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Biểu diễn tái hiện lại trận đánh 
lịch sử Sekigahara 

Thi cắm hoa nghệ thuật Hana 
Ike Batoru 

Cổng phía nam sau khi được sửa mới (hình ảnh đồ họa) 

 

 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 
 

Bảo tàng mỹ thuật tỉnh sẽ mở cửa lại sau 

thời gian tu sửa mới vào ngày 3 tháng 11 

 

 

  

 

Bảo tàng mỹ thuật tỉnh sau khi được cải tạo làm 

mới sẽ có những tiện ích như chỗ đỗ xe tiện lợi , 

phòng nghỉ cho các bé uống sữa ..vv.. tất cả đều 

hướng đến một 「bảo tàng mỹ thuật thân thiện」dễ 

dàng sử dụng cho tất cả quan khách khi đến tham 

quan. Trong ngày mở cửa lại sẽ có lễ kỷ niệm và tổ 

chức 「lễ hội rừng thu của văn hóa Seiryu no Kuni 

Gifu 」nằm trên con đường đi bộ thiên đường giữa 

bảo tàng mỹ thuật tỉnh và thư viện tỉnh . 

 

◆Thời gian: ngày 3 tháng 11 (chủ nhật・ngày lễ)  

◆Địa điểm: Bảo tàng mỹ thuật tỉnh (Gifu shi Usa 

4-1-22)  

◆Lệ phí: miễn phí vào hội trường  

◆Liên hệ: Bảo tàng mỹ thuật tỉnh  

       058（271）1313 

◆Từ khóa tìm kiếm : 岐阜県美術館 

Khai mạc lễ hội võ tướng mùa 

thu Sekigahara 

 

  

   

Khai mạc lễ hội lấy chủ đề là trận đánh lịch sử 

Sekigahara và cuộc đối đầu đông-tây. Buổi biểu 

diễn tái hiện lại trận đánh Sekigahara và cuộc thi 

cắm hoa nghệ thuật, với sự ngẫu hứng của người 

cắm trong thời gian hạn định truyền tải vẻ đẹp của 

các loài hoa đua nhau khoe sắc, thêm vào đó trong 

lễ hội có sự góp mặt của các cửa hàng mỳ danh 

tiếng khắp đông tây Nhật bản tham gia . 

 

◆Thời gian: ngày 19 tháng 10 (thứ 7), ngày 20 (chủ 

nhật) 10:00~16:00 

◆Địa điểm: Sasaoyama Ground (Sekigahara chou 

Sekigahara 1167-1) 

◆Lệ phí: miễn phí vào hội trường 

◆Liên hệ: phòng xúc tiến quy hoạch chiến trường cổ 

Sekigahara của tỉnh ủy 

       058 (272) 8396  

◆Từ khóa tìm kiếm : みる！しる！かわる！関

ケ原 

●Dân số của tỉnh 

1.990.780 người 
(giảm 610 người) 

※tại thời điểm 1/7/2019 

※( )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 
 

 

 

 

 Khai mạc ngày hội Job Fair【 toàn Gifu ・toàn thể các doanh nghiệp 】 

           
Ngày hội sẽ quy tụ khoảng 400 công ty , doanh nghiệp trong tỉnh tham dư ,nhằm mục đích truyền tải giới thiệu những 

vẻ đẹp , những điều hấp dẫn của các doanh nghiệp trong tỉnh đến với học sinh và phụ huynh học sinh. 
 
●Thời gian: ngày 12 tháng 11 (thứ 3)  13:00~17:00 
          ngày 13 (thứ 4)     10:00~17:00 
●Địa điểm: Gifu memorial center (Gifu shi) 
●Lệ phí: miễn phí  
●Liên hệ: phòng quản lý nhân lực sản nghiệp tỉnh ủy 
       058(272)8406 
●Từ khóa tìm kiếm : オール岐阜・企業フェス  

 

 Khai mạc lễ đếm ngược 1 năm trước ngày tổ chức [ Nenrin Pick Gifu 2020] 
 Chương trình kỷ niệm 1 năm trước ngày khai mạc [ Nenrin Pick Gifu 2020 ] . Triển khai nhiều hoạt động trải nghiệm 
khác nhau dành cho bất kỳ ai cũng có thể tham gia , những chương trình như ghi âm phát sóng chương trình radio ..vv.. 
 
●Thời gian : ngày 2 tháng 11 (thứ 7) , ngày 3 (chủ nhật/ngày lễ)  từ 10:00~15:00 
●Địa điểm: Gifu memorial center (Gifu shi)  
●Chi phí: miễn phí vào cửa    ※các lớp học trải nghiệm cần đăng ký trước 
●Liên hệ: văn phòng cục xúc tiến Nenrin Pick tỉnh ủy  
       058(272)8462 

●Từ khóa tìm kiếm : ねんりんピック岐阜 2020  

 Khai mạc lễ hội nông sản tỉnh Gifu  

Khai mạc chương trình lễ hội - nơi liên kết nông thủy sản nuôi trồng trong tỉnh . Tập trung giới thiệu các lọai rau quả 

tươi ngon , thủy sản , đồ ăn chế biến ..vv.. của các địa phương. 

 
●Thời gian: Ngày 26 tháng 10（thứ 7）10:00~16:00 
           Ngày 27(chủ nhật)       9:00~16:00 
●Địa điểm: xung quanh tỉnh ủy（Gifu shi） 
●Liên hệ: Phòng phân phối nông sản tỉnh ủy 
       058(272)8417 

●Từ khóa tìm kiếm : 農フェス 

 Hãy cùng kiểm tra những nguy hiểm – nguy cơ về sông suối  

Hiện nay đã có thể xem được thông tin tình hình mực nước và những nơi sông ngòi nguy hiểm do ban quản lý sông suối 
tỉnh thực hiện . Mọi cư dân cùng chuẩn bị sẵn sàng khi thiên tai xảy đến , hãy xác nhận những khu vực nguy hiểm gần 
nơi mình đang sống . 
 
○dùng mã QR để kiểm tra những nơi nguy hiểm  
●Từ khóa tìm kiếm : 水害危険情報図 
 

 
 
         
        ○dùng mã QR để kiểm tra thời gian lánh nạn 

 
●Từ khóa tìm kiếm : 川の水位情報 
●Liên hệ: phòng sông suối văn phòng tỉnh ủy  
       058（272）8585 

 
 

 

Đào tạo- 
thi tuyển Sự kiện Tuyển dụng Khác 

Giải thích 

 về biểu tượng 
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 Khai mạc lễ hội gỗ Gifu 2019  

Lễ hội bày bán giới thiệu những sản phẩm gia công , đồ chơi làm từ gỗ . Bạn có thể đến để sử dụng và trải nghiệm tính 

thân thiện, độ bền của các sản phẩm làm từ gỗ Gifu. 

●Thời gian: ngày 2 tháng 11 (thứ 7), ngày 3 (chủ nhật , ngày lễ ) từ 10:00~16:00 

●Địa điểm: Gifu memorial center (Gifu shi) 
●Chi phí: miễn phí vào cửa 
●Liên hệ: phòng xúc tiến công nghiệp sản phẩm trong tỉnh - văn phòng tỉnh ủy             058(272)8486 
●Từ khóa tìm kiếm : ぎふの木フェスタ 

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 29 tháng 8 năm 2019  

Được dịch bởi : Trung tâm giao lưu quốc tế tỉnh Gifu ( GIC) http://www.gic.or.jp 
 

Từ ngày 1 tháng 10 năm 2019                          Thông báo từ chính phủ 

thuế suất tiêu dùng và  

thuế tiêu dùng địa phương  

sẽ chuyển thành 10%                              

※trong 10% đó sẽ bao gồm 2.2% là thuế tiêu dùng địa phương。 

 Tăng thuế suất là cần thiết để thế hệ tương lai kế tiếp được hưởng hệ thống an sinh xã hội 

và chung tay tạo nên xã hội mà mọi người đều có thể an tâm. 

 Phần thuế tăng sẽ được sử dụng cho mục đích an sinh xã hội dành cho đối tượng là tất cả 

mọi thế hệ . 

 Thực hiện các chính sách từ cả tình hình kinh tế lẫn chi tiêu gia đình. 

●Từ khóa tìm kiếm : 政府広報 消費税 

http://www.gic.or.jp/

