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Bản hướng dẫn và các điều khoản sử dụng Trang Facebook của Quầy tư vấn tổng hợp  

dành cho người nước ngoài - Hiệp hội giao lưu quốc tế tỉnh Kagoshima 

 Bản hướng dẫn sử dụng này áp dụng cho tất cả người dùng (sau đây gọi chung là “người sử dụng”) trang 

Facebook của Quầy tư vấn tổng hợp dành cho người nước ngoài tỉnh Kagoshima (sau đây gọi tắt là “Trang 

Facebook này”). Trước khi sử dụng trang facebook này, vui lòng hãy xác nhận thật kỹ và đồng ý với các điều 

khoản dưới đây.  

(Bản dịch này chỉ mang tính chất tham khảo để giúp cho người sử dụng có thể hiểu được nội dung của Bản 

hướng dẫn này. Bản hướng dẫn bằng tiếng Nhật mới có giá trị về mặt pháp lý) 

1 Thông tin cơ bản Trang Facebook 

(1) Tên trang Facebook và đường dẫn tới trang (URL) 

Tên trang:  Kia 外国人総合相談窓口 （がいこくじんそうごうそうだんまどぐち） 

Kia: Hiệp hội giao lưu quốc tế tỉnh Kagoshima 

外国人総合相談窓口：Quầy tư vấn tổng hợp dành cho người nước ngoài 

URL:      https://www.facebook.com/Kiasoudan/  

(2) Người quản lý tài khoản 

Pháp nhân tài đoàn công ích  Hiệp hội giao lưu quốc tế tỉnh Kagoshima (KIA) 

2  Các nội dung đăng tải và chia sẻ  

Giới thiệu về nghiệp vụ của Quầy tư vấn, cung cấp thông tin hỗ trợ đời sống dành cho người nước ngoài của 

các cơ quan nhà nước, thông tin về thiên tai, thảm họa, thông tin về các sự kiện và các dịch vụ liên quan đến 

người nước ngoài.  

3  Đối với các bình luận (comment) của người sử dụng vào bài đăng của Trang Facebook 

Chúng tôi không thể đảm bảo sẽ trả lời các bình luận của người sử dụng vào bài đăng của Trang Facebook. Vì 

thế, xin hãy hiểu và thông cảm cho việc này.  

4  Các nội dung bị cấm khi sử dụng 

Nghiêm cấm người sử dụng đăng tải các thông tin bao hàm các nội dung dưới đây. Tất cả những bài đăng có 

nội dung tương ứng với một trong các nội dung dưới đây sẽ bị xóa mà không hỏi trước.  

(1) Nội dung vi phạm pháp luật hoặc có nguy cơ vi phạm pháp luật v.v 

(2) Nội dung lăng mạ, gây tổn thương đến một cá nhân hay đoàn thể cụ thể v.v 

(3) Nội dung có mục đích phục vụ cho hoạt động chính trị, tôn giáo v.v 

(4) Nội dung xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ như bản quyền tác giả, quyền thương hiệu, quyền hình tượng v.v 

của Hiệp hội chúng tôi hoặc bên thứ 3 

(5) Nội dung có mục đích quảng cáo, tuyên truyền, mời chào, hoạt động kinh doanh hay hoạt động vì mục đích 

lợi nhuận khác v.v 

(6) Nội dung phân biệt hoặc ủng hộ phân biệt chủng tộc, tư tưởng, tín ngưỡng v.v 

(7) Nội dung gây ảnh hưởng đến trật tự xã hội hoặc gây hại tới những thuần phong mỹ tục 

(8) Nội dung bao gồm đánh cắp danh tính, gian dối, trình bày sai, lừa đảo v.v  
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(9) Nội dung gây hại tới đời tư cá nhân như tiết lộ, công khai, chỉ định các thông tin cá nhân mà không được sự 

cho phép cuả cá nhân đó 

(10) Nội dung bao gồm những chương trình độc hại v.v  

(11) Nội dung không phù hợp bao gồm những ngôn từ khiêu dâm, thô tục v.v 

(12) Nội dung đăng tải liên tục trong thời gian ngắn từ cùng một người sử dụng v.v 

(13) Nội dung bị Hiệp hội đánh giá là không phù hợp 

(14) Những đường link dẫn đến các trang web có chứa các nội dung tương ứng với một trong các mục từ 1 đến 

13 nêu trên  

5  Bản quyền tác giả 

Bản quyền tác giả của các bài đăng, ảnh, tranh vẽ v.v được đăng tải trên trang Facebook này sẽ quy thuộc về 

Hiệp hội chúng tôi. Ngoài ra, quyền tác giả của một phần bao gồm văn bản, ảnh, tranh vẽ, hình vẽ v.v thuộc bản 

quyền của nguyên tác. Với các thông tin này, người sử dụng không được phép tự ý phục chế hay thay đổi mục 

đích sử dụng v.v ngoại trừ trường hợp được Luật bản quyền tác giả công nhận là “sao chép để sử dụng vì mục 

đích cá nhân”, “trích dẫn” v.v. 

Tuy nhiên, việc đăng tải thông tin bằng cách chia sẻ đường link của trang Facebook này hoặc sử dụng tính năng 

“chia sẻ” (share) thì không vấn đề gì.  

6  Các hạng mục miễn trách nhiệm 

(1) Những thông tin hay đường link của trang Facebook này khi được các tổ chức, đoàn thể hay cá nhân khác chia 

sẻ trên website hay facebook của họ, sẽ thuộc sự quản lý của tổ chức, cá nhân đó, không thuộc sự quản lý của 

chúng tôi. Vì thế, chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào trong trường hợp phát sinh những tổn hại do 

việc sử dụng những thông tin được đăng tải trên website và facebook của tổ chức, đoàn thể hay cá nhân đó. 

(2) Chúng tôi cũng không chịu bất kỳ trách nhiệm nào với những nội dung được đăng tải bởi người sử dụng. Chúng 

tôi sẽ hoàn toàn không chịu trách nhiệm trong trường hợp phát sinh những tổn hại đối với người sử dụng hay 

với bên thứ 3 do nảy sinh vấn đề giữa người sử dụng với nhau hay giữa người sử dụng và bên thứ 3. 

7  Trường hợp sử dụng tính năng tin nhắn (Messenger) 

① Về nguyên tắc, chúng tôi sẽ tiếp nhận tin nhắn bằng tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Việt. Các ngôn ngữ khác vui 

lòng gọi điện thoại hoặc đến trực tiếp Quầy tư vấn.  

② Vì lý do như ngoài thời gian sử dụng dịch vụ hoặc vì lý do nghiệp vụ v.v, có thể có trường hợp chúng tôi không 

thể trả lời nhanh được. Trường hợp khẩn cấp, hãy gọi điện hoặc đến trực tiếp Quầy tư vấn. Chúng tôi sẽ hoàn 

toàn không chịu bất kỳ trách nhiệm nào khi xảy ra những tổn hại do việc trả lời tin nhắn chậm trễ. 

8  Nội dung khác 

Bản hướng dẫn này có thể có sự thay đổi về nội dung mà không báo trước.  

   (Với các câu hỏi liên quan đến Quầy tư vấn, nếu như có các ý kiến hay đề xuất, vui lòng hãy gọi điện, email 

hoặc fax tới địa chỉ dưới đây) 

Quầy tư vấn tổng hợp dành cho người nước ngoài - Hiệp hội giao lưu quốc tế tỉnh Kagoshima (KIA) 

Tầng 1 Trung tâm giao lưu cư dân tỉnh Kagoshima 

〒892-0816 14-50 Yamashita-cho, thành phố Kagoshima 

SĐT của Quầy tư vấn: 070-7662-4541 Tel: 099-221-6620  Fax: 099-221-6643 

E-mail: kiasoudan@gmail.com  HP: https://www.kiaweb.or.jp/consultation.html 
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