ベトナム語版／Việt Nam
●Dân số của tỉnh
1.979.516 người

Quảng cáo của tỉnh Gifu

Thông báo từ tỉnh Gifu

(giảm 4,572 người)
※tại thời điểm 1/4/2020

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.

Chương trình [ Thông báo của từ
tỉnh Gifu ] cũng được phát sóng trên
kênh thông tin Gifu chan (8ch) !

※trong ( ) là số liệu thống kê so sánh với tháng trước

Chương trình Tivi quảng cáo của chính quyền tỉnh
[Gifu kensei Hotline]
「Seiryu no Kuni Gifu
từ Minamo nhân vật nhận diện của tỉnh Gifu」

Tháng 6 năm 2020

Hãy nhấn nút d để
nhận thông tin trong
tỉnh

Điểm tin trong tháng này
Để bảo vệ tính mạng từ thiên tai

Tiếp nhận tư vấn cho nạn nhân gặp phải bạo lực giới

Khi xảy ra thiên tai như mưa gió lớn và sạt lở
đất đá, hay có khả năng xảy ra thảm họa thì ban
chỉ đạo các địa phương sẽ thông báo về thông tin
lánh nạn tuỳ theo từng cấp độ cảnh báo. Do đây
là những thông tin cực kỳ quan trọng để bảo vệ
tính mạng của bản thân nên hãy hiểu nội dung
thông tin chính xác và có những hành động lánh
nạn nhanh chóng.

Thời
điểm
cần hành
động

Cảnh báo mức 3
Những người cần thời
gian để lánh nạn như
người cao tuổi, người
khuyết tật... hãy bắt đầu
đi lánh nạn.

Cảnh báo mức 4
Hãy nhanh
chóng đến
nơi lánh nạn.

Mức độ 5 là thảm họa đã đang xảy ra, hãy hành động tự
cứu lấy tính mạng.

[Điểm chú ý khi lánh nạn]
・Xác nhận trước về nơi lánh nạn và đường đi
lánh nạn, chuẩn bị tâm lý đi lánh nạn sớm.
・Khi đi lánh nạn hãy tránh nơi nguy hiểm gần
sông suối.
Những thông tin lánh nạn được phát từ các địa
phương cũng có thể xem tại website tổng cục
phòng chống thiên tai tổng hợp của tỉnh.
◆Từ khóa tìm kiếm:
岐阜県総合防災ポータルサイト
◆Liên hệ: bộ phận phòng chống thiên tai tỉnh uỷ

tính qua LINE

Trung tâm hỗ trợ nạn nhân
bị bạo lực giới tính Gifu sẽ
chính thức tiếp nhận trao đổi
tư vấn qua LINE từ tháng 6.
Chúng tôi sẽ cùng đồng hành
để bảo vệ cơ thể quý giá và
tâm hồn của bạn, đồng thời
hợp tác với các tổ chức hỗ trợ
cùng tìm ra giải pháp cho bạn.
Số điện thoại tư vấn luôn trực
24 giờ.
[Tư vấn qua LINE]
Thời gian:từ 1/6 (thứ 2) ~ ngày 30
(thứ 3) 16:00~22:00
Cách thức tư vấn: bằng ứng dụng
LINE bạn tìm từ khóa 「ぎふ性暴力
被害者支援センター」hoặc thêm bạn
bằng cách tải mã QR bên phải đây
[Số điện thoại tư vấn]
058(215)8349 ※tư vấn 24 giờ, 365 ngày
◆Từ khóa tìm kiếm: 県庁子ども家庭課
058(272)8326

058(272)1125
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FAX 058(278)2644

Đăng ký
ngay bây giờ
nhé

Hộp thông tin

Giải thích
về biểu tượng

Sự kiện

Tuyển dụng

Đào tạothi tuyển

Khác

Buổi Tư vấn miễn phí về các khoản nợ phải chi trả (vấn đề về các khoản nợ)
●Thời gian: ngày 17 tháng 7 (thứ 6) 13:00~16:00
●Địa điểm: Văn phòng hành chính Chuno (Mino shi)
●Cách thức tư vấn: mỗi người 30 phút
●Chi phí: miễn phí
●Cách thức đăng ký: điện thoại đăng ký trước 2 ngày
●Địa chỉ nhận đăng ký/Liên hệ: trung tâm tư vấn đời sống cư dân tỉnh
058(277)1003
●Từ khóa tìm kiếm : 岐阜県 多重債務相談
Hãy cùng phòng chống ngộ độc thực phẩm
Để phòng chống những vi khuẩn dễ phát sinh vào mùa hè gây ra ngộ độc thực phẩm... hãy cùng lưu ý những mục sau
1. Không để dính những vi khuẩn gây độc
Hãy rửa kỹ những thực phẩm, ngón tay, những dụng cụ chế biến.
2. Không làm gia tăng các vi khuẩn gây độc
Những thực phẩm tươi sống như cá, thịt... hãy bảo quản trong tủ lạnh ngay sau khi mua về.
3. Tiêu diệt những vi khuẩn gây ngộ độc
Hãy nấu chín thực phẩm trước khi ăn.
●Liện hệ: phòng an toàn vệ sinh đời sống tỉnh ủy
0584 (272) 8280

Tuyển học viên tham gia chương trình đào tạo tình nguyện viên hỗ trợ người khuyết tật Gifu
Học viên sẽ được đào tạo về chế độ phúc lợi, cách thức hỗ trợ và đặc thù của người khuyết tật.
●Thời gian/địa điểm: ngày 10/7 (thứ 6) Gifu shi, ngày 17 (thứ 6) Ena shi, ngày 21 (thứ 3) Ogaki shi, ngày 30 (thứ 5)
Takayama shi
●Số người tham dự: mỗi nơi 80 người (theo thứ tự sớm nhất)
●Chi phí: miễn phí
●Nơi đăng ký/ liên hệ: phòng phúc lợi người khuyết tật tỉnh ủy
058(272)8309
●Từ khóa tìm kiếm : 岐阜県ヘルプサポーター研修
Tư vấn qua điện thoại về điều trị bệnh nan y
Tư vấn qua điện thoại do các chuyên gia đầu ngành giải đáp.
●Thời gian: ngày 24/6 (thứ 4)
●Nội dung tư vấn: những bệnh về nội khoa như rối loạn mô liên kết
●Cách thức tư vấn: qua điện thoại
● Thời gian đăng ký: thứ 2~ thứ 6 9:30 ~ 17:00
●Nơi đăng ký/ liên hệ: trung tâm hỗ trợ lẽ sống bệnh nan y
/FAX 058(214)8733
●Từ khóa tìm kiếm : 岐阜県難病相談

Hãy cùng nỗ lực thực hiện mục tiêu phát triển bền vững SDGs
Mục tiêu 1: Xóa nghèo
Do ảnh hưởng của Covid-19 thì việc hỗ trợ trẻ em đang gặp những vấn đề trong cuộc sống sinh hoạt
hay học tập càng trở nên cấp thiết hơn. Trong tỉnh hiện đang thực hiện chương trình hỗ trợ như tuyển
[thành viên tình nguyện hỗ trợ việc học tập] cho các em. Hãy cùng chúng tôi phát huy năng lực của
bạn khi tham gia dự án này.
●Liên hệ: phòng trẻ em gia đình tỉnh ủy
058(272)8395
Mục tiêu 2: Xóa đói
Số thức ăn thừa đổ bỏ đi và số thực phẩm không bán hết vứt đi hàng năm trong nước Nhật đã vượt quá
6,000 tấn (mỗi ngày bằng với khoảng 1,700 xe tải loại lớn). Trong tỉnh hiện đang triển khai chiến dịch
[vận động không bỏ thừa thức ăn] cùng với sự hợp tác của các nhà hàng, quán ăn...
●Liên hệ: phòng chính sách xử lý rác thải
058(272)8214
Những thông tin trên được cập nhật tại thời điểm ngày 8/5/2020.
Phòng thông tin của tỉnh
058(272)1111
Fax 058(278)2506
Tài liệu được dịch bởi: Trung tâm giao lưu quốc tế tỉnh Gifu（GIC）
Website: http://www.gic.or.jp/
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