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 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. 

 

Tháng 4 năm 2020 

Điểm tin trong tháng này 

 
Khai trương trung tâm hỗ trợ việc làm cho 

người khuyết tật tỉnh 

 

Để hỗ trợ việc làm 

mang tính toàn diện 

cho người khuyết tật, 

ngay tại cứ điểm trong 

khu phúc lợi xã hội 

của Gifu Seiryu sẽ 

khai trương trung tâm 

hỗ trợ tìm việc cho 

người khuyết tật vào 

tháng 4. 

 

[Nội dung hỗ trợ] 

・Tư vấn việc làm - đào tạo nghề  

・Giới thiệu nghề, việc làm - hỗ trợ thiết lập nơi 

làm việc..vv.. 

Ngoài ra, đối với các công ty muốn thuê người

 khuyết tật, tỉnh sẽ hỗ trợ liên quan đến hoàn  

thiện môi trường làm việc và tạo việc làm để 

người khuyết tật có thể phát huy đầy đủ năng  

lực bản thân. 

◆Địa điểm: Gifu shi Gakuen cho 2-33 

◆Liên hệ: Trung tâm hỗ trợ việc làm cho người 

khuyết tật 

      058 (201) 4510   FAX 058 (231) 3760 

◆Từ khóa tìm kiếm: 岐阜県障がい者総合就労支援

センター 

 

Giới thiệu về [Ứng dụng an ninh cảnh sát tỉnh Gifu] 

 

Cảnh sát tỉnh sẽ cung cấp [ Ứng dụng an ninh cảnh sát tỉnh 

Gifu] từ ngày 1 tháng 4, một ứng dụng dùng trên điện thoại 

thông minh có thể dễ dàng nhận những thông tin tội phạm. Mọi 

cư dân hãy sử dụng để cùng ngăn chặn thiệt hại do tội phạm 

gây ra. 

 

[Tính năng chủ yếu] 

 

Bản đồ: bạn có thể thấy vị trí xảy 

ra tội phạm và thông tin về kẻ khả 

nghi trên bản đồ 

Nhận tin: bạn có thể nhận các 

thông tin liên quan đến phòng 

chống tội phạm được gửi từ công 

an tỉnh 

Chuông an ninh: Khi bạn sử dụng 

nút chuông cảnh báo tội phạm 

trong ứng dụng này thì bạn có thể 

gửi tin cho gia đình và người thân 

đã đăng ký về thời gian và địa 

điểm xảy ra vụ việc. 

 

◆Liên hệ:  

Phòng tổng vụ an toàn dân sinh  

công an tỉnh 

      058 (271) 2424 

◆Từ khóa tìm kiếm: 岐阜県警察 防犯アプリ 

 

 

●Dân số của tỉnh 

1.986.919 người 
(giảm 761 người) 

※tại thời điểm 1/1/2020  ※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」 

Chương trình [ Thông báo của từ 

tỉnh Gifu ] cũng được phát sóng trên 

kênh thông tin Gifu chan (8ch) ! 
 

 
 

ベトナム語版／Việt Nam 

Hãy nhấn nút d để 
nhận thông tin trong 
tỉnh 
 

Màn hình ứng dụng  

※hình ảnh minh họa  

Hình ảnh bên ngoài trung tâm hỗ 

trợ việc làm cho người khuyết tật 
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Những thông tin trên được cập nhật tại thời điểm ngày 4/3/2020.        

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/ 

Hộp thông tin 
 

 

 Hỗ trợ nhà xây mới khi sử dụng gỗ Gifu 

    Tại tỉnh hiện nay đang thực hiện hỗ trợ cho những gia đình xây nhà ở mới có sử dụng tài nguyên gỗ của tỉnh. 

●Thời gian đăng ký: ngày 10 tháng 4 (thứ 6)   ※theo thứ tự sớm nhất 

●Số tiền hỗ trợ: từ 20~ 32 man yên  

●Điều kiện: đối tượng hỗ trợ là nhà ở sử dụng nhiều hơn một lượng gỗ nhất định loại [ vật liệu hiển thị tính năng Gifu ] 

dùng cho xây kết cấu và nội thất. 

●Liên hệ: phòng phân phối sản xuất tỉnh ủy        058(272)8487  

●Từ khóa tìm kiếm : ぎふの木で家づくり 

 

 Để được tư vấn về những ngôi nhà không có người ở, xin vui lòng liên hệ với [ Phòng tư vấn tổng hợp về cư trú 

và nhà hoang ] 

  Đối tượng là chủ sở hữu của những ngôi nhà không có người ở. Chúng tôi hiện đang tiếp nhận tư vấn liên quan đến cách 

quản lý phù hợp, tái sử dụng, giải thể..vv...những ngôi nhà không người ở. 

●Thời gian: thứ 3, thứ 6 hàng tuần từ 13:00～16:00  

●Địa điểm: công ty cung ứng nhà ở xã hội tỉnh (Ogaki shi) 

●Chi phí: miễn phí   ※cần đăng ký trước 

●Nơi đăng ký/ liên hệ: công ty cung ứng nhà ở xã hội tỉnh           0584 (81) 8511 

●Từ khóa tìm kiếm : ぎふ空き家相談 

 

 Khai mạc buổi công chiếu tháng 5 kịch Jikabuki 

Để truyền tải sự hấp dẫn của [Jikabuki daikoku Gifu], tỉnh hiện đang tổ chức buổi công chiếu [kịch Jikabuki 2020 Seiryu no 

Kuni Gifu]. 

●Thời gian: ngày 10 tháng 5 (chủ nhật), ngày 24 (chủ nhật)  

●Địa điểm: Gifu Seiryu Bunka Plaza (Gifu shi) 

●Chi phí: miễn phí  ※Có phát vé số ghế ngồi 
●Liên hệ: tổ chức giáo dục và văn hóa tỉnh          058(233)8164 
●Từ khóa tìm kiếm :  イベント情報 ぎふ清流文化プラザ 

 Thu thập ý kiến cho chính quyền tỉnh Kensei Monita năm Reiwa 2 nendo 

Hiện nay tỉnh đang thu thập ý kiến người dân về thực hiện các chính sách của tỉnh. Chúng tôi kêu gọi người dân đóng góp ý 
kiến cho Kensei Monita. 
●Thời gian thu nhận: từ 23 tháng 3 (thứ 2) ~ 15 tháng 5 (thứ 6) 
●Nội dung: hiệp lực thu thập điều tra ý kiến liên quan đến chính sách, bộ máy chính quyền tỉnh (1 năm khoảng 3 lần) 
●Cách thức tham dự: qua website, gửi bưu điện, FAX 
●Nơi đăng ký/Liên hệ: ban quảng cáo tỉnh ủy         058(272)1118 
●Từ khóa tìm kiếm : 岐阜県県政モニター     

  

 Khai mạc AAIC 2020    

  Khai mạc buổi trao giải nghệ thuật với mục đích phát hiện và nuôi dưỡng tài năng mới với trí tưởng tượng phong phú 

mang tính cách tân [Seiryu no Kuni Gifu Geijutsu Sai Art Award IN THE CUBE 2020] 

●Thời gian: ngày 18 tháng 4 (thứ 7) ~ 14 tháng 6 (chủ nhật) 

●Địa điểm: Bảo tàng mỹ thuật tỉnh (Gifu shi), Thư viện tỉnh (Gifu shi) 

●Chi phí: miễn phí  

●Liên hệ: phòng sáng tạo văn hóa tỉnh         058(272)8378 

●Từ khóa tìm kiếm : AAIC 2020 
) 

 Về quy định giao thông đường thủy 

  Tại sông Nagara trong thành phố Gifu, hiện nay đang thực hiện quy định về lưu thông đường thủy nhằm phòng chống tai 

nạn xảy ra và hướng đến những người sử dụng mục đích giải trí trên sông. Hãy cùng sử dụng các phương tiện trên sông nước 

an toàn và tuân thủ luật lệ. 
●Liên hệ: phòng sông suối tỉnh ủy         058（272）8603 
●Từ khóa tìm kiếm : 長良川 水上オートバイ規制 

Đào tạo- 
thi tuyển 

Sự kiện Tuyển dụng Khác 

Giải thích 

 về biểu tượng 

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

