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Hình ảnh đêm hội Seikigahara năm 2018 
Đại hội diễn tập cứu hỏa của tỉnh năm 2018 

 

 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 
 

Hộp thông tin 
 

 

        Khai mạc「Ngày hội cá Ayu GIAHS 」 

Để kỷ niệm「Seiryu Nagaragawa no Ayu」được công nhận di sản văn hóa nông sản thế giới, khai mạc「Ngày hội cá Ayu 

GIAHS 」diễn ra đại hội câu cá và ăn thưởng thức so sánh các loại cá ayu khác nhau.  

●Ngày: ngày 28 tháng 7 (chủ nhật),10:00~16:00 

●Địa điểm: Seiryu Nagaragawa ayu Park ( Ngoài Gujo shi )  

●Liên lạc : bộ phận quảng bá Satokawa văn phòng tỉnh 

Tỉnh tổ chức đại hội diễn tập cứu hỏa nhằm 

「cảm ơn lực lượng phòng cháy chữa cháy」  

 

Nhờ vào sự tập luyện gian khổ ngày đêm của lực lượng 

cứu hoả nhằm bảo vệ sự an toàn và yên tâm của toàn dân 

trong khu vực .Ngày đại hội sẽ diễn tập thể hiện những thao 

tác kỹ thuật phòng cháy chữa cháy của các chiến sĩ cứu hỏa. 

Mọi người cùng đến xem sự dũng cảm của các anh nhé . 

Trong ngày hôm đó cũng sẽ có sự tham dự của học sinh cấp 

3 cùng hợp xướng biểu diễn của các ban nhạc , bày bán các 

sản phẩm của địa phương . Hãy cùng đến tham gia lễ hội 

nhé .            

◆Ngày: 4 tháng 8（chủ nhật）8:00～17:00 

◆Địa điểm: Hida Air Park (Takayama Shi Nyukawa 

Chou Kitagata 2635-7） 

◆Lệ Phí: miễn phí  

◆Liên lạc: phòng cứu hỏa trực thuộc tỉnh  

☎ 0584 (272) 1122  

◆Từ khóa tìm kiếm : 消防感謝祭第 68回 

Tổ chức khai mạc 「 Đêm hội 

Sekigahara 2019 」 

 
   

Khai mạc lễ hội「đêm Sekigahara 2019」tại chiến trường cổ 

Sekigahara .Ngày hôm đó sẽ có sự tham gia diễn xuất của 

nữ diễn viên Takeshita Keiko và nhà âm nhạc Jo Hironori 

biểu diễn âm nhạc ngoài trời「Yoshitsugu」.Cùng đó sẽ tổ 

chức chợ đêm ,nơi mà bạn có thể thưởng thức các món ăn 

đặc sắc và lễ hội pháo hoa . 

◆Ngày: 20 tháng 7 (thứ 7 ) từ 19:40~ ( Chợ đêm tại chiến  

trường cổ Sekigahara từ 18:00~) 

◆Địa điểm: khu vực quanh Sasaoyama (Sekigahara chou 

Seigahara ) 

◆Lệ Phí: các ghế ngồi xem có mất phí  

◆Liên lạc: bộ phận tổ chức xúc tiến chiến trường cổ văn 

phòng tỉnh  

☎ 058(272)8193  

◆Từ khóa tìm kiếm : みる！しる！かわる！関ケ原 

●Dân số của tỉnh 

1.991.623 người 
(giảm 4,652 người) 

※tại thời điểm 1/4/2019 

※( )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 

 
 
 
 

Đào tạo- 
thi tuyển 

Sự kiện Tuyển dụng Khác 

Giải thích 

 về biểu tượng 

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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☎ 058(272)8455 

●Từ khóa tìm kiếm : GIAHS 鮎の日 

  

Khai mạc lễ hội「bé tập làm cảnh sát 」trong kỳ nghỉ hè   

Các bé sẽ được trải nghiệm việc khám nghiệm hiện trường , mặc đồng phục cảnh sát ,trải nghiệm các hoạt động hàng 

ngày của các chú cảnh sát..vv..Ngoài ra còn tổ chức buổi biểu diễn âm nhạc quân đội . 

●Ngày: ngày 28 tháng 7 (chủ nhật ) 14:00~17:00 

●Địa điểm: Trụ sở cảnh sát (Gifu shi)  

●Liên lạc: phòng quảng bá thông tin dân sinh công an tỉnh 

☎ 058(271)2424 

●Từ khóa tìm kiếm : こどもけいさつ岐阜 

    

    Tổ chức triển lãm kế hoạch bay vào vũ trụ「 Nào chúng ta cùng bay vào vũ trụ ! 」 

Với tiêu điểm là cùng giao lưu với các phi hành gia vũ trụ và cùng trải nghiệm du lịch vũ trụ tương lai . Ngoài ra , còn 

được trải nghiệm khóa huấn luyện phi hành gia vũ trụ . 

●Ngày: ngày 13 tháng 7 (thứ 7) ~ ngày 2 tháng 9 (thứ 2) 

●Địa điểm: Bảo tàng Hàng Không Vũ trụ Gifu Kakamigahara (Kakamigahara shi ) 

●Liên lạc: Bảo tàng Hàng Không Vũ trụ Gifu Kakamigahara 

☎ 058(386)8500 

●Từ khóa tìm kiếm : そらはく 

 

        Tổ chức khai mạc lễ hội [ ngày của núi 2019] 

Tại lễ hội ,cùng chơi các đồ chơi làm từ gỗ của Gifu , cùng trải nghiệm các chương trình đa dạng giúp cây cối phát triển  

●Ngày: 11 tháng 8 (chủ nhật/ngày lễ) 11:00~17:00 . Ngày 12 (thứ 2 /ngày lễ) 10:00~16:00 

●Địa điểm: Trung tâm văn hóa Seiryu Gifu (Gifu shi ) 

●Lệ phí: miễn phí (một phần trải nghiệm có mất phí ) 

●Liên lạc: văn phòng tỉnh - phòng xúc tiến thiết lập đặc ân từ rừng 

☎ 058 (272)8821 

●Từ khóa tìm kiếm : 山の日フェスタ 

 

Chương trình cấp phát hộ chiếu du lịch Higashi Mino  

Khu vực phía đông Mino có khoảng 360 địa điểm du lịch cũng như khách sạn ,khu nghỉ dưỡng .Du khách có thể nhận 

được những dịch vụ tiện ích - trải nghiệm đặc biệt . 

●Thời gian: cho đến ngày 29 tháng 2 năm 2020 (thứ 7) 

●Địa điểm: 7 thị trấn dọc tuyến tính (Tajimi, Nakatsugawa, Mizunami, Ena, Toki, Kani, Mitaka) 

●Liên lạc: Bộ phận phòng chống thiên tai Ena văn phòng tỉnh  

☎ 0573(26)1111 

●Từ khóa tìm kiếm : 東美濃観光パスポート  

 

   Mua vé xổ số mùa hè Jumbo trong tỉnh Gifu 

Toàn dân khi mua vé sổ xố trong tỉnh Gifu thì trong giá sổ xố đó 40% sẽ trở thành tiền thuế của Tỉnh để sử dụng cho 

các phúc lợi xã hội có ích cho địa phương như đối sách tỉ lệ sinh giảm , già hóa ..vv.. Do vậy hãy mua sổ xố tại các điểm 

bán trong tỉnh hoặc trên website chính thức . 

●Thời gian bán : 2 tháng 7 (thứ 3) ~ 2 tháng 8 (thứ 6) 

●Liên lạc: bộ phận tài chính văn phòng tỉnh 

☎ 058(272)1130 

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 3 tháng 6 năm 2019  


