
 

ECHIZEN FLASH   No.173       

Tháng 2 ～ Tháng 3  năm  2020 
         Dân số của thành phố Echizen 
  Tổng dân số:  82153 người  (12/1 chiều)       
   Người nước ngoài:  4262 người (1/1 chiều)       
 (Người dân Việt Nam  559 người) 

 
1. 交通災害共済の加入者を募集します 

2. 市民雪どけクリーン作戦 

3. 金属類・電気製品の拠点回収 

4. 生涯学習講座 

5. 刃物の里イベント 

6. マイナンバーカードの申請はお早めに！  

7. 消費者センターは移転しました 

1. Hãy tham gia bảo hiểm tai nạn giao thông 

2. Tiến hành "Chiến dịch công dân thành phố chung tay dọn tuyết" 

3. Thông tin về rác  

4. Khóa học thưc tập cuộc sống 

5. Sự kiện "Quê hương của những con dao" 

6. Đăng ký càng sớm càng tốt! 

7. Các trung tâm tiêu dùng đã di chuyển 

1.  交通災害共済の加入者を募集します 

Hãy tham gia bảo hiểm  
tai nạn giao thông 

Mọi thắc mắc xin liên hệ ／ Phòng bảo hiểm hưu trí 

Điện thoại 0778-22-3002 
 

● Thời gian hưởng bảo hiểm 
Trong vòng 1 năm được tính kể từ ngày 1 tháng 4. 

※ Trường hợp người tham gia vào giữa chừng thì sẽ 
thanh toán phí kể từ ngày hôm sau . 

● Phí tham gia bảo hiểm  
Phí đóng theo năm là: 500 yên / người / năm. 

 

● Số tiền chi trả cho người tham gia trong trường 
hợp gặp rủi ro / từ 20000 yên đến 1000000 yên. 

 

● Đối tượng / những trường hợp bị tai nạn gia thông xảy 

ra trong nước Nhật, mà người bị thương có vết thương 

cần điều trị trên 1 tuần được liệt kê sau đây: 

∙ Sự cố tai nạn phát sinh liên quan đến các phương 

tiện giao thông như: xe ô tô, xe hai bánh, xe đạp 

(đường kính bánh xe trên 16 inch), xe buýt, xe điện, 

máy bay, v.v. 

∙ Sự cố tai nạn đối với người khuyết tật sử dụng xe 

lăn khi tham gia giao thông đường bộ. 

※ Tùy thuộc và từng trường hợp tai nạn cụ thể sẽ có 

mức bồi thường khác nhau, cũng có trường hợp 

không được nhận bồi thường. 
 

● Thời hạn nhận yêu cầu và bồi thường bảo hiểm 
Trong vòng 2 năm kể từ ngày xảy ra tai nạn giao 

thông. (không giải quyết các trường hợp quá hạn nêu 

trên.) 
 

● Phương thức đăng kí tham gia bảo hiểm 

Trong tháng 3, khi đến đăng kí vui lòng đính kèm lệ 

phí tham gia. 
 

● Mọi thắc mắc xin liên hệ:  
Trưởng thị trấn, Phòng bảo 

hiểm hưu trí, Phòng phát triển 

vùng và Ngân hàng Fukui. 

2. 市民雪どけクリーン作戦 
Tiến hành "Chiến dịch công dân 
thành phố chung tay dọn tuyết" 

 

 Văn phòng tư vấn／Phòng chính sách môi trường  

Điện thoại 0778-22-5342 
 

Để làm đẹp môi trường địa phương, mọi người dân 

chung tay tiến hành làm sạch hệ thống mương rãnh ở 

gần khu vực sinh sống. 
 

● Ngày thống nhất hành động chung／ 

 15 tháng 3 (CN) Bắt đầu lúc 8 giờ sáng (ngay cả khi 

trời mưa nhỏ) 

※ Tùy thuộc vào ủy ban khu 

phố,  ngày  và  giờ  thực 

hiện sẽ khác nhau. Để biết 
chi tiết, xin vui lòng tham 

khảo  Ủy  ban  khu  phố, 

Hiệp hội phát triển tự trị. 

 

3.  金属類・電気製品の拠点回収 

Thông tin về rác 
Thông tin liên hệ／Phòng Chính Sách Môi Trường  

Điện thoại 0778-22-5342   

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: 1 tháng 3 (CN) , 9h ～15h 

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

(Nan-etsu Seisou Senta, 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. 



Trang 2 Tháng 2 năm 2020 - Tháng 3 năm 2020    ECHIZEN FLASH 

Địa chỉ liên hệ: Trung Tâm Giáo Dục Cuộc Sống. ☎0778-22-3005  Fax 0778-22-9174   *Theo thứ tự đăng kí trước. 

Tập yoga buổi sáng! Lớp học モーニング・ヨガ！教室 
 

∙ Thời gian: 7 tháng 3 (Thứ 7) từ 10 giờ sáng đến 11 giờ 30 phút 

∙ Địa điểm: Trung tâm học tập suốt đời phòng kiểu Nhật  
∙ Sức chứa: 30 người    ・Phí tham gia: Miễn phí  

∙ Hạn chót nộp đơn: Thứ Sáu, ngày 28 tháng 2  

∙ Đối tượng: Từ 18 đến 40 tuổi  

∙ Dụng cụ mang theo: Thảm tập yoga, khăn tắm, 

đồ uống  

4. 生涯学習講座 

Lớp học nấu ăn  料理教室 

 “ Lễ kỷ niệm tại nhà, các món ăn đãi khách ” 

Chế biến các món ăn bằng dao 

làm bếp của tỉnh Echizen. 

∙ Thời gian: 7 tháng 3 (Thứ 7) 10:30~ 13:30 

∙ Số người quy định: 10 người đến đầu tiên  (phải đăng kí trước) 

∙ Phí tham gia: 500 yên  

   (Trẻ em đi kèm người lớn được miễn phí) 

5.  刃物の里イベント 

Sử dụng thanh toán không dùng tiền mặt 
(thanh toán hoặc mua sắm)  

“Điểm tích lũy ”thì có thể nhận ưu đãi lên đến 

25%  từ tháng 9 năm 2020 
 

● Điểm tích lũy “Maina Pointo” 
Kế hoạch kích cầu phục hồi cho tiêu dùng quốc gia 

bằng cách sử dụng " Thẻ tích điểm thành viên (Thẻ cá 

nhân)". Từ tháng 9 năm 2020 đến cuối tháng 3 năm 

2021 (theo kế hoạch), bạn có thể nhận được 25% 

(5.000 yên) điểm cho số tiền mua tối đa 20.000 yên 

khi mua sắm thanh toán không dùng tiền mặt. 
 

[Quy trình thủ tục]  
1.  Đăng ký " Thẻ tích điểm thành viên " và nhận nó.  

2. Tải xuống ứng dụng " Điểm tích lũy " về điện 

thoại di động của bạn và đặt "ID khóa của tôi".  

3. Đăng nhập vào trang ứng " Điểm tích lũy ", chọn 

dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt tương 

ứng và áp dụng. * Tuy nhiên, ứng dụng này sẽ bắt 
đầu sử dụng từ tháng 7 năm 2020.  

4. Trong khoảng thời gian trên, nếu bạn thanh toán 

hoặc mua hàng với dịch vụ thanh toán được chọn 

tại thời điểm đăng ký, điểm sẽ được trao từ công 

ty thanh toán. 
 

Đăng ký càng sớm càng tốt! 
Vì chiến dịch sử dụng các phương pháp tiếp cận 

"Điểm tích lũy (Maina pointo) " , nên dự kiến ứng 

dụng cho “ Thẻ tích điểm thành viên” sẽ mất nhiều 

thời gian hơn bình thường (1 tháng) từ khi đăng ký. 

 Nếu bạn chưa đăng ký “ Thẻ tích điểm thành viên”, 

vui lòng đăng kí càng sớm càng tốt! 
 

Số của tôi - Mai Nanbaa (số cá nhân) 
Công dân nước ngoài có thời gian lưu 

trú từ 3 tháng trở lên đủ điều kiện làm mã số cá nhân. 

1. Sau khi đến Nhật Bản, thẻ cư dân sẽ được tạo và 

gửi đến thành phố bạn đang sống. 

2. Bạn sẽ nhận được Thẻ thông báo và mã số cá nhân. 

(Những người bị mất "thẻ thông báo" có thể nhận 

được "bản sao thẻ cư trú" để tìm mã số cá nhân.) 
 

Thẻ số của tôi  - Mai Nanbaa Caado  
 ※Cần tạo đơn yêu cầu cấp thẻ.  
1. Có một mẫu đơn bên trong phong bì nơi gửi đến 

trong "Thẻ thông báo" của "Mã số cá nhân". 

2. Gửi mẫu đơn và ảnh khuôn mặt của bạn vào một 

phong bì và gửi lạị nó. 

3. Bạn sẽ nhận được thư thông báo từ Tòa thị chính 

vào một ngày sau đó. Mang các tài liệu cần thiết 
(1) bưu thiếp này, (2) thẻ thông báo của quý vị, và 

(3) thẻ căn cước của quý vị (thẻ cư dân, v.v.). đến 

vị trí được chỉ định trong đó và nhận “ Thẻ tích 

điểm thành viên” 
 

● Liên hệ 
Giới thiệu về ứng dụng Mã số cá nhân 
→ Phần dịch vụ thành phố Echizen  

 ☎0778-22-3001 

Giới thiệu về cài đặt ID khóa của tôi  

→ Phòng Thống kê Thông tin Thành phố Echizen  

☎0778- 22-3061 (chỉ tiếng Nhật) 

6. マイナンバーカードの 

     申請はお早めに！ 

Khóa học thưc tập cuộc sống  

Sự kiện "Quê hương của những con dao " 

Các trung tâm tiêu dùng đã di chuyển.   7. 消費者センターは移転しました 

Trung tâm tiêu dùng đã chuyển đến tầng 4 của Quảng trường công dân Shimin Plaza Takefu  

(Al Plaza Takefu) vào tháng 1.   Liên hệ ／Trung tâm tiêu dùng Shouhisha-Sentaa ☎0778-22-3773 

Địa chỉ liên hệ／Làng Dao (Hamono no Sato),  Ikenokami-cho 48-6-1  ☎0778-22-1241 

Lớp học làm giấy thủ công ペーパークラフト教室 
Chúng tôi làm “Komainu” bằng giấy Echizen Washi. 
 越前和紙で狛犬を作ります 

∙ Thời gian: 1 tháng 3 (CN) , 13:30 ~ 15:30 

∙ Số người quy định: 30 người đến sớm nhất. 
∙ Phí tham gia: 500 yên 


