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1. ＧＷおでかけ情報 

2. 大型連休中の業務と施設のお知らせ  

3. お茶のイベント 

4. PM2.5と光化学スモッグの情報について 

5. 市多文化共生推進プラン策定 

Thông tin về chương trình giao lưu (Tuần lễ vàng) GW 

Sự kiện mùa xuân trong Công viên trung tâm Takefu  
Cùng Vui Chơi Tại Khu Giải Trí Mini 

  

∙ Ngày 27/4～ngày 6/5, thứ bảy và chủ nhật từ ngày 11/5 

đến ngày 30/6, từ 10h～16h 

Địa  điểm: Công  viên  trung  tâm Takefu  (Takase  2 

choume)  Xe thăm quan, tàu lượn, hay vòng quay ngựa 

gỗ, vv  (trả tiền) 
 

Sự kiện dành cho trẻ em "Kodomo wanpaku Oukoku" 

Từ ngày 27/4 (T7) đến ngày 30/4 (T3, lễ) , từ 10 giờ 

sáng đến 5 giờ chiều, ngày 1/5 (T4, lễ), từ 10 giờ sáng 

đến 4 giờ chiều 
 

Hagu-Mogu Café Trong thời gian này, chúng tôi sẽ bán 

thức ăn ngon, hướng đến những người sành ăn địa 

phương. Ngày 2/5, ngày 3/5, ngày 6/5, ngày 11/5, ngày 

12/5, từ 10 giờ sáng 

∙ Địa điểm: các cơ sở ẩm thực “Hagu-mogu” bên trong 

công viên. 
 

Tebura de Barbeque Trong thời gian diễn ra, nguyên 

liệu làm BBQ và địa điểm tổ chức được cung cấp ( có 

tính phí). Thưởng thức tiệc nướng BBQ ở công viên 

trung tâm thì thật tuyệt vời đúng không nào! Bạn cần đặt 

chỗ trước. Hãy liên hệ với chúng tôi khi muốn biết thêm 

thông tin chi tiết hay lệ phí tham gia.  

∙ Thời gian:ngày 27/4 (T7) ～ngày 6/5(T2), và ngày cuối 

tuần tháng 5 và tháng 6, 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều 

∙ Nơi hướng dẫn: Hagu-Mogu, thời gian cuối cùng tiếp 

nhận : Cho đến 2 giờ chiều, Tel:080-1960-8244 
 

Festival Chibikko (Lễ hội: Ngày Trẻ Em) 

∙ Ngày 4 ～5 tháng 5.  Từ 10:00～16:30 

∙ Địa điểm: Công viên trung tâm Takefu (Khi trời mưa, thì 

tổ chức ở phòng tập thể dục AW-I Sport Arena) 

∙ Trong hai ngày, trong công viên có diễn ra hoạt động vui 

chơi. Vận hành thiết bị trò chơi kích thước lớn, sự kiện 

sân khấu, quầy hàng, v.v. 

∙ Có nhiều chương trình biểu diễn, các hoạt động trải 

nghiệm hướng đến các em nhỏ và các bậc phụ huynh. 

Người lớn cũng có thể tham gia. 

Nơi hướng dẫn: Phòng phúc lợi trẻ em ☎0778-22-3006 

 

 

Lễ hội: Shikibu to Fuji Matsuri 
 

Trong khuôn viên xinh đẹp tại công viên, sẽ diễn ra sự 

kiện mà ở nơi đó bạn có thể cảm nhận được nét đẹp văn 

hóa cổ xưa của Nhật Bản. Trang phục thời kì Heian hòa 

quyện cùng sắc tím của hoa tử đằng tạo nên không gian 

lễ hội vô cùng tuyệt đẹp!  
∙ Ngày 3/5 (T6/lễ), 1 giờ chiều đến 4 giờ chiều  

∙ Địa điểm: Công viên Murasaki-Shikibu Kouen

(Higashisenpuku Chou 20)   
 

Lễ hội: Ajimano-Manyou Matsuri 
 

Đây là một sự kiện ở quận Ajimano, nó được đặt theo 

tên của bộ sưu tập thơ ca đầu tiên của Nhật 

“Manyoushuu” vào khoảng 1300 năm trước. 

∙ Ngày 3/5(T6/lễ),  4/5 (T7/lễ) , từ 10 giờ sáng 

∙ Địa điểm: Manyou-no-Sato Ajimano-En (Yokawa 

Chou 55-1) 

 3/5: Chương trình biểu diễn Man-you Cha-Taikai 

(phòng trà) từ 10 giờ sáng (200 yên), sự kiện sân khấu 

vv.. 4/5: Manyou Oonabe (miễn phí) từ 11 giờ 

sáng,Man-you Gyouretsu (Diễu hành trang phục thời 

Man-you)từ 11:30 giờ sáng,  Sự kiện sân khấu vv.. 
 

Lễ hội: Kami to Kami 
Thần giấy thì được thờ cúng tại quận Imadate. Trong 

thời gian diễn ra lễ hội, các quầy bán thức ăn lưu động, 

quầy bán giấy truyền thống của Nhật, sự kiện sân 

khấu… cũng được diễn ra sôi nổi. 

∙ Ngày 3/5 (T6/lễ) đến 5/5 (CN/lễ), 9 giờ sáng đến 4 

giờ chiều. 

∙ Địa điểm: Phía trước tòa nhà Papirusu - Echizen 

Washi no Sato(Shinzaike chou 8-44） 

  3/5: Nhảy điệu Yosakoi (11:30), phần biểu diễn của 

các học sinh trung học (14h), 4/5: Biểu diễn thư pháp 

(10h),  5/5:  Cuộc thi máy bay giấy (13h) 
 

Cắm hoa và trà đạo 
Tại SIPY(tầng hai), chúng tôi sẽ trưng bày nhiều trường 

phái cắm hoa khác nhau. Nhập học miễn phí. 

∙ Ngày 11/5 (T7), ngày 12/5 (CN) 10 giờ sáng đến 5giờ  

chiều  (ngày 12 thì đến 4:30 chiều) 

∙ Trà đạo (có thu phí): diễn ra đến 4 giờ chiều 

1. ＧＷおでかけ情報       
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PM2.5 và sương mù quang hóa 
    4.    PM2.5と光化学スモッグの情報 

 

Khi mùa xuân đến nồng độ PM2.5 tăng lên, rất 

dễ  xảy ra hiện tượng sương mù quang hóa. 

Trường hợp có chú ý từ tỉnh FuKui hay thành 

phố Echizen, thì hãy chú ý những điều dưới đây. 

Kết quả từ intternet「Tỉnh Fukui có ô nhiễm 

không khí nặng」 
 

P.M 2.5 là gì?  P.M 2.5 là là một loại hạt mịn lơ lửng 

trong khí quyển. P.M 2.5 không chỉ do khói bụi của 

con người tạo ra như khí thải nhà máy, xe hơi thải ra 

dưới dạng hạt mịn li ti, mà còn có khí thải có nguồn 

tự nhiên như tro than núi lửa, cát vàng... 

検索 福井県 大気汚染情報 

Về nhiệm vụ của Hội trưởng thành phố trong những ngày lễ lớn liên tiếp    2. 連休中の業務と施設 
 

Tuần lễ vàng năm nay (ngày lễ lớn) sẽ là 10 ngày nghỉ lễ liên tiếp.(từ 27 tháng 4 đến 6 tháng 5) Ngày 1 tháng 5, khi hoàng đế mới 

lên nắm quyền, sẽ là một ngày lễ của người dân Nhật Bản. Trong những ngày lễ, xin hãy chú ý đến những ngày nghỉ của các tổ chức 

y tế và ngày thu gom rác. Chúng tôi có thể xác nhận tình hình mở cửa của các cơ sở khác trên trang chủ của thành phố. 

Thưởng thức trà đặc sản của vùng Ajimano   
3.  お茶を楽しむイベント Trong khu vực Ajimano, văn hóa uống trà và 

sản xuất trà đã có từ ngàn xưa. Tại sao bạn không nhặt lá trà và học 

cách pha một tách trà ngon? 

∙ Ngày 19 tháng 5 (CN) 8:30 sáng đến giữa trưa. 

∙ Địa điểm: Ajimano-en, nhà ở Taniguchi-Ke (Yokawa-chou 55-1) 

∙ Số người tham gia: 40 người đến trước.  

∙ Phí tham gia: 500 yên  (tiền trà, kẹo) 

∙ Nơi hướng dẫn: Ajimano Kouminkan (Hội trường công cộng địa 

phương), tel: 0778-27-1926. 
 

Fukui OCHA festa e SOBA Matsuri ふくいお茶フェスタとそば祭 

Nơi hướng dẫn: Manyou Kikka-En (Vườn hoa cúc), tel: 0778-27-7800 
 

Chủ nhật, ngày 19 tháng 5 từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều 

① Bạn có thể thưởng thức các hương vị trà khác nhau. (Trả tiền) 

∙ Địa điểm: Manyou Kikka-En (Yokawa-chou 22-96-1). 

Bạn sẽ chơi một trò chơi nho nhỏ đó là uống trà và đoán xem nó là 

loại trà gì?, trà Nhật Bản, trà Trung Quốc, một góc nơi bạn có thể 

thưởng thức các hương vị của trà, v.v.  ※Mỗi người tham gia trãi 

nghiệm sẽ trả phí. (khoảng 500 yên) .Thời gian cần thiết khoảng 20-

30 phút. 

② Chúng tôi có bán thức ăn ngon với món chính chủ yếu là mì kiều 

mạch và trà.  Địa điểm: Manyou no Sato (Yokawa-chou 55-1) 

Xây dựng kế hoạch quảng bá Thành phố đa 
văn hóa    5.  市多文化共生推進プラン策定 

 

Trong thành phố có nhiều người dân của các quốc 

gia cùng sinh sống, cùng nhận ra nhau, cùng hỗ trợ 

lẫn nhau cùng tạo ra mối quan hệ, gắn kết lẫn nhau 

và với địa phương. Thành phố Echizen - một thành 

phố đáng sống được tạo ra bằng sự gắn bó với 

cộng đồng địa phương. (Chúng tôi đã thiết lập kế 

hoạch hướng thành phố Echizen trở thành một 

thành phố đa văn hóa.) 


