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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 3 năm 2020 

Điểm tin trong tháng này 
 

Khai mạc chương trình kỷ niệm 2 năm sửa mới 

Bảo tàng vũ trụ 

 

 

Hiện nay đang diễn ra lễ kỷ niệm 2 năm từ ngày tu 

sửa mới bảo tàng vũ trụ. Chương trình giới thiệu về 

nhà phi hành gia đầu tiên trên thế giới điều khiển  

máy bay có người lái bay vào vũ trụ thành công  

người Nga Gagarin, trưng bày triển lãm đặc biệt về  

máy dạng viên nang mà các nhà phi hành gia đã  

dùng khi trở về trái đất mang tên [Sự khởi đầu khám 

phá vũ trụ]. Ngoài ra, còn có buổi diễn thuyết của  

nhà phi hành gia vũ trụ Yamazaki Naoko. 

◆Thời gian: ngày 20 tháng 3 (thứ 6/ ngày lễ) 

～ngày 5 tháng 4 (chủ nhật) 

◆Địa điểm: Bảo tàng hàng không vũ trụ  

Kakamigahara Gifu (Kakamigahara shi Shimogiri chou 

5-1) 

◆Lệ phí/ Cách thức đăng ký: tù y thùộ  c từ ng  

chừơng trì nh mà  cộ  sừ  thày độ i  

◆Liên hệ: phộ ng cộ ng nghiệ  p hà ng khộ ng vù  trù   

tì nh ù y       058（272）8836 

◆Từ khóa tìm kiếm: そらはく 

Lễ rước đuốc Olympic Tokyo 2020 sẽ được tổ chức  

trong tỉnh Gifu! 

 

 

Trong hai ngày, 164 vận động viên sẽ chuyền tay mang 

ngọn đuốc Olympic tại 11 thành phố trong tỉnh. Tại các 

điểm xuất phát và điểm đích, các địa phương cũng sẽ tổ 

chức các buổi lễ cổ động. Vào 2 ngày đó, mọi người  

hãy đến các địa điểm và dọc đường rước đuốc để cổ  

vũ cho các vận động viên. 

◆Thời gian: ngày 4 tháng 4 (thứ 7), ngày 5 (chủ nhật) 

◆Địa điểm: ngày 4: Nakatsugawa shi, Tajimi shi, Yaotsu 

chou, Gujo shi, Takayama shi 

Ngày 5：Gero shi, Kakamigahara shi, Sekigahara chou,  

Ogaki shi, Hashima shi, Gifu shi 

※Trong ngày sự kiện diễn ra sẽ có các khu vực hạn chế

 giao thông, do đó kêu gọi mọi người cùng chung tay  

hiệp lực 

※Các khu vực và thời gian diễn ra rước đuốc sẽ được  

đăng tải trên trang web. 

◆Liên hệ: phộ ng thệ  thàộ khù vừ c tì nh ù y 

      058（272）1836 

◆Từ khóa tìm kiếm: 岐阜県聖火リレー  

Yuri Gagarin ©NASA 

●Dân số của tỉnh 

1.987.680 người 
(giảm 781 người) 

※tại thời điểm 1/12/2019 

※( )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 」  

Ngọn đuốc Olympic (Nguồn hình ảnh: Tokyo 20202) 
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Hộp thông tin 
 

 

 Khai mạc buổi công chiếu biểu diễn kịch Jikabuki tháng 4 

Các đoàn thể bảo tồn kịch Jikabuki trong tỉnh sẽ công chiếu buổi [ biểu diễn kịch Jikabuki năm 2020 của Seiryu no 

Kuni Gifu] hàng tháng cho đến hết tháng 7. 

●Thời gian: ngày 19 tháng 4 (chủ nhật), ngày 26（chủ nhật） 
●Địa điểm: Gifu Seiryu Bunka Plaza (Gifu shi) 
●Phí vào hội trường: miễn phí    ※Có phát vé mời 

●Liên hệ: tài đoàn giáo dục 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 

 

 Bạn có đang trăn trở về hiếm muộn hay khó thụ thai không ? 
Hiện nay tại trung tâm tư vấn hiếm muộn của tỉnh đang tiếp nhận trao đổi những vấn đề như hiếm muộn, khó thụ thai, do 

các chuyên gia tư vấn về hiếm muộn và các bác sĩ sản khoa phụ trách. 
●Thời gian: thứ 2, thứ 6 hàng tuần 10:00～12:00 13:00～16:00（trừ ngày nghỉ lễ và nghỉ cuối năm, đầu năm） 
●Địa điểm: Trung tâm tư vấn hiếm muộn tỉnh (Kakamigahara shi) 
●Cách thức tư vấn: qua điện thoại, mail, trực tiếp  ※Tư vấn trực tiếp cần đăng ký trước 
●Nơi tư vấn/đăngký/ liên hệ: Trung tâm tư vấn hiếm muộn tỉnh         058(389)8258 

●Từ khóa tìm kiếm : こうのとり応援団 ぎふ 

 

 Khai mạc buổi trao đổi luật pháp miễn phí do luật sư tư vấn 
●Thời gian: ngày 4 tháng 3 (thứ 4), ngày 18 (thứ 4) 13:00~15:50 
●Địa điểm: trung tâm tư vấn cuộc sống người dân (Gifu shi) 
●Lệ phí: miễn phí  
●Số lượng: mỗi ngày 8 người (theo thứ tự đăng ký sớm nhất) 
●Địa chỉ liên hệ/đăng ký: trung tâm tư vấn cuộc sống người dân          058(277)1001 
●Từ khóa tìm kiếm : 岐阜県 面接法律相談 

 Ngày 2 tháng 4 là ngày thế giới nhận thức về chứng tự kỷ 

Ngày 2 tháng 4 là ngày thế giới nhận thức về chứng tự kỷ, từ ngày 2 đến mùng 8 tháng 4 là tuần lễ nhận thức về khiếm 
khuyết phát triển nhận thức. 
Lấy tâm điểm là ngày thế giới nhận thức về chứng tự kỷ, tại các địa phương trong tỉnh sẽ diễn ra các chương trình hoạt 
động nâng cao nhận thức và thắp sáng màu xanh nhân ái. 
Hãy cùng hướng đến một xã hội mà bất cứ ai cũng có thể chung sống hạnh phúc, hãy cùng nhìn nhận 1 cách đúng đắn về 
các khuyết tật nhận thức, tự kỷ..vv.. 
●Liên hệ: phòng phúc lợi xã hội người khuyết tật tỉnh ủy         058(272)8314 
●Từ khóa tìm kiếm : 世界自閉症啓発デー  

 Tuyển tình nguyện viên cho đại hội Nenrin Pick Gifu 2020 

Tuyển tình nguyện viên hỗ trợ khi diễn ra đại hội, chào đón nồng nhiệt các vận động viên từ khắp nơi trên toàn quốc 

đến tham dự. 

●Thời gian tuyển: từ 1 tháng 3 (chủ nhật) ~ 30 tháng 6 (thứ 3) 
●Số lượng: 1500 người 
●Thời gian khai mạc đại hội: 31 tháng 10 (thứ 7) ~3 tháng 11 (thứ 3/ngày lễ) 
●Nơi đăng ký/Liên hệ: Hội đồng ủy viên thi hành Nenrin Pick Gifu 2020           058（277）8462 
●Từ khóa tìm kiếm : ねんりんピック岐阜2020ボランティア  
 
 

 Nhằm ngăn chặn việc tiếp nhận độc hại do khói thuốc lá thụ động, cấm hút thuốc lá trong phòng đã trở 
thành nghĩa vụ bắt buộc 
Để ngăn chặn ảnh hưởng đến sức khỏe do khói thuốc thụ động, từ 1 tháng 4 tất cả các nơi tập trung đông người cùng sử 

dụng như quán ăn, nhà hàng, văn phòng, khu công nghiệp, khách sạn..vv..sẽ cấm thuốc lá và trở thành nghĩa vụ bắt buộc. 
Các sở y tế sẽ tiếp nhận các trao đổi từ doanh nghiệp liên quan đến việc thiết lập các phòng hút thuốc riêng, hạn chế việc 
ra vào vùng hút thuốc của trẻ vị thành niên dưới 20 tuổi. 
●Liên hệ: các phòng y tế sức khỏe hoặc ban sức khỏe y tế tỉnh         058（272）8860 
●Từ khóa tìm kiếm :  岐阜県受動喫煙防止対策について 
 

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 3 tháng 2 năm 2020  

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

Đào tạo- 
thi tuyển 

Sự kiện Tuyển dụng Khác 

Giải thích 

 về biểu tượng 
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Website: http://www.gic.or.jp/ 

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

