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Hình ảnh bên ngoài của tòa nhà trung tâm 
triển lãm bằng gương 

Đi tản bộ trong khuôn viên của khu 
nghỉ trọ 

 

 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 chương trình đi bộ du lịch tham  

quan 17 điểm dừng chân dọc tuyến đường 

Nakasendo mùa 

hè năm 2019 

Là chương trình 

「 Tản bộ và trải 

nghiệm Gifu 」trong 

quá trình đi bộ qua 17 

nơi nghỉ trọ và tuyến 

đường tỉnh lộ 

Nakasendo dài 126,5 

km. Bạn có thể thưởng 

thức được những điều 

thú vị chỉ có thể trải 

nghiệm khi đến 

Nakasendo trong mùa 

hè này.            

 

 

◆Ngày: trung tuần tháng 7 đến cuối tháng 9 

◆Địa điểm: nakasendo trong tỉnh hoặc những khu vực lân 

cận 

◆Phí/cách thức đăng ký /thời hạn : tùy theo chương trình 

khác nhau mà có sự thay đổi . 

◆Liên lạc/đăng ký: văn phòng chi cục lịch sử tỉnh Gifu  

☎ 0584 (71) 6134  

中山道ぎふ 17 宿歩き旅    tìm kiếm thông tin  

 

Thông báo chương trình 「tour du 

lịch giao lưu giữa 2 tỉnh Gifu và 

Toyama」 

Ngày 7 tháng 5 được 

gọi là「 ngày giao lưu 

của tỉnh Gifu và 

Toyama 」.Theo đó sẽ 

tổ chức chương trình 

du lịch đi về trong 

ngày để tham quan 

tìm hiểu vẻ đẹp hấp 

dẫn của tỉnh Toyama 

.Trong chuyến đi tour 

này sẽ đến thăm các 

điểm như tòa nhà 

trung tâm triển lãm 

được thiết kế bằng 

gương kính ..vv.. 

   

  

◆Ngày: ○1  Gói tour Toyama (xuất phát từ tòa thị chính 

tổng hợp Tono Seibu ngày 25 tháng 7 (thứ 5) 

        ○2  Gói tour Toyama – Takaoka (xuất phát từ văn 

phòng tỉnh Gifu ) ngày 1 tháng 8 (thứ 5 )  

◆Số người tham gia: mỗi gói tour tối đa 40 người (theo 

phương thức tuyển chọn ,tiến hành khi tối thiểu 20 người, 

gói tour ○2  ưu tiên những khách có dẫn theo các bé từ 

tiểu học trở lên ) 

◆Phí: ○1  2,960 yên ( học sinh cấp 3 trở xuống là 2,160 

yên , sinh viên đại học là 2,660 yên ) 

      ○2  2,620 yên ( tiểu học trở xuống là 2,120 yên ) 

◆Cách đăng ký: mail,Fax,phong bì có tem 2 chiều  

◆Hạn đăng ký: theo dấu bưu điện ngày 20 tháng 6 (thứ 5) 

◆Liên lạc: công ty du lịch Meitetsu chi nhánh Gifu 

☎ 058(265)8103  

ぎふ富山交流バスツアー tìm kiếm thông tin 

●Dân số của tỉnh 

1.996.275 người 
(giảm 955 người) 

※tại thời điểm 1/3/2019 

※( )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 
 

 

 

        Lớp học leo núi an toàn của tỉnh  

Nhằm mục đích hạn chế tai nạn và hướng đến leo núi an toàn .Tỉnh tổ chức lớp học liên quan đến kiến thức và kỹ năng 

khi tham gia leo núi . 

●Ngày: ngày 7 tháng 7 (chủ nhật), 9:00~12:00 

●Địa điểm: Hội trường OKB fureai (Gifu shi ) 

●Số người tham gia: 120 người ( theo hình thức tuyển chọn người đăng ký sớm nhất) 

●Hạn đăng ký: ngày 28 tháng 6 (thứ 6) theo dấu bưu điện 

●Liên lạc : Phòng thể thao địa phương của tỉnh 

☎ 058(272)8762 

岐阜県登山講習会 tìm kiếm thông tin  

 

Khai mạc hội chợ việc làm dành cho đối tượng học lên đại học ,cao đẳng hoặc tìm việc trong lĩnh vực giáo 

viên mầm non 

Hội chợ việc làm sẽ có sự tham gia của hơn 80 đơn vị nhà trẻ và các trường mầm non được tỉnh chứng nhận ,các trường đại 

học ,cao đẳng ..vv..  

●Ngày: ngày 29 tháng 6(thứ 7) 10:00~16:00 

●Địa điểm: Trung tâm văn hóa Gifu shi  

●Phí : miễn phí , không cần đăng ký trước  

●Liên lạc: Trung tâm hỗ trợ nhà trẻ , mầm non của Tỉnh 

☎ 058(214)8902 

みんぽ Job フエア tìm kiếm thông tin 

 

    

Công diễn kịch Kabuki Địa phương mùa hè 2019 Seiryu no Kuni Gifu  

Công chiếu buổi diễn dịch Kabuki địa phương tại Hội bảo tồn kịch Kera Kabuki (Gujo shi) , Hội bảo tồn kịch 

Tokiwaza Kabuki (Nakagatsugawa shi) , Hội bảo tồn kịch Kabuki trẻ em Ibi matsuri . 

●Ngày: ngày 14 tháng 7 (chủ nhật) từ 12:30 

●Địa điểm: tòa nhà Gifu Seiryu Bunka Plaza (Gifu shi) 

●Phí vào hội trường: miễn phí ※Vào hội trường cần có vé mời 

●Liên lạc: Phòng văn hóa giáo dục của tỉnh 

☎ 058(233)8164 

イベント情報 ぎふ清流文化プラザ tìm kiếm thông tin 

 

 

       Tư vấn miễn phí về các khoản nợ ( các vấn đề liên quan đến khoản vay nợ ) 

●Ngày: 19 tháng 7 (thứ 6) 13:00~16:00 

●Địa điểm: tòa nhà thị chính tổng hợp Chuno ( Mino shi ) 

※cần đặt lịch hẹn trước 2 ngày , miễn phí 

●Số lượng: khoảng 6 người (chọn theo số đăng ký sớm nhất ) 

●Cách tư vấn : trao đổi trực tiếp ( 1 người khoảng 30 phút) 

●Liên lạc・hỏi đáp: trung tâm tư vấn về đời sống người dân của tỉnh 

☎ 058 (277) 1003 

岐阜県 多重債務相談 tìm kiếm thông tin 

 

Đào 
tạo- 
thi 

tuyển 

Sự kiện Tuyển dụng khác 

Giải thích 

 về biểu tượng 
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Hãy thông báo cho chính quyền địa phương về tình trạng tồn đọng của chất thải gây ảnh hưởng đến sức 

khỏe biphenyl polychlorination (PCB) 

Chất biphenyl polychlorination (PCB) thường được sử dụng trong công ngiệp bên trong những sản phẩm tụ điện của máy 

móc .Những chất này khi bảo quản ,cất giữ hoặc phân loại xử lý cần tuân thủ theo thời gian luật qui định . 

●Thời gian thông báo: ngày 30 tháng 6 (chủ nhật) theo dấu bưu điện 

●Cách đăng ký: gửi thư bưu điện hoặc mail 

●Liên lạc: Phòng xử lý chất thải của tỉnh 

☎ 058(272)8217 

岐阜県 PCB 処理期限 tìm kiếm thông tin 

 

Hỗ trợ giải tỏa các bờ tường rào gạch nguy hiểm  

Các bờ tường rào gạch sau nhiều năm trở nên suy yếu , mục nát .Khi động đất xảy ra gây đổ vỡ sẽ trở thành mối nguy 

hiểm .Do đó , tỉnh sẽ hỗ trợ chi phí liên quan để phá dỡ các bờ tường rào. 

●Nơi đăng ký: cửa sổ tiếp nhận hành chính của các thôn ,xã ,quận,huyện. 

●Liên lạc: phòng chỉ đạo kiến trúc của tỉnh 

☎ 058(272)8691 

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 25 tháng 4 năm 2019  


