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4. Kiểm soát dịch hại  
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1. イベント情報 

2. ふるさと踊りに参加しませんか？ 

3. 成人式の実行委員を募集します 

4. 病害虫防除 

5. 大雨, 熱中症に注意しましょう 

6. 金属類・電気製品ごみの拠点回収 

1. イベント情報 

 

Bên cạnh TP.ECHIZEN,thông tin sự kiện TP.SABAE    
SABAE Yasshiki-matsuri  さばえやっしきまつり 

 

Lễ hội tiền dạ（Nhảy múa của trẻ em） 

❂ Thời gian／Thứ 6 ngày, 

       26 tháng 7,  18h～20h30  

   ※trời mưa vẫn làm 

❂ Địa điểm／Phố mua sắm  

      KOMACHI Shootengai-

doori 

Sự kiện triễn lãm dao kéo  刃物の里イベント 

Hamono-no-Sato,  

Ikenokami-cho 48-6-1  

☎0778-22-1241 
 

Biễu diễn quá trình chế tạo 

dao 2 mặt sắc  

◙ Thời gian: Ngày 10 tháng 8 ( thứ 7) từ 10 giờ sáng 

đến 3 giờ chiều  (Miễn phí) 
 

Lớp học làm mì Soba  そば打ち教室 

Làm mì Soba bằng dao bảng lớn dao Echizen. Với 

số mì Soba tự làm ra bạn có thể 
ăn thử hoặc mang về nhà 
 

◙ Thời gian: Ngày 10 tháng 8 

( thứ 7) từ 11 giờ trưa đến 1 

giờ 30 

◙ Số lượng: 5 nhóm ( khoảng 2 

đến 3 người 1 nhóm, bạn cần 

đăng kí trước) 

◙ Phí tham gia: 500 yên (miễn phí cho học sinh tiểu 

học trở xuống) 

 

Sự kiện Bảo tàng mỹ thuật  いまだて芸術館 

Imadate-Geijutsukan, Awatabe-cho 11-1-1  

☎0778-42-2700 
 

“ Ban nhạc Festa” バンドフェスタ 

Biễu diễn bởi ban nhạc nghiệp dư của địa phương 

◙ Thời gian: Ngày 4 tháng 8 (chủ nhật) khai mạc 

vào 2 giờ chiều 

◙ Phí vào cổng ( tất cả ghế đều tự do lựa chọn) vé 

mua sớm 500 yên, mua vào ngày diễn 600 yên 
 

Buổi trình diễn huấn luyện sơ tán  
避難訓練コンサート 

Thực hiện biểu diễn tái dựng những tình huống tai 

họa nguy cấp đã xảy ra  

◙ Thời gian: Ngày 24 tháng 8 ( thứ 7) khai mạc vào 

2 giờ chiều   *Phí vào cửa: miễn phí 
 

“Nghệ thuật giấy Nhật Bản・lớp học Kusudama”  
和紙アート・くすだま教室 

Sử dụng giấy Nhật để làm các đồ vật 
trang trí. 

◙ Thời gian: Ngày 10 tháng 8 (thứ 7)  

 ① từ 10 giờ sáng đến giữa trưa 

 ② từ 1 giờ rưỡi chiều đến 3 giờ rưỡi. 

◙ Số lượng: Mỗi lần khoảng 20 người (cần đăng kí 

trước) 

◙ Phí tham gia: 1200 yên 

Nhảy múa truyền thống SABAE Yanshiki,biểu diễn trống 

Nhật Bản, bốc thăm có thưởng, các quán ăn… 
 

LỄ HỘI CHÍNH ※trời mưa vẫn làm 
❂ Thời gian／thứ 7 ngày 27 tháng 7,  15h～21h 

❂ Địa điểm／Công viên NISHIYAMA 

❂ Thắc mắc／Hội viên phụtrách lế hội (Kondou) 

    Tel. 090-1635-4588 
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Chú ý mưa lớn   5.  大雨に注意しましょう 
   

Sạt lở đất  nguyên nhân chính là 

do  mưa  to.  Khi  lượng  mưa 

20mm/h mưa to liên tục vượt 

100mm thì sẽ dễ sảy ra sạt lở 

đất. 
   Lũ lụt cũng sẽ dễ sảy ra sau 

đó. Thêm nữa vách cũng dễ bị sạt, sau khi mưa 

tạnh cũng có trường hợp bị sạt lở nên cần phải 
chú ý. 
 

Chú ý cảm nắng 熱中症に注意しましょう 
 

Cảm nắng không chỉ xảy 

ra ở ngoài trời cũng có 

trường hợp bị chết ở trong 

phòng. Chú ý sự thay đổi 

của  cơ  thể,  chú  ý  đến 

người  xung  quanhđể 
phòng cảm nắng giữ gìn 

sức khỏe. 

・Tránh nóng: 

☛ Trong phòng nếu nóng quá thì không nên 

chịu mà dùng máy lạnh. 

☛ Mặc đồ thoáng mát. 

☛ Ngày đẹp trời khi ra ngoài dùng ô hoặc 

mũ.Đi vào bóng dâm và nghỉ ngơi. 

・Bổ sung thêm nước 

☛ Dù không cảm thấy khát nhưng cũng nên 

bổ sung thêm nước và muối khoáng. 

Thông tin về rác 
6.  金属類・電気製品ごみの拠点回収 

 

Mỗi tháng một lần, thu hồi rác kim loại,  
đồ điện gia đình tại địa điểm bên dưới: 

Miễn phí nên có thể vất được. 

Chủ nhật đầu tiên hàng tháng (từ tháng 3～12) 

● Ngày giờ: Ngày 4 (chủ nhật) tháng 8, 9h ～

15h 

● Địa điểm: Trung tâm 1 Tổ chức vệ sinh Nan-

etsu（Kitago 1-3-20） 

※ Chú ý: Sản phẩm thuộc đối tượng pháp luật 
quy định đồ điện tái chế (tivi, tủ lạnh, điều 

hòa, máy giặt, máy sấy quần áo thì không 

thu hồi.) 

※ Acquy hay pin, đèn dầu, đèn huỳnh quang 

thì hãy lgowx bỏ phần bên trong ra. Không 

vất cùng nhau. 

 

 

 

 
 

Thông tin liên hệ: 
 Phòng Chính Sách Môi Trường  

(Kankyoo-seisaku-Ka) ☎0778-22-5342. 

Tuyển dụng ủy viên cho lễ trưởng thành 
3.   成人式の実行委員を募集します 

 

Ngày 12 tháng 1 năm 2020 (chủ nhật) 
có  kế  hoạch tiến hành “Lễ  trưởng 

thành cho thanh thiếu niên thành phố 

Echizen” . Chúng tôi có nhu cầu cần 

tuyển người trưởng thành mới tham 

gia cho việc quản lí, vận hành buổi lễ 

này. Bạn có muốn góp phần làm nên 

lễ trưởng thành theo ý tưởng riêng của mình không? 
 

☛ Đối tượng: Những người đến tuổi trưởng thành đang 

sinh sống trong thành phố ( những người sinh từ ngày 2 

tháng 4 năm 1999 đến ngày 1 tháng 4 năm 2000) 

☛ Cách thức đăng kí: Họ tên, giới tính, địa chỉ, số điện 

thoại, trường tiểu học của bạn, thư điện tử, điện thoại 
hoặc máy fax) 

 

Bạn có thể thử áp dụng quét mã QR bên phải.  
Vui lòng kiển tra “Lễ trưởng thành” hoặc “thành 

phố Echizen” (chỉ tiếng nhật) 
☛ Hạn cuối đăng kí: đến ngày 30 tháng 8 ( thứ 6) 

※ Sau đó cũng có thể đăng kí bất cứ lúc nào 

※ Cuộc họp sẽ diễn ra 1 tháng 2 lần vào ngày thường từ 7 

giờ tối 

Liên hệ: Phòng học tập suốt đời  

(Shoogai-gakushuu-Ka) 

☎0778-22-3977 FAX 0778-22-9174 

Kiểm soát dịch hại   4.  病害虫防除 
 

Để phòng ngừa dịch hại cho lúa và đậu tương, từ giữa 

tháng 7 đến cuối tháng 8, sẽ tiến hành phòng trừ dịch hại 
bằng máy bay điền khiển từ xa. Chỉ khu vực Takefu sẽ ứng 

dụng phun thuốc trừ sâu cho đậu nành. 
 

Mọi thắc mắc xin liên hệ: 
Huyện Takefu  / JA Echizen-takefu ☎0778-21-2608 

Huyện Imadate / JA Tan-Nan ☎0778-51-8004 

                Bạn có muốn tham gia lễ hội  
                  " Furusato Odori"  

tại thành phố Echizen không? 
2. ふるさと踊りに参加しませんか？ 

❂ Thời gian: Ngày 13 (thứ 

3) tháng 8, buổi tối. 
❂ Địa điểm: Công viên 

Takefu Chuou Kouen 

❂ Phí tham gia／Miễn 

phí!!! 
❂ Đăng kí: Hiệp Hội Giao 

Lưu Quốc Tế 

      (Kokusai-kooryu kyookai) ✉ info@e-i-a.jp      

      Facebook: EIA Flash  

      *Vui lòng kiểm tra facebook để biết chi tiết 


