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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 2 năm 2020 

Điểm tin trong tháng này 
 

Khai mạc triển lãm do bảo tàng và thư viện tỉnh tổ chức 

chủ đề về [ dòng sông xanh mát Nagara - nơi kết nối văn 

hóa và môi trường tự nhiên nuôi dưỡng cá Ayu ] 

 

 

 

Ngoài việc giới thiệu các loại sinh vật sinh sống  

tại sông Nagara và phương pháp bắt cá truyền  

thống bằng chim cốc. Triển lãm còn giới thiệu văn  

hóa đặc sắc về sản phẩm thủ công truyền thống như 

giấy Nhật Mino, ô Nhật và thiên nhiên phong phú  

của sông Nagara - niềm tự hào với thế giới.  

◆Thời gian: ngày 18 tháng 1 (thứ 7) ~ 15 tháng 3  

(chủ nhật)  

◆Địa điểm: thư viện tỉnh (Gifu shi Usa 4-2-1) 

◆Lệ phí: miễn phí  

◆Liên hệ: bảo tàng tỉnh 

         0575（28）3111 

◆Từ khóa tìm kiếm: 岐阜県博物館 

 

 

 

 

Tổ chức「diễn đàn nâng cao sức khỏe Seiryu no  

Kuni Gifu」

 

 

 

Buổi đàm đạo do giảng viên Ikushima Hiroshi đứng lớp  

với chủ đề「Bí quyết để luôn trẻ trung」 

Ngoài ra, tại hội trường còn tổ chức khám sức khỏe  

như đo mạch máu và tuổi não bằng thiết bị kiểm tra sức 

khỏe, giới thiệu các doanh nghiệp có tiếng trong lĩnh vực 

sức khỏe. 

Nhân cơ hội này, quý vị hãy cùng suy nghĩ nghiêm  

túc về vấn đề cải thiện sức khỏe của bản thân không ? 

◆Thời gian: ngày 29 tháng 2 (thứ 7) từ 12:00~ 

◆Địa điểm: Gifu Seiryu Bunka Plaza  

 (Gifu shi gakuen chou 3-42) 

◆Lệ phí: miễn phí (buổi diễn thuyết cần đăng ký trước） 

◆Địa chỉ đăng ký: văn phòng diễn đàn nâng cao sức  

khỏe Seiryu no Kuni Gifu        058（264）1158 

◆Từ khóa tìm kiếm:  

清流の国ぎふ健康づくりフォーラム  

 

Cá thơm Ayu và hình ảnh điều khiển chim cốc bắt cá 

●Dân số của tỉnh 

1.988.461 người 
(giảm 470 người) 

※tại thời điểm 1/11/2019 

※( )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 

 
 
 
 

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 」  

Buổi diễn đàn nâng cao sức khỏe năm trước 
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Hộp thông tin 
 

 

 Tổ chức triển lãm hàng không vũ trụ「Kensan」 

Vào thời kỳ đầu Showa, viện nghiên cứu hàng không hoàng gia Tokyo đã phát minh ra máy nghiên cứu tốc độ「Kensan
」nhằm mục đích thay đổi kỷ lục tốc độ máy bay thế giới. Triễn lãm lần này sẽ lần đầu tiên công bố những thước phim 
tư liệu quý báu thời đó. 
●Thời gian: ngày 5 tháng 2 (thứ 4) ～ 16 tháng 3（thứ 2） 
●Địa điểm: bảo tàng hàng không vũ trụ Kakamigahara Gifu（Kakamigahara shi） 
●Liên hệ: bảo tàng hàng không vũ trụ Kakamigahara Gifu        058（386）8500 

●Từ khóa tìm kiếm : そらはく 

 

 

 Nếu bạn cảm thấy bất an khi lái xe hãy gọi đến số tư vấn lái xe an toàn 
Cùng với việc tuổi tác càng cao thì những phản ứng của cơ thể dần suy giảm, do đó việc cảm thấy bất an khi lái xe là không 
tránh khỏi. Chương trình tiếp nhận tư vấn dành cho bản thân những người cần trao đổi về việc bất an khi lái xe và người 
thân gia đình của họ. Nếu bạn có trong số đó thì đầu tiên hãy gọi đến trao đổi với chúng tôi. 
●Số điện tư vấn lái xe an toàn   ♯8080 
●Liên hệ: phòng giấy phép lái xe công an tỉnh          058(295)1010 

●Từ khóa tìm kiếm : 岐阜 安全運転相談 

 

 

 Phái cử giảng viên về an ninh mạng cho các công ty 
 Chương trình phái cử chuyên viên giảng dạy cho các đoàn thể, công ty liên quan đến lĩnh vực đào tạo nội bộ và hội thảo 
về an ninh mạng. 
●Nội dung giảng thảo: Các trường hợp tội phạm an ninh mạng và các biện pháp đối phó, diễn tập các cuộc tấn công 
mạng..vv.. 
●Lệ phí: miễ n phí   
●Địa chỉ liên hệ/đăng ký: phòng chiến lược chống tội phạm an ninh mạng công an tỉnh         058（271）2424 
●Từ khóa tìm kiếm : 岐阜県警察 サイバーセキュリティ講話 
 

 Thực hiện chiến dịch phòng cháy chữa cháy mùa xuân toàn quốc 

Mùa đông là mùa mà không khí khô hanh và rất dễ xảy ra hỏa hoạn. Để bảo vệ cuộc sống của bạn và gia đình, nhân cơ hội 
này hãy kiểm tra xem bạn có đặt bất kỳ vật liệu dễ cháy nào gần bếp hoặc lò sưởi, hoặc đã lắp đặt và kiểm tra chuông báo 
cháy cho nhà bạn chưa. 
●Thời gian: từ 1 tháng 3 (chủ nhật) ~ ngày 7 (thứ 7) 
●Liên hệ: phòng cứu hộ tỉnh ủy              058（272）1123 
●Từ khóa tìm kiếm : 岐阜県 火災予防運動 
 

 Chương trình tư vấn xoay quanh vấn đề tai nạn giao thông 

●Thời gian: ngày 6 tháng 2 (thứ 5), ngày 14 (thứ 6), ngày 26 (thứ 4)  10：00～15：00 
●Địa điểm: Tajimi shiyakusho (Tajimi shi), văn phòng hành chính tổng hợp Kamo (Minokamo shi), văn phòng hành chính 

tổng hợp Hida（Takayama shi） 
※Cần đăng ký tham dự trước ngày diễn ra sự kiện 

●Lệ phí: miễ n phí  
●Liên hệ: trung tâm tư vấn đời sống người dân           058（277）1001 
●Từ khóa tìm kiếm : 岐阜県 交通事故相談 
 

  Mua vé số cổ vũ Tokyo 2020 Jumbo trong tỉnh! 

Khoảng 40% số tiền bán vé số mua trong tỉnh sẽ trở thành thu nhập của tỉnh, được sử dụng hữu ích như quảng bá đô thị, 
các biện pháp đối phó với giảm tỷ lệ sinh và già hóa dân số. Vui lòng mua vé số tại các quầy trong tỉnh hoặc tại trang web 
xổ số chính thức. 
●Thời gian bán: từ ngày 3 tháng 2 (thứ 2) ~ ngày 28 (thứ 6) 
●Liên hệ: phòng tài chính tỉnh ủy        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 13 tháng 12 năm 2019  

Tài liệu được dịch bởi trung tâm giao lưu quốc tế tỉnh Gifu（GIC） 

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

Đào tạo- 
thi tuyển 

Sự kiện Tuyển dụng Khác 

Giải thích 

 về biểu tượng 

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

