
Trần Quốc Hùng, Phó trưởng phòng Pháp chế VN ăn cắp tai 
Nhật Bản bị tóm bắt! 
 
 

Cán bộ cao cấp Việt Nam công cán tại Nhật Bản bị bắt vì tội ăn trộm: Nguồn hình: Facebook Trần Quang Kế. 
Tin từ Nhật cho hay: Ông Trần Quốc Hùng, Phó trưởng phòng Pháp chế và chính sách Cục An toàn và 
bức xạ hạt nhân, Bộ Khoa học và Công nghệ VN, đã bị chính quyền Nhật Bản bắt giữ vì ăn cắp tại siêu 
thị Nhật. Theo báo Pháp luật, ngày 5-10, ông Nguyễn Tuấn Khải, Cục trưởng Cục ATBXHN cho biết “…vẫn 
đang trong quá trình thu thập để làm rõ thông tin”. Được biết ông TQH sang Nhật để tham dự một hội thảo. 
CAMERA đã thu lại cảnh ông Trần Quốc Hùng, nhân viên bộ Khoa Học và Công Nghệ VN đang ăn cắp tai 
Nhật-Bản!   
https://www.facebookcom/100006924133901/videos/1983880471852738/ (Nguyễn Văn Trung Sơn)  
 

 Từ Nha Trang, cô giáo Nguyễn Thị Thái Lai nhận xét: “Khi nền văn hóa đã bị băng hoại thì các loại : ăn 
cắp , vất rác , khạc nhổ bừa bãi , trở thành căn bệnh kinh niên thì HẾT THUỐC CHỮA”-   

 Thuy Vy Nguyen nhận xét: “Đi đâu họ nhìn thấy cái pasport màu xanh lá của VN là họ coi thường và lo 
sợ, mình cảm thấy tủi thân lắm chị. Buồn ghê luôn đó.”  

 Thơ Vương Nguyễn Trần : “Tên ăn trộm mới bị bắt tại Nhật Bản là Bắc 75. Nhục vừa đủ xài. Nhờ nền 
giáo dục sau ‘giải phóng’, giải phóng luôn cái phần con trong ta”  

Khi đi ra nước ngoài nên dùng ngoại ngữ để giao tiếp ... - Chán không biết nói gì ... 
Chuyện lạ kỳ , là cán bộ cắp cao, tiền sài không hết sao lại căn cắp, ăn cắp là dành cho dân nghèo khổ cùng 
cực không lối thoát, nếu không ăn cắp sẽ chết đói, vẫn có những người nghèo khổ cùng cực thà chết đói chư 
không ăn cắp, chuyện này lạ kỳ khó tin.  
 
 

Xem để biết thêm: 
 
Viên chức Bộ KH-CN bị nghi ăn cắp 
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Cán bộ cao cấp Việt Nam công cán 
tại Nhật Bản bị bắt vì tội ăn trộm 
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