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「シンチャオ みやざき 外国人労働者はいま」 第４部「受け入れの実態」 

 “ Xin chào Miyazaki Thực trạng người lao động nước ngoài "  

Phần 4 " Thực trạng tiếp nhận "  

 

■４部の②「口座売買」～帰国時に不要 犯罪加担／ネット通じ誰でも取引 

 Mục 2 phần 4 " Mua bán tài khoản ngân hàng " ~ Khi về nước không cần đến nữa  Tiếp tay cho 

tội phạm / Ai cũng có thể giao dịch thông qua mạng xã hội. 

 

外国人技能実習生たちが帰国時に不要となった金融機関の口座を解約せずに不正に売

却し、特殊詐欺の振込先などに悪用されるケースが全国で多発している。宮崎日日新聞

の取材では、県内の金融機関でも警察の要請で実習生を含むベトナム人３人の口座が凍

結されたことが判明。口座のやり取りがフェイスブックの掲示板を通じて行われ、誰で

も取引できるようになっている実態も明らかになった。 

 Những thực tập sinh người nước ngoài khi về nước không cắt hợp đồng tài khoản ngân hàng dù 

đã không cần đến mà bán nó đi, trên toàn quốc xảy ra nhiều trường hợp sử dụng không đúng mục 

đích như trong vấn đề chuyển tiền lừa đảo. Thông tin mà báo Miyanichi thu thập được, đã xác 

nhận được ngay ở ngân hàng trong tỉnh do yêu cầu bên phía cảnh sát nên đã đóng băng tài khoản 

của 3 người Việt Nam trong đó có cả thực tập sinh. Việc trao đổi tài khoản ngân hàng được tiến 

hành thông qua các trang mạng trên Facebook, thực trạng ai cũng có thể giao dịch được đã rõ 

ràng.  

 

 

 

写真説明／帰国するベト

ナム人技能実習生たちに

銀行口座の不正売買を持

ち掛けるフェイスブック

の掲示板 

Giải thích ảnh / Bản tin trên 

facebook tiếp cận mua thẻ 

ngân hàng từ những thực tập 

sinh người Việt Nam về 

nước. 

 

 



(C) 2021 Miyazaki Nichinichi Shimbun. All Rights Reserved. 

2 

 

 「銀行口座を２万～３万円で買います。売りたい人は連絡ください」。元技能実習生

で宮崎市在住の３０代のベトナム人女性は、フェイスブックの掲示板にあるベトナム語

のメッセージに目を疑った。 

 " Mua lại thẻ ngân hàng từ 20.000 đến 30.000 yên. Ai muốn bán thì xin liên hệ lại ". Một người 

phụ nữ Việt Nam 30 tuổi từng là thực tập sinh đã nghi ngờ khi thấy có thông báo bằng tiếng Việt 

ở trên trang mạng trên Facebook. 

 

 掲示板は約５年前に開設されていた。「お金が必要な人はメッセージをください」な

どと勧誘の文句が並び、メッセージや電話で管理人に直接取引を持ち掛ける仕組みとな

っている。女性は「犯罪に加担しているとは知らずに口座を売買している人もいるので

はないか」と推測する。 

 Trang này được lập ra từ 5 năm trước. Có các dòng dụ dỗ như là " Những ai cần tiền thì hãy để 

lại lời nhắn ", sẽ được người quản lý trao đổi trực tiếp qua tin nhắn và điện thoại. Cô ấy suy đoán 

" Cũng có thể có một số người đã mua bán tài khoản ngân hàng mà không biết rằng là đang tiếp 

tay cho việc phạm tội". 

 

 ベトナム人による不正売買は身近でも起こっていた。宮崎太陽銀行（宮崎市）は２０

１８年度以降、凍結した口座が２件あることを明らかにした。別の県内の金融機関でも

１件あり、３件のうち２件はベトナム人実習生が開設した口座だった。 

 Theo người Việt Nam thì vấn đề mua bán bất chính đã xảy ra quanh mình. Ngân hàng 

Miyazakitaiyo ( Thành phố Miyazaki ) từ năm 2018 đã tiết lộ đã có 2 vụ tài khoản ngân hàng bị 

đóng băng. Ở 1 ngân hàng khác trong tỉnh cũng có 1 vụ, 2 trong số 3 vụ là tài khoản ngân hàng 

do thực tập sinh Việt Nam mở.    

 

   □    □ 

 警察庁によると、２０年に発生したインターネットバンキングの不正送金事件で使用

された送金先口座の名義人は２１８１人。このうちベトナム人名義は１７・９％の３９

１人を占めた。国内に居住するベトナム人の増加に伴い、１５年の２５人から約１５倍

の伸びを見せている。 

 Theo như cục cảnh sát, trong những vụ án chuyển tiền bất chính bằng internet banking diễn ra  

trong năm 2020 có 2181 người đứng tên số tài khoản ngân hàng được dùng để nhận tiền. Trong 

đó tên người Việt Nam là 391 người chiếm 17,9 %. Cùng với việc người Việt Nam sống trong 

nước tăng lên, cho chúng ta thấy từ con số 25 người năm 2015 đã tăng lên gấp khoảng 15 lần. 

 

 神奈川県警が昨年６月、ベトナム人の男３人を逮捕した事件では、東京都内のアジト

２カ所から通帳とキャッシュカード計１千点以上が押収された。買い取った口座を特殊

詐欺グループに転売していたという。 

 Cảnh sát Kanagawa trong vụ án bắt 3 người đàn ông Việt Nam vào tháng 6 năm ngoái, đã thu 

giữ tổng trên 1.000 thẻ và sổ ngân hàng được cất giữ ở 2 địa điểm khu vực thủ đô Tokyo. Những 

tài khoản ngân hàng đã mua sẽ được bán cho nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.  
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 実習生たちを犯罪に加担させないために石川県警は実習生を受け入れる企業に対し、

「帰国時に穴を空けた通帳を見せてもらう」などと呼び掛けている。 

 金融庁は全国の金融機関に対策を求めており、宮崎太陽銀行は実習生らが口座を開設

する際、口座売買は違法と周知するほか年１回、受け入れ先の企業や本人に対し所在確

認を行っている。同行の２０１９年の外国人新規口座開設数は約２００人となり、１０

年前の約２倍となった。同行は「預金口座をしっかり管理することが実習生たちを犯罪

から守ることにつながる」と警戒を続けている。 

 Để cho những thực tập sinh không đồng lõa với việc phạm tội cảnh sát tỉnh Ishikawa đã kêu gọi 

các công ty tiếp nhận thực tập sinh " Khi thực tập sinh về nước hãy kiểm tra xem sổ ngân hàng 

đã bấm lỗ chưa ". 

 Cơ quan dịch vụ tài chính cũng yêu cầu các cơ quan tài chính trên toàn quốc phải có biện pháp 

đối phó, Ngân hàng Miyazakitaiyo khi những thực tập sinh mở tài khoản, sẽ thông báo việc mua 

bán tài khoản ngân hàng là phạm pháp, ngoài ra mỗi năm 1 lần tiến hành xác nhận nơi ở của người 

đứng tên tài khoản và công ty tiếp nhận. Số người nước ngoài mở tài khoản mới trong năm 2019 

vào khoảng 200 người, cao gấp 2 lần so với 10 năm trước. Tiếp tục cảnh báo " Việc quản lý chặt 

chẽ tài khoản ngân hàng sẽ giúp thực tập sinh tránh xa việc phạm tội ". 

 

 

 


