
 

ECHIZEN FLASH   No.174      

Tháng 3 ～ Tháng 4  năm  2020 
         Dân số của thành phố Echizen 
  Tổng dân số:  82236 người  (2/1 chiều)       
   Người nước ngoài:  4404  người (3/1 chiều)       
 (Người dân Việt Nam  511 người) 

 
1. 越前市の桜の名所、無料回遊バス 

2. 花筐公園の「桜カード」を配布します 

3. ４月から改正健康増進法が全面施行 
4. イベント情報 

1. Những nơi ngắm hoa anh đào tại Echizen 

2. Phân phát thẻ “Hoa anh đào” của công viên Kakyoo 

3. Sửa đổi luật tăng cường sức khoẻ được tiến hành đầy 

đủ từ tháng 4 

4. Sự kiện đầu xuân 

Những nơi ngắm hoa anh đào tại Echizen 
1. 越前市の桜の名所 

 

◆ Đền Daihou-ji (Hon-machi 10-2-2)  

Trong thị trấn có một "shidare zakura" (loại hoa anh đào 

có cành rũ xuống)lớn trong khuôn viên yên tĩnh của đền. 

Bất kì ai cũng có thể vào và chiêm ngưỡng nó. Vì cành 

cây hoa shidare zakura thì rất mềm mại, vì thế bạn có thể 
ngắm nhìn những bông hoa anh đào xinh đẹp khoe sắc 

ngay bên cạnh mình.  

● Thời gian thắp đèn buổi tối／Từ cuối tháng 3 đến đầu 

tháng 4, từ 6:00 chiều - 9:30 tối 
 

◆ Sông Yoshinose-gawa (Kamioda-cho)  

Có rất nhiều hoa anh đào được trồng dọc 

theo con sông gần siêu thị Sipy. Dù là 

ngày hay đêm thì bạn đều thể ngắm nhìn 

những bông hoa anh đào tuyệt đẹp khi đi 
dạo dọc bờ sông . 

● Thời gian thắp đèn buổi tối／21 tháng 3 (Thứ bảy) 

đến 3 tháng 4 (Thứ sáu), từ 6:30 chiều - 9:30 tối 
 
 

◆ Trường tiểu học Ajimano (Ikeizumi-cho 9-1) 

Có một cây anh đào lớn trong sân trường. Mọi người ai 

cũng đều có thể vào ngắm hoa. 

● Thời gian thắp đèn buổi tối／28 tháng 3 (Thứ bảy) 

đến 6 tháng 4 (Thứ hai ), 7:00 tối - 9:30 tối  
 

◆ Công viên Kakyoo Kooen (Awatabe-cho 17-20) 

Công viên Kakyoo cũng có nhiều hoa anh đào. Hoa anh 

đào trong công viên mang đậm nét Nhật Bản này thì rất 
đẹp. 

● Thời gian thắp đèn buổi tối／4 tháng 4 (Thứ bảy) 

đến 12 tháng 4 (Chủ nhật), 6 giờ chiều - 9 giờ tối 

Xe buýt phục vụ miễn phí chạy quanh các  

điểm tham quan sakura 桜の名所無料回遊バス 
 

Lịch trình hoạt động của xe buýt: từ cuối tháng 3 trở đi, 

hãy xem trên trang web của Tòa thị chính. 

※ Xe buýt có thể không có sẵn do coronavirus mới. 

Điểm dừng 1, 2, 4, 5, 9～13 thì, xe buýt công cộng"Norossa" 

hoặc xe buýt đến các trạm ga đường sắt fukui . 

Điểm dừng 3, 6, 7, 8 thì, xe buýt sẽ dừng lại ở những trạm dừng 

tạm thời. ※ Tổng cộng 10 chuyến cách nhau 30 đến 60 phút. 

Điểm dừng  Xe buýt 

đầu tiên 

Chuyến xe 

buýt cuối 
cùng 

1 Trạm Echizen Takefu 9:00 15:30 

2 Trạm JR Takefu 9:02 15:32 

3 
Soba no sato (trãi nghiệm tại cơ sở làm 

mì Soba, nhà hàng)  
9:15 15:45 

4 Công viên Kakyou Kouen  9:25 15:55 

5 Đại lộ Washi no Sato 9:30 16:00 

6 Man'yo kikka-en (Cơ sở của hoa cúc)  9:37 16:07 

7 Trường tiểu học Ajimano 9:41 16:11 

8 Đền Gotanjō-ji  9:49 16:19 

9 Trạm JR Takefu 10:00 16:30 

10 
Nhà lưu niệm [ngôi nhà đã sinh ra tác giả  
Iwasaki Chihiro (Chihiro no umareta ie)] 

10:04 16:34 

11 Đền Daihou-ji (Sakura-machi) 10:07 16:37 

12 Công viên Takefu Chuō Kooen 10:11 16:41 

13 Sipy 10:18 16:48 

Informações: Kankoo Takumi no Waza An-naijyo 
 (Trung tâm Thông tin du lịch), Century Plaza Tầng 1 

☎ 0778-24-0655 

 Phân phát thẻ “Hoa anh đào” của công 

viên Kakyoo    
2. 花筐公園の「桜カード」を配布します 

 

Phân phát thẻ “Hoa anh đào (Sakura Kaado)” có đăng tải 
thông tin và hình ảnh của công viên Kakyou 

Ngoài công viên Kakyou, trong tỉnh Fukui có 14 địa điểm 

hoa anh đào làm thẻ 「Hoa anh đào」phân phát thẻ tại các 

địa điểm phân phát. Vừa vui chơi tại các địa điểm ngắm hoa 

nổi tiếng, vừa thu thập thẻ. 

● Thời gian phân phát: Từ 26 tháng 3 (Thứ năm)  

 đến 26 tháng 4 (chủ nhật).  
● Địa điểm phân phát: Hội trường Kakyoo  (Awatabe-

cho 17-20)  

※ Sẽ kết thúc khi phân phát hết thẻ. 
※ Ngoài ra có thể kiểm tra thẻ

「Hoa anh đào」tại trang chủ 

của thành phố Fukui. 
 

Thông tin liên hệ: Shoogyookankoo Shinkoo-Ka 

 (Phòng xúc tiến thương mại và du lịch)  ☎0778-22-3007 
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4. イベント情報 

Tuyển thành viên tham gia giải 

marathon Stustuji thành phố Sabae  
鯖江つつじマラソン参加者募集 

◙ Thời gian: Ngày 10 tháng 5 (chủ nhật) 
◙ Địa điểm: Sân vận động điền kinh công viên phía 

đông thành phố Sabae. (Lễ tân – Xuất phát – Đích) 

◙ Chặng 1 nửa, chặng 10km, chặng 5km, chặng 3km, 

chặng 2km (gia đình). 

◙ Thành phần tham gia: Từ 

học sinh tiểu học, phải nhận 

được sự đồng ý khi đăng ký 

nội quy đại hội chính.  

※ Người tham gia là học sinh 

cấp trung học cơ sở trở 

xuống, phải được sự đồng ý của người bố mẹ (người 

lớn). 

◙ Phí tham gia:  Học cấp 1, cấp 2:  1000 yên. 

    Học sinh cấp 3, gia đình:  2500 yên. 

    Người lớn: 3000 yên. 

◙ Phương thức đăng kí: Sau khi điền các mục cần 

thiết vào phiếu đăng ký, nộp cùng phí tham gia. 

Phiếu đăng ký hoặc các mục cần thiết liên quan đến 

đại hội thì có ở các hội trường nhân dân, nhà thi đấu 

thể thao trong thành phố Sabae, văn phòng hành 

chính thành phố Sabae. 

◙ Hạn đăng ký: Ngày 27 tháng 3 (Thứ sáu). 
 

◙ Tư vấn, giải đáp thắc mắc: Phòng hành chính bộ 

phận phụ trách đại hội marathon stustuji Sabae. 

(Phòng xúc tiến thể thao, đại hội thể thao toàn quốc).  

    Điện thoại liên hệ: 0778-53-2260 

Hãy cùng nhau đến công viên trung tâm 

Takefu vào cuối tuần nào! 
週末は中央公園に出かけよう 

 

Vận hành các trò chơi lớn: 
Bắt đầu từ ngày 21 tháng 3, vào thứ bảy, chủ nhật hàng 

tuần và ngày lễ tại công viên trung tâm Takefu sẽ vận hành 

các trò chơi lớn như xe thăm quan hay vòng quay ngựa gỗ. 

Thêm nữa, có những xe bán đồ ăn lưu động. Nhất định hãy 

đến chơi nhé! 

● Thời gian vận hành trò chơi: Buổi sáng từ 9h – đến 5h 

chiều. ※Nếu trời mưa sẽ tạm dừng. 

● Sẽ mất phí đối với trẻ từ 3 tuổi trở lên. (các trò chơi từ 

300 ~ 400 yên) ※Có cả vé miễn phí cả ngày.  

● Địa điểm bán vé trò chơi: Trong nhà hang “Hagumogu” 

● Thông tin liên hệ: Echizen Paakusu  ☎0778-42-7530 
 

Cùng nhau tham gia tiệc BBQ: 
Cùng vui vẻ tham gia tiệc BBQ tại 
công viên trung tâm Takefu. Không 

cần chuẩn bị nguyên liệu và dụng cụ. 

● Địa điểm: mặt nền đa năng phía bắc điểm nghỉ ngơi. 

※  Cần chuẩn bị trước 

※  Hãy trao đổi kĩ phí tham gia… 

● Lễ tân, thông tin liên hệ: Trong nhà hang 

“Hagumogu” ☎080-1960-8244 
 

Do ảnh hưởng của bệnh viêm phổi do chủng virut mới co-
rona, các hoạt động liên quan đến lễ hội của thành phố sẽ bị 
tạm dừng hoặc hoãn thời điểm tổ chức. Để biết thêm thông 
tin chi tiết xin mời  hãy vào trang web chính của thành phố 
để biết thêm chi tiết. 
 

Thông tin liên hệ: Phòng quan hệ công chúng, phòng dịch 

vụ thông tin công dân (Hisho koohoo-Ka) ☎0778-22-3428 

3. ４月から改正健康増進法が全面施行 

Sửa đổi luật tăng cường sức khoẻ được tiến hành đầy đủ từ tháng 4. 
Thông tin liên hệ: Phòng tăng cường sức khoẻ ☎0778-24-2221 

  

Bắt đầu từ tháng 4 tại các cửa hàng ăn uống, hay văn phòng sẽ bị áp dụng nguyên tắc cấm hút thuốc.  

Để hút thuốc trong nhà, bắt buộc phải có một phòng có biển hiệu "phòng hút thuốc".  

Hơn nữa, những người dưới 20 tuổi bị cấm vào khu vực hút thuốc. 

Sự kiện "Quê hương của những con dao" 
刃物の里イベント 

Địa chỉ liên hệ: Làng Dao (Hamono-no-Sato),  

 Ikenokami-cho 48-6-1  ☎ 0778-22-1241 
 

Lớp học chế tạo dao “Tonton-Kankan”  
Vừa trải nghiệm kĩ thuật truyền thống chế tạo dao Echizen, 

tự mình chế tạo dao nhỏ (dao nhỏ bếp tây) 
● Thời gian: sẽ quyết định khi trao đổi với người đăng kí.  

※ Thời gian cần thiết tại địa điểm khoảng 3 giờ. 

● Thành viên: 10 người (cần đăng kí) 

● Phí chế tạo: 1 dao/ 2000 yên (tối đa 1 người làm 1 dao) 
● Hạn đăng kí: ngày 15 tháng 4 (Thứ tư) 
 

 Lớp học mài dao “Tetogi-Kyooshitsu” 
Học cách mài dao từ nghệ nhân truyền 

thống. Có thể mang theo dao của mình đến. 

● Thời gian: Từ 10h sáng đến 3h chiều 

ngày 22 tháng 3 (chủ nhật) 
※ Thời gian cần thiết: khoảng 30 phút 

● Phí tham gia: Miễn phí 
 

Nấu ăn hưởng ứng chương trình  

 “Vừa ngắm hoa anh đào vừa ăn cơm hộp Nhật (Cơm 
hộp ngắm hoa) Ohanami-bentoo”    
● Thời gian: Từ 10h sáng đến 13h30 chiều  

    ngày 4 tháng 4 (Thứ bảy) 

● Số người qui định: 10 người đến đầu tiên  

  (phải đăng kí trước) 

● Phí tham gia: 500 yên  

    (Trẻ em đi kèm người lớn được miễn phí). 


