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

Quảng cáo của tỉnh Gifu

Chương trình tivi chiếu trên kênh
quảng cáo của chính quyền tỉnh
(giảm 928 người)
「Gifu Kensei Hotline」

Thông báo từ tỉnh Gifu

※tại thời điểm 1/6/2019
Giờ phát sóng : thứ 5 18:53～18:57
※( )trong đó số liệu thống kê mới nhất được so sánh (transmissão) quinta-feira 18:53～18:57
Phát lại : thứ 3 21:54～21:58
với tháng trước .Chi tiết xem tại trang web của tỉnh (reprise) terça-feira 21:54～21:58
Gifu chanel (8ch) cũng đang phát
Facebook「Seiryu no Kuni Gifu」
sóng 「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.

Đang phát thông tin trên Minamo dayori
岐阜県 ミナモだより

Điểm tin trong tháng này
Khai Mạc Lễ Hội Hoa Gifu 2019

tìm kiếm

Hãy nhấn nút d để
nhận thông tin trong
tỉnh

Lên Kế Hoạch Lái Xe Tham Quan
Toyama Với Mức Giá Ưu Đãi

Lễ hội trưng bày triển lãm các tác phẩm cắm hoa
đầy màu sắc, hội chợ về các loại hoa được trồng
trong tỉnh và khai
mạc lớp học trải
nghiệm trồng cây
mà bất cứ ai cũng
có thể tham gia.
Hơn thế nữa vào
ngày hội hoa còn có
buổi trình diễn hoa
mùa thu với chủ đề
[Vườn Halloween]
. Hãy cùng dành 1
ngày đắm chìm
trong vườn hoa đầy
màu sắc.

Vịnh Toyama và cầu Shin Minato Obashi (Kaioumaru Park)

Tỉnh Toyama và tỉnh Gifu liên kết hợp tác để
thúc đẩy giới thiệu quảng bá vẻ đẹp của 2 tỉnh .
Tại sao bạn không lên kế hoạch lái xe đến Toyama
đầy quyến rũ bằng cách sử dụng gói giảm giá mà
bạn có thể đi đường cao tốc thoải mái không giới
hạn số lần với số tiền cố định giữa hai tỉnh ?

Buổi trải ngiệm lớp học trồng hoa

◆Thời gian: ngày 5 tháng 10（thứ 7）, ngày 6 (chủ nhật)
9:00～16:00

◆Thời gian: Cho đến ngày 1 tháng 12 ( chủ nhật )
◆Phí: Loại xe thường sử dụng liên tiếp trong 2 ngày là

◆Địa điểm: Công viên kỷ niệm lễ hội hoa
(Kani shi Seta 1584-1）
◆Liên hệ: Công viên kỷ niệm lễ hội hoa
0574（63）7373

4,200 yên ~ phí khác nếu có
◆Điều kiện: Xe dùng thẻ ETC ( xe loại thường/loại nhỏ /xe
2 bánh ) ※Cần đăng ký trên trang web
◆Liên hệ: Trung tâm khách hàng NEXCO

◆Từ khóa tìm kiếm : ぎふフラワーフェスティバル

0120 (922) 229 Hoặc số điện thoại

052 (223) 0333
◆Từ khóa tìm kiếm : 飛騨・富山ドライブプラン
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Hộp thông tin

Giải thích
về biểu tượng

Sự kiện

Tuyển dụng

Đào tạothi tuyển

Khác

Tổ chức ngày thưởng trà - cafe giao lưu cùng những người mắc chứng mất trí nhớ
Để hiểu sâu hơn về chứng mất trí nhớ, trong tháng 9 là tháng Alzheimer thế giới sẽ tổ chức một buổi cà phê giao lưu
giữa những người mắc chứng mất trí nhớ và gia đình của họ với những người sống trong khu vực .
●Thời gian: Từ cuối tháng 9 đến cuối tháng 10（mỗi tuần 1 buổi）
●Địa điểm: Tổ chức luân phiên 5 khu vực trong tỉnh
●Liên hệ: Phòng phúc lợi người cao tuổi của tỉnh

058(272)8296

●Từ khóa tìm kiếm : 岐阜県認知症カフェリレー

Gửi đến quý vị hiện đang trăn trở về vấn đề tự kỷ
Chúng tôi hiện đang tiếp nhận trao đổi tư vấn của những người đang gặp phải vấn đề tự kỷ , sống khép mình và gia đình
của họ .
●Thời gian trao đổi : Các ngày hành chính từ 9：00～17：00
●Cách thức trao đổi: qua điện thoại hoặc trực tiếp
※Tư vấn trao đổi trực tiếp thì cần đặt lịch hẹn trước
●Chi phí: Miễn phí
●Liên hệ: Trung tâm hỗ trợ người tự kỷ địa phương（phòng trung tâm phúc lợi bảo hiểm sức khỏe tinh thần）
058(231)9724
●Từ khóa tìm kiếm : 岐阜県 ひきこもり地域支援センター
Tìm kiếm các ứng viên tham gia kỳ thi thông dịch viên ngôn ngữ ký hiệu - giao tiếp cử chỉ tay
●Thời gian: Ngày 7 tháng 12（thứ 7）
●Địa điểm: Trường Chubu Gakuin Daigaku（Kakamigahara shi）
●Đăng ký: Phân phối bởi hiệp hội người khiếm thính tỉnh

※Có thể đăng ký từ trang web

●Thời hạn nhận đăng ký: Đến cuối tháng 10
●Liên hệ: Hiệp hội người khiếm thính tỉnh

058（278）1301

●Từ khóa tìm kiếm : 岐阜県聴覚障害者協会

Chế độ miễn giảm thuế ô tô cho người khuyết tật sẽ thay đổi
Để mở rộng chế độ miễn giảm thuế ô tô cho người khuyết tật và gia đình , từ tháng 10 sẽ tiếp nhận đơn đăng ký trước từ
những người đủ điều kiện.
【Những người có khuyết tật về cơ thể】
Gia đình và bản thân người khuyết tật là đối tượng miễn / giảm thuế sẽ được cấp phát sổ đi kèm .
【Những người có khuyết tật về nhận thức hoặc tinh thần】
Trường hợp bản thân người khuyết tật đó lái xe cũng sẽ thành đối tượng được miễn /giảm .
●Liên hệ: Văn phòng sở thuế xe hơi tỉnh
058（279）3781
Khai mạc hội nghị chuyên đề ngôn ngữ văn học của tỉnh
Thông qua các buổi diễn thuyễt và bài đổc các tác phẩm của Shimazaki Fujimura và Mori Ogai, qua đó sễ
giới thiễu truyễn tẩi vễ âm vang và vễ đễp của tiễng Nhẩt.
●Thời gian: 29 tháng 9（chủ nhật）13:30～15:30
●Địa điểm: Thư viện tỉnh（Gifu shi）
●Thời hạn nhận đăng ký: Đến 27 tháng 9（thứ 6）
●Liên hệ: Phòng truyễn thổng văn hóa tỉnh
058（272）8756
●Từ khóa tìm kiếm : 岐阜県文語シンポジウム
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Các đơn vị doanh nghiệp !
Phương thức tính khấu trừ thuế sẽ có sự thay đổi
Từ ngày 1 tháng 10 năm 2019 sẽ bắt đầu thực hiện chế độ tăng thuế tiêu dùng
và áp hạn mức khấu trừ thuế mới .Điều này sẽ có ảnh hưởng đến toàn bộ các
doanh nghiệp liên quan .Chính phủ sẽ có những hỗ trợ liên quan đến việc như
nhập máy tính tiền..vv..
●Chi tiết xin tìm kiếm theo từ khóa :

軽減税率 国税庁

Những thông tin trên được cập nhật tại thời điểm
hiện tại ngày 29 tháng 7 năm 2019

phòng thông tin của tỉnh

3

058(272)1111

Fax 058(278)2506

