiӅn mһt.
Vì viӋc dө dӛ này vӟi mөc ÿích là kiӃm tiӅn mӝt cách dӉ dàng trên các trang báo mҥng, hay các thѭ tín ÿiӋn tӱ
trӵc tiӃp, nên nӃu nhìn thoáng qua thôi, thì các bҥn sӁ không hiӇu ÿó là hình thӭc phҥm tӝi. Cho dù nói ÿi thӃ nào
chăng nӳa, thì hành vi này cǊng là hành vi phҥm pháp NhiӅu bҥn Thӵc tұp sinh ÿã tham gia vào nhóm phҥm tӝi
kiӇu nhѭ vұy, nên không nhӳng ÿӇ cho bҧn thân các bҥn không bӏ coi là kҿ phҥm tôi, thì cùng vӟi viӋc bҧn thân
bҥn cҫn tránh xa nhӳng lӡi rӫ rê, dө dүm ngӑt ngào, hҩp dүn,các bҥn cǊng nên ÿӇ ý lүn nhau, ÿӇ tránh bҥn bè
xung quanh mình bӏ cuӕn vào hành vi phҥm tӝi bҥn nhé. Ĉây là ÿiӅu rҩt quan trӑng ÿҩy. Ngoài ra ÿӇ bҧo vӋ
chính mình, các bҥn cǊng cҫn bҧo quҧn nghiêm ngһt Hӝ chiӃu, thҿ lѭu trú, mà có chӭa thông tin cá nhân quan
trӑng cӫa bҥn. TuyӋt ÿӕi không tùy tiӋn photo giҩy tӡ cá nhân và ÿѭa cho ngѭӡi khác.

䛆 㽢Buôn bán ÿiӋn thoҥi di ÿӝng

䛇

䛆 㽢Mua bán tài khoҧn ngân hàng 䛇
Tә chӭc phҥm tӝi sӁ sӱ

ĈiӋn thoҥi di ÿӝng theo nguyên tҳc

dөng tài khoҧn mang tên

nӃu không cung cҩp thông tin cá

cӫa ngѭӡi khác ÿӇ ÿi lƭnh

nhân, thì không ÿăng kí ÿѭӧc. Ĉã

tiӅn mà ÿã kiӃm ÿѭӧc mӝt

xҧy ra nhiӅu hiӋn tѭӧng ÿӇ sӱ dөng
vӟi hành vi phҥm pháp, thì ngөy

cách bҩt chính. Vì là sӱ dөng tài khoҧn mà chӫ tài

trang bҵng hình thӭc làm thêm

khoҧn là tên cӫa ngѭӡi khác, nên kҿ ÿó rҩt khó bӏ phát

kiӃm lӡi cao, yêu cҫu ÿăng kí ÿiӋn thoҥi, rӗi trao ÿәi
mua bán lүn nhau.
NӃu nhѭ ÿăng kí ÿѭӧc rӗi, mһc dù thӵc tӃ là không có
ý ÿӏnh sӱ dөng, cǊng nhѭ không có ý thӭc vӅ viӋc chi
trҧ chi phí sӱ dөng, ci phí mua máy, nhѭng bҵng mөc
ÿích cung cҩp ÿiӋn thoҥi ÿó cho ai ÿó, thì hành vi này
ÿѭӧc coi là bҩt hӧp pháp. Ngoài ra, sӕ tiӅn phí sӱ dөng
dӏch vө, phí mua máy cӫa nhӳng chiӃc ÿiӋn thoҥi ÿã

hiӋn ra dҩu tích phҥm tӝi.
Nói cách khác, ÿây là 1 trong nhӳng hình thӭc nhѭ 䛂
Lӯa ÿҧo chuyӇn khoҧn䛃hay䛂Yêu cҫu ma䛃( lӯa ÿҧo
ngѭӡi quen cӫa các bҥn ) Nhӳng ngѭӡi ÿó sӁ dӉ dàng
nhұn ÿѭӧc sӕ tiӅn lӟn thông qua viӋc liên lҥc bҵng
internet. ViӋc mua lҥi hay bán lҥi Sә ngân hàng hay thҿ
rút tiӅn cӫa cá nhân cho ngѭӡi khác, ÿѭӧc coi là hành vi
phҥm tӝi. Phía ngân hàng nӃu nhѭ phát hiӋn ra ÿѭӧc

ÿѭӧc ÿăng kí vӟi ý ÿӗ buôn bán luân chuyӇn nhѭ vұy,

viӋc sӱ dөng bҩt chính tài khoҧn ngân hàng, hӑ sӁ báo

thì cho dù thӵc tӃ ngѭӡi ÿăng kí ÿiӋn thoҥi không sӱ

cho cҧnh sát, và nhѭ vұy, sӁ có rҩt nhiӅu ngѭӡi phҥm tӝi

dөng dӏch vө, nhѭng vүn phҧi có nghƭa vө thanh toán
cho các nhà mҥng theo ÿúng hӧp ÿӗng.
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