
 

ECHIZEN FLASH   No.168       

Tháng 10 ～ Tháng 11 năm 2019 

         Dân số của thành phố Echizen 
  Tổng dân số:  82184  người  (9/1 chiều)       
   Người nước ngoài:  3872  người (9/1 chiều)       
 (Người dân Việt Nam  509 người) 

1. Tầng thứ ba của Plaza Takefu sẽ mở cửa. 
2. THỰC HIỆN THÔNG BÁO LUYỆN TẬP VỀ 

THÔNG TIN ĐỘNG ĐẤT KHẨN CẤP   
3. Thông báo về quy định giao thông. 
4. Tiền lương tối thiểu tỉnh Fukui 
5. Thông tin sự kiện 
6. Chú ý Gấu mùa thu!! 

 
1. 「市民プラザたけふ」３階部分がオープンします 

2. 緊急地震速報の訓練放送を行います 

3. 菊花マラソンによる交通規制 

4. 福井県の最低賃金改定 

5. イベント情報 

6. 秋の熊に注意してください 

Tầng thứ ba của Plaza Takefu sẽ mở cửa. 
1. 「市民プラザたけふ*」の３階部分がオープンします。 

 

Vào ngày 1 tháng 11, trên tầng 3 của Al Plaza Takefu. Trung 

tâm giao lưu công dân và sân chơi dành cho trẻ em là Tengu 

chan Plaza, sẽ khai trương 

 * Công dân Plaza Takefu: Al Plaza 

Takefu tầng 3 và 4 gọi chung (Tầng 

4 vẫn đang được xây dựng.) các cơ 

sở chức năng của thành phố với 

như học tập suốt đời, nuôi dưỡng 

trẻ em, lao động, phúc lợi, và hỗ trợ 

các hoạt động dân sự. 

Hiệp hội trao đổi quốc tế Echizen sẽ 
chuyển từ ngày 1 tháng 11 đến thành 
phố “Shimin Plaza Takefu” (tầng 3). 

越前市国際交流協会は、11/1から 

市民プラザたけふ（３階）に移ります。 

◙ Trung tâm giao lưu công dân (Shimin Kouryuu 

Sentaa) 8: 30-23:30 

Văn phòng xã hội dân sự công cộng và một 

không gian làm việc chung mà bất cứ ai cũng có 

thể sử dụng. Cho thuê phòng hội nghị, phòng đa 

năng và phòng kiểu Nhật (có phí). 
 

◙ Quảng trường “TENGU-CHAN Hiroba”  

     9: 30-17: 30 

Không gian dành cho trẻ em có thể chơi miễn phí. 

Có ba vở kịch Oh Oheya- được đặt theo tên cuốn 

sách ảnh của Koshi Satoshi.  Ngày nghỉ: 29 tháng 

12 đến 3 tháng 1 

 

Vào ngày 25 tháng 10, văn phòng và lớp học tiếng Nhật sẽ 

được chuyển đến tầng 3 của Al Plaza Takefu. Các lớp học 

tiếng Nhật sẽ đóng cửa từ ngày 25 tháng 10 đến ngày 31 

tháng 10. 

* “Shimin Plaza Takefu” đến ngày 31 tháng 10 người ngoài 

không thể vào. Hãy chú ý. 

Tiền lương tối thiểu tỉnh Fukui 
4. 福井県の最低賃金 

Từ ngày 4 tháng 10 năm 2019～  
 lương giờ được sửa đổi thành  829 yên. 

THỰC HIỆN THÔNG BÁO LUYỆN 
TẬP VỀ THÔNG TIN ĐỘNG ĐẤT 

KHẨN CẤP  2. 緊急地震速報の訓練放送を行います 
 

Sẽ phát sóng chương trình huấn luyện, 

 nhưng không phải là động đất thật. Xin hãy chú ý! 
 

■Thời gian: Ngày 5 tháng 11 (T3), buổi sáng 

khoảng 10h. 

■Địa điểm tổ chức: Toàn bộ các khu vực trong 

thành phố. 

■Thiết bị phát: Tất cả các loa ngoài trời (như trường 

tiểu học), Máy nhận tín hiệu từng hộ gia đình (Thiết 

bị công cộng hay hộ gia đình của từng khu) 

Địa chỉ liên hệ/ Phòng an toàn thiên tai  
☎0778‐22‐3081 

Thông báo về quy định giao thông 
3. 菊花マラソンによる交通規制 

 

Ngày 3 tháng 11 (CN, ngày lễ), vì diễn ra đại hội 

Maraton Kikka nên sẽ có cấm đường. Sau khi vận 

động viên chạy cuối chạy qua thì sẽ có xe cảnh sát 

đi thông báo hết cấm đường. 

■Địa điểm: Trường tiểu học Takefu-Nishi, cầu 

Bandai, cầu Hoyama, các địa điểm xung quanh 

núi Murakuni. 

■Thời gian: Buổi sáng 8h40 đến khoảng giữa trưa. 



Chú ý Gấu mùa thu!!   6. 秋のクマに注意してください 
 

Trong thành phố thì đã có lần xuất hiện gấu. Mùa thu, vì gấu bắt đầu có 

những hoạt động cho thời kì ngủ đông, nên cần đặc biệt chú ý! 
 

◆ Nếu mà gặp gấu... 
・Không được hoảng hốt, gây những âm thanh lớn, mà lặng lẽ rời đi. 

・Tuyệt đối không được lại gần dù là gấu nhỏ ( gấu con). 

・Nếu bị tấn công, hãy nằm nấp xuống mặt đất và bảo vệ đầu và cổ. 
 

◆ Nếu nhìn thấy gấu hãy liên lạc tới: 
Phòng quản lí nông lâm nghiệp, tel. 0778-22-3008  

hoặc là phòng cảnh sát Echizen, tel. 0778-24-0110 

Trang 2 Tháng 10 - Tháng 11 năm 2019     ECHIZEN FLASH 

Lễ hội Takefu Kikuningyou   
たけふ菊人形は11月4日まで 

 

Lễ hội búp bê Hoa Cúc Takefu, kéo dài đến 4 

tháng 11, đang được tổ chức tại Công viên trung 

tâm Takefu. 

Ngắm nhìn những bông Hoa Cúc tuyệt đẹp và cuối 

tuần cũng có rất nhiều chương trình sự kiện. 

Nhất định hãy đến xem nhé! Miễn phí vé vào ! 

 (Hàng ngày 9:00－17:00)   

5. イベント情報 

 

Sức khỏe gia đình “Kenkou Feaa”  
~ Hãy trải nghiệm những điều tốt đẹp cho cơ thể của 

bạn! ~  家族まるごと健康フェア 
Liên hệ: Bộ phận Xúc tiến Sức khỏe 0778-24-2221 

 

◆ Thời gian: Ngày 16 tháng 11 (Thứ bảy) 9:00-15:00 

◆ Địa điểm: Đấu trường thể thao AW-I Sports Arena 

◆ Nội dung: 
◙ Khám bệnh định kì, tầm soát ung thư 

Giờ tiếp nhận 9:00-10: 30  

*Ung thư vú và cổ tử cung 13: 00-14: 00 

※ Cần đăng kí trước. Vui lòng mang theo phiếu 

khám bệnh, thẻ bảo hiểm y tế và tiền thanh toán. 

※ Cần đăng kí khám ung thư dạ dày, vú và cổ tử 

cung. 
 

◙ Gian hàng tập thể dục 
9: 00-12: 00 Trải nghiệm thể thao mới 

13: 30-14: 30 Yoga (Vui lòng mang theo khăn tắm) 
 

◙ Gian hàng thực phẩm (số lượng có hạn) 
11:00 Hương vị súp thịt lợn ít muối 

13:00 Đồ ăn nhẹ được làm bằng nguyên liệu 

Echizen-shi 

Ngoài ra: thử món ăn Brazil và đồ ngọt 
 

◙ Gian hàng trãi nghiệm nghề nghiệp cho trẻ em 
(công việc y tá, dược sĩ, kỹ thuật viên nha khoa) 

 

◙ Gian hàng sức khỏe 
Đo mật độ xương, đo tuổi da, v.v. 

Sữa lỏng, thức ăn ít muối, thức ăn ít calo, thử làm 

thức ăn dưỡng sinh, v.v. 

Lễ hội ẩm thực Thành phố Echizen  

Marugoto Lễ cảm ơn bữa ăn 

越前市まるごと食の感謝祭 

Địa chỉ liên hệ: Phòng Chính sách Nông nghiệp,  

☎0778-22-3009 

 

◆ Thời gian: Thứ 7, ngày 16 và chủ nhật ngày 17  tháng 

11. Từ 10h00 – 16h00 

◆ Địa điểm: Công viên trung tâm Takefu 

Có bán các sản phẩm chế biến từ sản phẩm nông nghiệp, 

hay các loại rau, hoa quả theo mùa, hay các món ăn nổi 

tiếng của thành phố Echizen. 

Có các sự kiện biểu diễn trên sân khấu, nấu ăn hay 

thưởng thức thử các món ăn.  
 

Lễ hội đa văn hóa, “WA WA WA”  
多文化交流フェスティバル「和WAわ」  

Liên hệ: Hiệp hội quốc tế ☎0778-24-3389 
 

 

Thưởng thức văn hóa nước ngoài và văn hóa Nhật Bản 

trên sân khấu. Ngoài ra còn có một góc hữu ích cho 

cuộc sống ở Nhật Bản.  

◆ Thời gian: Ngày 17 tháng 11 (Chủ Nhật) 10: 00-16: 00  

◆ Địa điểm: Đấu trường phụ AW-I Sports Arena 

 

Giải đấu giao lưu Futsal World Cup của 
Echizen City 

越前市ミニワールドカップ フットサル交流大会 

Liên hệ: Bộ phận Hợp tác Công dân ☎0778-22-3293 
 

Các đội Nhật Bản, Brazil và Việt Nam sẽ tham gia.  

Hãy đến để cổ vũ! 

◆ Thời gian: Ngày 17 tháng 11 (Chủ Nhật) 10:00-16: 00 

◆ Địa điểm: Đấu trường chính AW-I Arena Arena 

Hãy đến Công viên Takefu Chuo và Sân thể thao AW-I vào ngày 16 và 17 tháng 11! 
Chuyển động trò chơi lớn. (vé trọn gói 1000 yên) * Sẽ ngừng khi trời bão 

Lễ hội lá đỏ Hanagatami はながたみもみじまつり 
 

Cùng đi ngắm lá đỏ của mùa thu tuyệt đẹp chứ? 

◆ Thời gian: Từ ngày 3(CN, lễ) đến ngày 17 tháng 11 

◆ Địa điểm: Công viên Kakyou (Thành phố Echizen, 

Awatabe 17-20)  


