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(ảnh trên) đại sứ giải đấu  
Chị Kaneto Rie  

(ảnh trái) lớp học bóng 
chày 

 

 Quảng cáo của tỉnh Gifu  

Thông báo từ tỉnh Gifu  
Nếu có nguyện vọng bản chữ nổi , bản phát thanh thì hãy liên 

lạc với phòng thông tin của tỉnh .Trong bản phát thanh sẽ 

có dạng CD và kèm theo data chuyên dùng cho phát thanh. 

 

Điểm tin trong tháng này 
 

Khai mạc lễ hội cờ người mùa xuân tại 

 Sekigahara 

 

Môn thể thao này 

được tái hiện dựa trên 

trận chiến giữa 

Sekigahara với 

Touzai để khai mạc 

cho lễ hội .Trong lễ 

hội cũng tái hiện lại 

vở kịch về cuộc chiến phân tranh ở Sekigahara「Cờ tướng 

nhân gian Touzai」khi cùng các tướng sĩ dạo quanh chiến 

trường cổ .Tại lễ hội cũng có sự tham gia của những hàng 

quán thịt và mỳ ..vv.. nổi tiếng sẽ mang đến cảm giác được

「Dạo quanh Touzai 」. 

 

◆Ngày: 25 tháng 5 (thứ 7),ngày 26 (chủ nhật) 10:00~16:00 

◆Địa điểm: Sasaoyama Grand (Sekigahara cho Sekigahara 

1167-1) 

◆Phí: Vào hội trường miễn phí 

◆ Liên lạc: phòng Kencho Sekigahara Kosenjo Seibi 

Suishin 

☎ 058 (272) 8396  

みる!しる!かわる!関ヶ原 tìm kiếm 

 

Khai mạc lễ đếm ngược 100 ngày trước đại 

hội thể thao Nihon sport master 2019 Gifu 

Seiryu 

 

Lần đầu tiên vào tháng 9 này tại 

tỉnh Gifu sẽ tổ chức 「Đại hội thể 

thao chuyên nghiệp 」 tập trung  

những động viên trên 35 tuổi .Trong 

lần kỷ niệm trước khai mạc 100 

ngày này ,đại sứ giải đấu chị 

Kaneto Rie cùng với Chunichi 

Dragons OB , FC Gifu sẽ tổ chức 

các lớp học thể thao.  

    
 

◆Ngày: ngày 15 tháng 6 (thứ 7) 10:00~16:00 

◆Địa điểm: Gifu Memoriaru center (Gifu shi Nagara 

Fukumitsu Ono 2675-28 ) 

◆Phí: Vào hội trường miễn phí  ※các lớp học thể thao cần 

đăng ký . 

◆Liên lạc: phòng thể thao Kencho Chiiki  

☎ 058(272)1894  

日本スポーツマスターズぎふ清流大会 tìm kiếm 

●Dân số của tỉnh 

1.997.230 người 
(giảm 1,265 người) 

Nam giới: 968.695 (giảm 533 người) 
Nữ giới:1.028.535 (giảm 732 người) 

※tại thời điểm 1/2/2019 

※( )trong đó số liệu thống kê mới nhất được so sánh 

với tháng trước .Chi tiết xem tại trang web của tỉnh 

Facebook ”Seiryu no Kuni Gifu” 
Đang phát thông tin trên Minamo dayori  

    岐阜県 ミナモだより   tìm kiếm 

Chương trình tivi chiếu trên kênh 

quảng cáo của chính quyền tỉnh  

「Gifu Kensei Hotline」 

 

(transmissão) quinta-feira 18:53～18:57 

(reprise) terça-feira 21:54～21:58 

 
 
 
 

ベトナム語版／Việt Nam 

Hãy nhấn nút d để 
nhận thông tin trong 
tỉnh 
 

Giờ phát sóng : thứ 5 18:53～18:57 

Phát lại : thứ 3  21:54～21:58 

Gifu chanel (8ch) cũng đang phát 

sóng 「thông báo từ tỉnh gifu 」  
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Hộp thông tin 
 

Hướng dẫn  Khai mạc lễ kỷ niệm tròn 1 năm Seiryu Nagaragawa công viên Ayu park 

Khai mạc đại hội câu cá và lớp học hướng dẫn câu cá Ayu .Ngoài ra còn diễn ra lễ hội ẩm thực ,các hàng quán nhỏ bán 

đồ ăn ,trực tiếp bày bán các sản vật của địa phương. 

●Ngày: 1 tháng 6 (thứ 7), ngày 2 (chủ nhật) 

●Địa điểm: công viên Ayu park Seiryu Nagaragawa (Gujo shi ) 

●Phí: vào hội trường miễn phí ※các trải nghiệm dịch vụ riêng có phí 

●Liên lạc: Công viên Ayu park Seiryu Nagaragawa 

☎ 0575(85)2115 

清流長良川あゆパーク tìm kiếm 

 

Tuyển dụng Khai mạc khóa đào tạo tình nguyện dạy học chữ nổi và phát thanh cho người khiếm thị . 

●Ngày: tháng 6~ tháng 3 năm 2020 ( tổng 29 buổi ) 

●Địa điểm: (Lớp học chữ nổi ) Trung tâm trợ giúp thông tin cuộc sống cho người khiếm thị Gifu ( Gifu shi ) 

(Lớp học phát thanh) Trung tâm trợ giúp thông tin cuộc sống cho người khiếm thị Gifu ( Gifu shi ) , Phòng công dân 

trung tâm Takatomi ( Yamagata shi ) 

●Học viên:20 người ( chọn theo thứ tự sớm nhất ) 

●Hạn đăng ký: ngày 29 tháng 5 (thứ 4) theo dấu bưu điện 

●Địa chỉ liên lạc nhận đăng ký: (tổ chức phúc lợi xã hội ) Gifu Associa 

☎ 058(263)1310 

FAX 058(266)6369 

岐阜アソシア tìm kiếm 

 

Tuyển dụng Kỳ thi tuyển dụng nhân viên của tỉnh ( dành cho đối tượng tốt nghiệp đại học hoặc tương đương ) 

●Ngày thi: kỳ thi lần 1 ngày 23 tháng 6 (chủ nhật ) 

●Địa điểm thi : Gifu shi , Tokyo 

●Hồ sơ đăng ký: gửi về các văn phòng nhân sự hành chính , văn phòng của tỉnh ,văn phòng tokyo ... 

※Có thể gửi bằng đường bưu điện hoặc đăng ký trên trang website . 

●Hạn đăng ký: hạn cuối nhận đến ngày 17 tháng 5 ( thứ 6 ) 

※theo dấu bưu điện ngày có hiệu lực 

●Địa chỉ liên lạc nhận đăng ký: Ban thư ký nhân sự văn phòng tỉnh . 

☎ 058(272)8796 

※một bộ phận tuyển dụng bất kể quốc tịch nước ngoài đều có thể tham dự . Chi tiết xin liên lạc trực tiếp để biết thêm 

thông tin。 

岐阜県職員採用 tìm kiếm 

 

Tuyển dụng  Tuyển thành viên tham gia thử sức hội chợ nông nghiệp Gifu Agri 

Khai mạc hội thảo tư vấn riêng biệt dành cho đối tượng là những người muốn thử sức bắt đầu bằng nông nghiệp ,có 

nguyện vọng muốn tham gia làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp.  

※có thể tham gia hoặc rút khỏi hội giữa chừng . 

●Ngày: 25 tháng 5 (thứ 7) 13:00~16:00 

●Địa điểm: OKB Fureai Kaikan (Gifu shi ) 

●Liên lạc: trung tâm hỗ trợ Gifu Agri Challenge 

☎ 058(215)1550 

ぎふっぱれ tìm kiếm 

 

Hướng dẫn  Thiết lập các dịch vụ hỗ trợ khách du lịch nước ngoài 

Nhằm cải thiện môi trường tiếp nhận khách du lịch nước ngoài , hiện nay trong tỉnh đã đang hỗ trợ chi phí liên quan đến 

thiết lập các cơ sở địa điểm du lịch và các điểm nghỉ trọ , lưu trú...vv.. 
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●Danh mục hỗ trợ: lắp đặt wifi , hỗ trợ đa ngôn ngữ ,đa dạng các phương thức thanh toán (thanh toán điện tử)..vv.. 

●Cách đăng ký: đăng ký nhận hỗ trợ trên website 

●Liên lạc: Phòng xúc tiến chiến lược nước ngoài của tỉnh 

☎ 058(272)8360 

岐阜県受入環境整備補助金 tìm kiếm 

 

Tuyển dụng Kêu gọi chung tay「Hỗ trợ đường bơi cho cá」 

Nhằm bảo toàn hỗ trợ làm sạch đường cho cá sinh sống trong các dòng sông ,chính quyền tỉnh kêu gọi tham gia trong 

chiến dịch 「Hỗ trợ đường bơi cho cá」. 

●số lượng : khoảng 30 người 

●Cách đăng ký: gửi bưu điện , Fax,thư điện tử. 

●Hạn đăng ký: ngày 7 tháng 6 ( thứ 6 ) theo dấu bưu điện. 

●Liên lạc: phòng Kasen Kencho 

☎ 058(272)8593 

フィッシュウエイ・サポーター tìm kiếm 

 

Những thông tin trên được cập nhật tại thời điểm       phòng thông tin của tỉnh ☎058(272)1111 Fax 058(278)2506 

 hiện tại ngày 28 tháng 3 năm 2019  


