
 

ECHIZEN FLASH  No.176       

Tháng 5 ～ Tháng 6 năm 2020 

       

  Dân số của thành phố Echizen 
  Tổng dân số:  82363  người  (4/1 chiều)       
   Người nước ngoài:  4599  người (5/1 chiều)       
 (Người dân Việt Nam  510 người) 

1. Về công tác cấp tiền trợ cấp cố định đặc biệt 
2. Thông báo và yêu cầu tuân thủ các vấn đề liên quan 

đến bệnh truyền nhiễm mới của virus corona 
3. Kết thúc chương trình điều chỉnh và phát hành lại thẻ 

mã số cá nhân 
4. Ngừng thu các sản phẩm điện và kim loại 
5. Nấu ăn thật đơn giản,  Thông tin giao hàng tận nơi 

của các nhà hàng trong thành phố 

 
1. 特別定額給付金事業 

2. 新型コロナウイルス感染症に関するお願いと

お知らせ 

3. 個人番号通知カードへの変更事項の記載と再

交付を終了します 

4. 金属類・電気製品の拠点回収を中止します  
5. おうちで簡単クッキング、市内飲食店のテイ

クアウト・デリバリー情報 

Thông báo và yêu cầu tuân thủ các vấn 

đề liên quan đến bệnh truyền nhiễm mới 

của virus corona 
 2.  新型コロナウイルス感染症に関するお願いとお知らせ  

 

(Kể từ ngày 24 tháng 4 năm 2020) Vui lòng kiểm tra trang web 
thành phố để cập nhật thông tin mới nhất. 
 

Yêu cầu gửi đến công dân 
Chúng tôi yêu cầu sự hợp tác của bạn trong việc 
ngăn chặn càng sớm càng tốt sự lây lan của bệnh 
truyền nhiễm virus corona mới. 

● Vui lòng không đi ra ngoài khi không cần thiết và 
hãy đeo khẩu trang. 

● Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng ngừa để 
ngăn ngừa lây nhiễm, như rửa tay cẩn thận, che 
miệng khi ho, và kiểm soát tình trạng thể chất 
hàng ngày. 

● Vui lòng tránh "không gian kín, kém thông thoáng", 

"nơi đông người" và "không gian nhỏ hẹp tiếp xúc 
nhiều người", được gọi là "3 mi ". 

● Luôn hành động bình tĩnh và có ý thức về quyền con 
người để không có sự phân biệt đối xử, định kiến, 
bắt nạt hoặc lạm dụng bất hợp pháp với SNS đối với 
người nhiễm bệnh hoặc gia đình họ. 

Về công tác cấp  
tiền trợ cấp cố định đặc biệt 

1.  特別定額給付金事業 
 

Khái quát  

● Đối  tượng trợ cấp ／Đối tượng là người có đăng 
ký sổ đăng ký thường chú của thành phố tính đến 
thời điểm ngày 27 tháng 4 năm 2020 ( năm Lệnh 
Hoà thứ 2 ) 

● Số tiền trợ cấp／Mỗi người trong gia đình 
100.000 yên 

● Phương pháp đăng ký／Sau khi nhận được 
hướng dẫn hãy đọc kỹ nội dung và nộp đơn đăng 
ký qua đường bưu điện. 
※ Từ quan điểm phòng chống lây nhiễm lan rộng 

thì phương pháp đăng ký là 「Phương thức 
đăng ký bằng gửi thư bưu điện 」và 
「 Phương thức đăng ký trực tuyến 

(ONLINE)」, phương thức thanh toán cơ bản 
là chuyển khoản ngân hàng. 

※ Phương thức đăng ký trực tuyến (ONLINE) 
Phương thức đăng ký này chỉ dành cho đối 
tướng có thẻ mã số cá nhân. 

● Phương pháp trợ cấp／Tiền trợ cấp sẽ được 
thanh toán bằng cách chuyển khoản vào tài khoản 
chính chủ của người đăng ký. Tổng hợp và phát 
trợ cấp của từng thành viên trong gia đình cho chủ 
hộ 

● Thời hạn Đăng ký  
Từ ngày 12 tháng 5 năm 2020 ( thứ ba ) đến ngày 
11 tháng 8 năm 2020 ( thứ ba ) có hiệu lực dựa 
theo dấu bưu điện. 

● Ngày bắt đầu trợ cấp／Thành phố đang tiến hành 
chuẩn bị để thanh toán vào giữa tháng 5. 

● Liên hệ／Bộ phận toán tiền trợ cấp cố định đặc biệt 
thành phố Echizen. ☎0778-42-7313 
buổi sáng từ 8h30 đến 5h 15 buổi chiều  

Kiểm tra sức khỏe・Liên quan đến việc 
kiểm tra tầm soát ung thư 

健康診査・がん検診の実施見合わせについて 
 

Để ngăn ngừa sự lây nhiễm virus corona mới, chúng tôi 
đang tạm dừng việc phát hành, thực hiện kiểm tra sức 
khỏe và phiếu kiểm tra ung thư. 
Việc sàng lọc dự kiến vào tháng 5 / tháng 6 sẽ bị hủy 
(hoãn một phần).  

Liên hệ／Chương trình chăm sóc sức khỏe  
☎0778-24-2221 
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Kết thúc chương trình điều chỉnh và 

phát hành lại thẻ mã số cá nhân 
3. 個人番号通知カードへの変更事項の記載と 

再交付を終了します  
 

Hiện tại, khi bạn thay đổi địa chỉ, v.v., bạn sẽ tìm 
thấy địa chỉ mới của mình ở mặt sau của thẻ thông 
báo số cá nhân. Việc điều chỉnh sẽ được hoàn 
thành vào khoảng ngày 25 tháng 5 nếu bạn đã 
hoàn thành thủ tục thay đổi địa chỉ, v.v., nhưng 

thẻ không có bất kỳ thay đổi 
nào,  Vui  lòng làm theo qui 
trình. 
Việc yêu cầu điều chỉnh thẻ sẽ 
không được chấp nhận sau 
ngày 25 tháng 5. 
Để biết chi tiết, xin vui lòng xem trên trang web của 
thành phố. 
 

Liên hệ／Bộ phận dịch vụ  ☎0778-22-3001 

Ngừng thu các sản phẩm điện và kim loại      
4.  金属類・電気製品の拠点回収を中止します  

 

Để ngăn chặn sự lây nhiễm virus corona mới, vào Chủ nhật, ngày 7 
tháng 6 chúng tôi sẽ ngừng thu kim loại và các sản phẩm điện theo kế 
hoạch của Trung tâm làm sạch số 1 thuộc Hiệp hội làm sạch Nan-Etsu.  
Liên quan đến các kế hoạch trong thời gian tới sẽ được thông báo trên 
trang web của thành phố. 

Bộ phận liên hệ／Chính sách môi trường ☎0778-22-5342 

Thông tin giao hàng tận nơi 
của các nhà hàng  
trong thành phố 

市内飲食店のテイクアウト・デリバリー情報 
 

"TAKE OUT Echizen" là một trang 
web thu thập thông tin về các nhà hàng 
mua mang về hoặc giao hàng tận nhà 
để hỗ trợ các nhà hàng trong thành phố 
bị ảnh hưởng bởi sự lây lan của virus 
corona mới. Tại trang Wed này có các 
thông tin về nhà hàng cũng như thực 
đơn cho bạn lực chọn. 
 

Liên hệ: “TAKE OUT”  Echizen  
Email: sunomono.echizen@gmail.com  
Ngoài  ra  còn  có  các  trang  web  và 
chương trình khác hỗ trợ nhà hàng. 
 

"Nhà  hàng  Ouchi  de  (tỉnh  Fukui)" 
"Furee Furee Tan-Nan no Omise (trang 
web hỗ trợ các nhà hàng ở khu vực Tan
-Nan) (truyền hình cáp Tannan)" 

Nấu ăn thật đơn giản  
(không cần dùng dao) 

5. おうちで簡単クッキング 
 

 

Làm sốt thịt bằm bằng nồi cơm 

điện 
[Nguyên liệu] (dành cho 2 người) 
1/2 củ hành tây, 1/2 củ cà rốt, 100g 
thịt xay, 1/2 lon cà chua đóng hộp 
(200g), 1 muỗng canh dầu ô liu, mì 
ống (mì Ý khô) 160g 
※ "1/3 muỗng cà phê hạt nêm, 5 muỗng canh sốt cà chua, 

300 cc nước, một chút muối và hạt tiêu, 1/3 muỗng tỏi 
băm" 
Phô  mai  nghiền,  rau  mùi  tây:  lượng  thích  hợp 

  [Cách làm]  

① Nghiền hành tây và cà rốt cho tất cả vào nồi cơm điện.  
② Sau đó cho thịt và cà chua đóng hộp vào ※trộn đều 

     Bẻ đôi mì Ý và ngâm ngập nước 
③ Nấu trong 20 phút ở chế độ nấu sớm.    

Mở nắp, cho vào dầu ô liu, trộn đều và để trong 
5 phút ở chế độ giữ nhiệt. 

④ Cho ra tô và rắc phô mai bào và rau mùi tây. 
● Nếu bạn cho thêm cá Saba luộc vào nồi, nó sẽ 

làm tăng giá trị dinh dưỡng. Protein tốt của cá là nguồn 
dinh dưỡng tốt cho cơ bắp và máu. 

● Thêm nấm để cải thiện đường ruột và giúp tăng cường 
khả năng miễn dịch. Hãy cắt dọc nấm maitake 
( nấm khiêu vũ) và nấm shimeji ( nấm hải sản) 
cho vào cùng các thành phần khác. 

● Trộn cơm với nước sốt thịt thành phẩm, cho phô 
mai vào, cho vào lò vi sóng để làm nóng. 
Nhớ rửa tay và súc miệng trước khi nấu và ăn. 

Furee Furee Tan-Nan no Omise  

TAKE OUT  
Echizen  


