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●Dân số của tỉnh
1.979.788 người

Quảng cáo của tỉnh Gifu

Thông báo từ tỉnh Gifu

(tăng 272 người)
※tại thời điểm 1/5/2020

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.

Chương trình [ Thông báo của từ
tỉnh Gifu ] cũng được phát sóng trên
kênh thông tin Gifu chan (8ch) !

※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」

Tháng 8 năm 2020

Hãy nhấn nút d để
nhận thông tin trong
tỉnh

Điểm tin trong tháng này
Trung tâm xúc tiến nông nghiệp thông minh đã được khai trương
Vào tháng 3 năm 2019, tỉnh Gifu đã thành lập xây dựng [kế hoạch thúc đẩy nông nghiệp thông
minh tỉnh Gifu]. Hiện đang cố gắng nỗ lực thực hiện các mục tiêu sau.
・Thực hiện mở rộng quy mô kinh doanh với ít nhân lực

--------Nông nghiệp thông minh là gì?---------

・Triển khai nông nghiệp đơn giản cho bất cứ ai cũng có thể
dễ dàng thực hiện, bất kể số năm kinh nghiệm.
・Cải thiện thu nhập, đạt năng suất - sản lượng chất lượng
cao và cải thiện giá thành.

Nông nghiệp ứng dụng công nghệ ICT và công
nghệ Robot

Đây là nỗ lực nhằm cải thiện đáng kể việc quản
lý nông nghiệp bằng cách sử dụng các công nghệ

Tại "Trung tâm xúc tiến nông nghiệp thông minh" bạn sẽ
được tiếp xúc thực tế sự tiện lợi của máy móc tân tiến nhất
và tìm hiểu về nhiệt độ nhà kính mẫu. Thu thập dữ
liệu thông tin trồng trọt tại những nơi được chứng nhận
thực tế và thực nghiệm hệ thống trồng trọt thích hợp nhất
tại các cơ sở trong tỉnh.

tiên tiến như công nghệ ICT và công nghệ robot.
Tiết kiệm nhân lực lao động bằng việc sử dụng
máy kéo tự động hoặc máy bay không người lái,
phân tích dữ liệu canh tác bằng trí tuệ nhân tạo
AI, tưới nước và bón phân tự động sẽ cho phép
sản xuất các sản phẩm nông nghiệp chất lượng
cao.

※Khi muốn đến thị sát cần đặt lịch hẹn trước.
Hướng dẫn về các buổi hội thảo sẽ được gửi thông qua các
văn phòng nông lâm nghiệp.
※Trong thời gian này
sẽ chỉ nhận các
nhóm nhỏ, ít người.

◆Địa điểm: Kaizu shi Kaizu cho Hirahara 1165
◆Liên hệ: phòng chính sách nông nghiệp tỉnh ủy
058(272)1562
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Hộp thông tin

Giải thích
về biểu tượng

Sự kiện

Tuyển dụng

Đào tạothi tuyển

Khác

Yên tâm nghỉ trọ, chuyến đi xả hơi tại Gifu
Toàn thể cư dân tỉnh Gifu cùng vượt qua giai đoạn dịch bệnh Covid-19! Tỉnh đang thực
hiện chiến dịch du lịch Gifu với nhiều ưu đãi và đảm bảo an toàn cho cư dân. Nhân cơ
hội này bạn có muốn thêm 1 lần nữa trải nghiệm vẻ đẹp quê hương không?
●Chi tiết: Tham khảo tại [Hướng dẫn du lịch Gifu]
(tại mã code bên phải)
●Liên hệ: phòng kế hoạch du lịch tỉnh ủy
058(272)1111 (số nội bộ 3077)
Lên kế hoạch lái xe dạo chơi vòng quanh tỉnh nhà với phần trăm giảm giá [G Wari]
Tỉnh đang thực hiện chiến dịch kích cầu với giá ưu đãi, thỏa sức lái xe oto du lịch các nơi trong tỉnh Gifu với plan 2 hoặc 3
ngày không giới hạn sử dụng đường cao tốc. Thêm nữa còn có chương trình tặng quà đặc sản của tỉnh cho đến hết ngày 30
tháng 9.
●Thời hạn: đến ngày 25 tháng 12 (thứ 6)
●Chi phí: từ 4300 yên (xe trọng lượng nhỏ Kei)~
●Điều kiện: xe có thẻ ECT/ Cần đăng ký trước
●Liện hệ:NEXCO miền trung Nhật Bản
0120(922)229
Khai mạc triển lãm [họa sĩ vẽ bức tranh mãnh hổ Ohashi Suiseki]
Giới thiệu toàn bộ về Ohashi Sekisui - người đã từng đoạt huy chương vàng Meiji và đã tỏa sáng với giải vàng tại triển lãm
Paris năm 1900.
●Thời gian: từ ngày 23/7 (thứ 5/ ngày lễ) ~ ngày 13/9 (chủ nhật)
từ 10:00 ~ 18:00 ( thời gian cuối để vào triển lãm trước 17:30)
●Chi phí: thông thường 800 yên, sinh viên 600 yên, học sinh cấp 3 trở xuống miễn phí
●Liên hệ: bảo tàng mỹ thuật tỉnh
058(271)1313
●Từ khóa tìm kiếm: 岐阜県美術館
Cùng trải nghiệm chơi với cá tại Seiryu Nagaragawa Ayu Park
Có đầy đủ các chương trình trải nghiệm thú vị dành cho gia đình từ trẻ em đến người lớn như bắt cá thơm Ayu và câu cá.
Những trải nghiệm đầy đủ, trọn vẹn về di sản nông nghiệp của thế giới [cá thơm Ayu sông Nagara].
●Địa điểm: Seiryu Nagaragawa Ayu Park (Gujo shi)
●Chi phí: vào công viên miễn phí ※1 phần trải nghiệm có phí
●Liên hệ: Seiryu Nagaragawa Ayu Park
0575(85)2115
●Từ khóa tìm kiếm: 清流長良川あゆパーク

Hãy cùng nỗ lực thực hiện mục tiêu phát triển bền vững SDGs
Mục tiêu 5 Đạt được bình đẳng giới
Tại tỉnh hiện đang giới thiệu các khóa học khác nhau và mô hình xã hội mục tiêu để bất cứ
ai, bất kể giới tính... đều có thể phát huy đầy đủ tài năng và cá tính.
●Liên hệ: phòng xúc tiến hoạt động của phụ nữ/ dự án bình đẳng nam nữ của tỉnh ủy
058(272)8236

●Từ khóa tìm kiếm: ぎふジョ！

Tháng tăng cường sản lượng rau quả
Tại tỉnh Gifu đã quyết định tháng 8 ( bao gồm cả ngày 31/8 là [Ngày của rau quả]) để làm tháng tăng cường sản lượng rau
quả [Seiryu no Kuni Gifu]
Tỉnh thực hiện các chiến dịch như phổ biến thông tin - hướng đến mục tiêu gia tăng sản lượng thu hoạch rau quả.
●Liên hệ: phòng sức khỏe y tế tỉnh ủy
058(272)8270
●Từ khóa tìm kiếm: ぎふ野菜ファースト

Những thông tin trên được cập nhật tại thời điểm ngày 7/7/2020.
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/
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