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Ngoại cảnh của Văn phòng tỉnh ủy mới 

 

 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 
 

Bắt Đầu Khởi Công Xây Dựng Tòa Nhà  

Văn Phòng Tỉnh Ủy Mới 

 

Dự kiến sẽ ra mắt tòa nhà văn phòng tỉnh ủy mới mục tiêu hoàn thành 

vào năm 2022 ( Reiwa 4 nen do ). Tòa nhà sẽ được xây dựng với những đối 

sách phòng chống thiên tai , thảm họa xảy ra với tính chịu lực tối ưu , thiết 

kế tân tiến, tiện lợi, dễ sử dụng phù hợp với mọi đối tượng ( Universal 

Design ). Mục tiêu sẽ là địa điểm phục vụ hành chính chất lượng cao.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Hướng dẫn về việc thảo luận với nhân viên 

tỉnh ủy ) 

Liên quan đến khái yếu của văn phòng tỉnh ủy 

mới , nhân viên tỉnh ủy luôn đáp ứng nguyện 

vọng của cư dân trong tỉnh . do đó có thể trực 

tiếp nhờ nhân viện giải thích .Hãy đừng ngần 

ngại liên lạc với chúng tôi  

◆Liên lạc : phò ng kiế n thiế t vă n phò ng tỉ nh 

ủ y ☎ 058(272)1148 

[Nơi tham khảo thiết kế tiến hành xây 

dựng] 

Hiế  n năy đăng đượ c cò ng bò  că c hượ ng dă n 

giă i thỉ ch vế  tiế n đò   xă y dư ng củ ă vă n phò ng 

tỉ nh ủ y mợ i . 

・că c vă n phò ng hă nh chỉ nh qủă  n hủyế  n , đi ă 

phượng (băò gò m că  Gủjò shi vă  Gếrò shi ) 

・trế n wếb cò ng thò ng tin điế  n tư  vă n phò ng 

tỉ nh  

◆Từ khóa tìm kiếm :  

岐阜県庁舎 実施設計 

●Dân số của tỉnh 

1.992.318 người 
(tăng 695 người) 

※tại thời điểm 1/5/2019 

※( )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 

 
 
 
 

Khái niệm  

Cơ sở của chính quyền tỉnh ▶ cơ sở nơi chính quyền 

tỉnh đảm nhiệm thực hiện các chức năng dịch vụ hành chính . 

 Biểu Tượng của「SEIRYU NO KUNI GIFU」- GIFU Đất nước 

của những dòng sông thanh khiết ▶ Gửi đến bạn sự quyến rũ  

của tỉnh Gifu được nhuộm màu sắc bởi thiên nhiên phong phú và 

văn hóa truyền thống 

Phương châm cơ sở : 

●Văn phòng tỉnh ủy là nơi bảo đảm sự an toàn cho cư dân trong 

tỉnh có thể an tâm sinh sống 

●Là nơi thân thiện địa điểm tập trung cư dân tỉnh , nơi giới 

thiệu truyền gửi đến những vẻ đẹp , quyến rũ của địa phương 

●Văn phòng tỉnh ủy luôn cân nhắc sử dụng những vật liệu thân 

thiện môi trường , tái sử dụng tối đa. 

Tóm tắt về tòa nhà 

● Tòa nhà hành chính: kết cấu khung thép , miễn rung khi 

động đất (1 bộ phận chịu lực chống động đất ) 21 tầng , cao 

106m , sàn 68,303m2 (ước tính khoảng 445 triệu yên ) 

● Tòa hội nghị : khung cốt thép ,chịu động đất 6 tầng, cao 32m 

sàn 13,937m2 (ước tính khoảng 78 triệu yên ) 

 

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 」  

Sơ Lược Văn Phòng Tỉnh Ủy 

Mới 
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Hộp thông tin 
 

 Thông báo tuyển thành viên gửi tác phẩm tham gia cuộc thi ảnh Xuân – Hạ 2019『Sekigahara của tôi』 

Lấy chủ đề về vẻ đẹp quyến rũ tại vùng đất「Thiên hạ phân tranh‐Tenkawakeme Sekigahara」để truyền tải đến toàn 

quốc .Xin gửi đến các bạn thông báo tuyển tập ảnh cho cuộc thi Xuân hạ 2019『Sekigahara của tôi』 

●Thời gian tiếp nhận : 2 tháng 9 (thứ 2) đến ngày 17 ( thứ 3 ) 

●Điều kiện về tác phẩm : Những bức ảnh được chụp tại Sekigahara từ ngày 1 tháng 1 năm 2019  

●Liên lạc : Văn phòng tổ chức cuộc thi ảnh Sekigahara  

☎ 0584(71)6131  

●Từ khóa tìm kiếm : みる！しる！かわる！関ケ原 

Thông báo tuyển thành viên chương trình 『Đại hội chạy Marathon Nagaragawa Fureai 』 

Đối tượng là tất cả mọi người có khuyết tật hoặc người bình thường đều có thể tham gia chương trình chạy 『Đại hội 

chạy Marathon Nagaragawa Fureai 』  

●Thời gian : ngày 6 tháng 10 (chủ nhật ) từ 9:00 ~ 15:00  

●Địa điểm: hội trường đặc biêt công viên Kisosansen (Kaizu shi ) 

●Số lượng: khoảng 700 người ( theo thứ tự đăng ký trước ) 

●Kinh phí : 1 người 1500 yên (tuyển thủ hoặc người đồng hành ) 

●Thời hạn đăng ký : 31 tháng 8 (thứ 7) theo dấu buu điện  

●Nơi nhận đăng ký / liên lạc : Hội đồng ban chấp hành đại hội Marathon Nagaragawa Fureai 

☎ 058(273)1111 ( số máy lẻ 2541) 

    

    Khai mạc lễ hội nghệ thuật Seiruy no Kuni Gifu『 Triển lãm mỹ thuật Gifu 』 

Buổi triễn lãm sẽ là nơi trưng bày các tác phẩm nghệ thuật do chính người dân trong tỉnh sáng tác『 Triển lãm mỹ thuật 

Gifu 』 

●Thời gian: ngày 17 tháng 8 (thứ 7) ~ ngày 1 tháng 9 (chủ nhật)  

●Địa điểm: Ceramics Park Mino ( Tajimi shi) 

●Chi phí: miễn phí  

●Liên lạc: Văn phòng cục triển lãm mỹ thuật tạm thời 

☎ 0572(26)7333 

●Từ khóa tìm kiếm : ぎふ美術展 

  Thông báo tuyển thành viên tham gia chương trình chạy tiếp sức cầm đuốc biểu tượng Olympic 

Tuyển thành viên chạy tiếp sức cầm đuốc Olympic kết nối tại 11 địa phương trong tỉnh  

●Thời gian: 4 tháng 4 năm 2020 (thứ 7), ngày 5 (chủ nhật) 

●Địa điểm: 11 địa phương trong tỉnh (Nakatsugawa shi , Tajimi shi , Yaotsu chou , Gujo shi , Takayama shi , Gero 

shi ,Kakamigahara shi , Sekigahara chou ,Ogaki shi , Hashima shi, Gifu shi ) 

※Không thể tự chọn địa điểm tham gia chạy  

●Số lượng người tuyển: 22 người( quyết định dựa theo hồ sơ ) 

●Thời hạn đăng ký : đến ngày 31 tháng 8(thứ 7) theo dấu bưu điện 

●Liên lạc: Văn phòng tiếp nhận tuyển thành viên tham gia chạy tiếp sức cầm đuốc  

☎ 050(5375)0352 

●Từ khóa tìm kiếm: 岐阜県聖火ランナー公募受付事務局 

 

   Khai mạc「Lễ hội giải trí Gifu Seiryu 」 

Lễ hội mà tất cả mọi người , mọi cư dân đều có thể thoải mái tự do tham dự tại「Lễ hội giải trí Gifu Seiryu 」  . 

●Thời gian: từ tháng 9 ~ tháng 11 

●Chi phí : miễn phí ※1 bộ phận chương trình lễ hội có mất phí  

Đào tạo- 
thi tuyển Sự kiện Tuyển dụng Khác 

Giải thích 

 về biểu tượng 
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●Liên lạc: bộ phận xúc tiến Nenrin pick văn phòng tỉnh ủy  

☎ 058(272)8869 

●Từ khóa tìm kiếm : ぎふ清流レクリエーションフェスティバル  

 Gửi đến những cư dân đang suy nghĩ về ý định trả lại bằng lái xe oto 

Những cư dân hiện nay cảm thấy bất an khi lái xe , tự bản thân muốn trả lại bằng lái xe oto cho địa phương hoặc sở cảnh 

sát . Khi đó sẽ được chính quyền tỉnh tặng phiếu giảm giá khi tham gia các phương tiện công cộng khác . Cách thức trả 

bằng như sau hãy đến những sở cảnh sát hoặc trung tâm sát hạch lái xe gần mình nhất .Thông tin về chính sách hỗ trợ 

hãy liên lạc với các ủy ban nhân dân địa phương mình đang sống .     

●Liên lạc: bộ phận cấp bằng lái xe sở cảnh sát  

☎ 058(295)1010 

●Từ khóa tìm kiếm : 岐阜県警察 運転免許 自主返納 

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 27 tháng 6 năm 2019  

 

 


