
ECHIZEN FLASH   No.178      
Tháng 7 ～ Tháng 8 năm 2020 

         Dân số của thành phố Echizen 
  Tổng dân số:  82512  người   

   Người nước ngoài:  4793  người  
 (Người dân Việt Nam  517 người) 

Xác nhận vào ngày 1 tháng 7 

 
Ứng dụng miễn phí có thể đọc được 
tập sách thông tin tiếng Nhật bằng 

nhiều ngôn ngữ  

「Catalog Pocket (mục lục bỏ túi) 」  

越前市広報をベトナム語で読むことができます 
 

 Ứng dụng này cho phép tự động dịch và xem các giấy 

thông báo điện tử bằng tiếng Nhật, danh mục, tờ rơi, giấy 

tờ miễn phí, vv bằng nhiều ngôn ngữ. Cũng có hỗ trợ tiếng 

Việt. 
 

Từ tháng 7, có thể sử dụng và đọc các thông 

báo rộng rãi của thành phố Echizen bằng ứng 

dụng này. Hãy tải về máy tính bảng, điện 

thoại di động và sử dụng nhé! 

 
 

 

Bạn đã nhận được bưu thiếp mua đổi 
vé mua hàng ủng hộ địa phương không 

thua dịch corona của thành phố 
Echizen    越前市コロナに負けない地域応援商品券 

 

Để hỗ trợ các cửa hàng ở Thành phố Echizen bị ảnh hưởng 

bởi bệnh truyền nhiễm virus corona chủng mới, chúng tôi sẽ 
bán phiếu mua hàng trị giá 12.000 yên với giá 10.000 yên. 

Nhất định hãy sử dụng nhé! 

∙ Chi tiết những thông tin về các của hàng có thể sử dụng 

được vé xin mời hãy xem trang chủ của thành phố. 

∙ Thông tin liên hệ : Phòng chính sách công nghiệp  

Điện thoại 0778-22-3047 
 
 

Hãy nhanh chóng lấy thẻ mã số cá nhân    

マイナンバーカードを早めに取得しましょう 
 

Thẻ mã số cá nhân là thẻ mà trên đó có ảnh khuôn mặt ( mã 

số cá nhân ). Ngoài việc được sử dụng như là chứng minh 

thư , thì còn được sử dụng được nhiều loại giấy chứng nhận 

khác nhau như thẻ công dân tại các cửa hàng tiện lợi. 

∙ Phương pháp nhận:  Chi tiết từ mã QR bên phải. 
∙ Từ khi đăng ký đến lúc nhận khoảng từ 1 tháng rưỡu đến 

2 tháng.  Phí giao lần đầu được miễn phí. 

∙ Thông tin liên hệ/ bộ phận giải đáp  Phòng dịch vụ  

Điện thoại 0778-22-3001 

Về việc sơ tán tại thời điểm xảy ra 
Thiên tai trong khi vẫn có bệnh 
nhiễm virus corona chủng mới 
新型コロナウイルス感染を踏まえた災害時の避難 

 

Thông tin liên hệ: Phòng quản lý rủi ro thiên tai.  

Điện thoại: 0778-22-3081 
 

Đã đến mùa dễ xảy ra thiên tai lở đất và lũ lụt do 

mưa lớn. Hãy thường xuyên chú ý bản tin thời tiết 
hàng ngày. Trong trường hợp dự báo có nguy cơ 

xảy ra thiên tai, việc sơ tán nhanh chóng đến các 

địa điểm an toàn và các biện pháp phòng tránh 

nhiễm virus corona chủng mới là cần thiết. Thành 

phố đang cố gắng đưa ra các biện pháp phòng 

chống chuyền nhiễm và đảm bảo vệ  sinh môi 

trường tại các địa điểm sơ tán lớn 

của khu vực, nhưng mọi người hãy 

mang ý thức「Tự mình bảo vệ bản 

thân mình」mỗi người nên tự mình 

phòng chống thiên tai trước và thực 

hiện các biện pháp sơ tán thích hợp. 
 

■ Kiểm tra trước bản đồ nguy cơ lũ lụt (được 

đăng tải trên trang web của thành phố) . 

■ Ưu tiên bảo vệ tính mạng trong trường hợp 

xảy ra thảm họa và những người ở những địa 

điểm nguy hiểm nên sơ tán càng sớm càng tốt. 

■ Địa điểm sơ tán không giới hạn ở các trường 

tiểu học và trung học cơ sở và hội trường 

công cộng. 

∙ Trong trường hợp có thể đảm bảo an toàn, hãy 

sơ tán đến nơi an toàn tại nhà (địa điểm cao như 

tầng hai). 

∙ Thảo luận về việc sơ tán đến nhà bố mẹ và bạn 

bè đang sống ở những khu vực an toàn. 

∙ Nếu ngủ lại ở trong xe, hãy kiểm tra cẩn thận 

các điều kiện xung quanh để ngăn nước vào. 

■ Biện pháp tại địa điểm sơ tán 
 

Trong trường hợp thành phố mở một địa điểm lánh 

nạn, các vật dụng vệ sinh sẽ được chuẩn bị, nhưng 

do số lượng có hạn, vì vậy hãy mang theo những gì 

bạn cần. 

Ví dụ: khẩu trang, nhiệt kế, dung dịch sát khuẩn, 

khăn ướt, khăn tay, v.v… 

Thông báo về bệnh truyền 
nhiễm virus corona chủng mới 

 

 新型コロナウイルス感染症に関するお知らせ 

Và các cơ sở và sự kiện đã được khởi động lại, nhưng để ngăn chặn 

làn sóng thứ hai, một "phương thức sống mới" đã được đưa vào áp 

dụng, và từ nay về sau cần đặc biệt chú ý. Hãy có biện pháp phòng 

ngừa. 



Trang 2 Tháng 7 - Tháng 8 năm 2020     ECHIZEN FLASH 

Tuyển dụng ủy viên cho lễ trưởng thành 
成人式の実行委員を募集します 

 

Tháng 1 năm 2021 có kế hoạch tiến hành “Lễ trưởng thành 

cho thanh thiếu niên thành phố Echizen” . Chúng tôi có nhu 

cầu cần tuyển người trưởng thành mới tham gia cho việc 

quản lí, vận hành buổi lễ này. Bạn có muốn góp phần làm 

nên lễ trưởng thành theo ý tưởng riêng của mình không? 
 

∙ Đối tượng: Những người đến tuổi trưởng thành đang sinh 

sống trong thành phố ( những người sinh từ ngày 2 tháng 4 

năm 2000 đến ngày 1 tháng 4 năm 2001) 

∙ Cách thức đăng kí: Họ tên, giới tính, địa chỉ, số điện 

thoại, trường tiểu học của bạn, thư điện tử, điện thoại 
hoặc máy fax) 

 

∙ Hạn cuối đăng kí: đến ngày 31 tháng 8 ( Thứ hai) 
 

Sau đó cũng có thể đăng kí bất cứ lúc nào 

Cuộc họp sẽ diễn ra 1 tháng 2 lần vào ngày 

thường từ 7 giờ tối 

Liên hệ: Phòng học tập suốt đời (Shoogai-

gakushuu-Ka) 

Điện thoại 0778-22-3977  
FAX 0778-22-7497 

Thông báo từ phòng thể thao 
スポーツ課からのお知らせ 

Điện thoại  0778-22-7463 
 

Để phòng tránh sự lây nhiễm của bênh truyền 

nhiễm virrus corona chủng mới. 

1. Mùa hè năm nay không thể sử dụng bể bơi 

công cộng tại công viên trung tâm Takefu 

2. Tạm dùng đại hội maraton Kikka lần thứ 

39 ngày 03 tháng 11. 

 

Từ ngày 01 tháng 07,  
túi tại quày thu ngân trên toàn 

quốc sẽ mất phí. 
7月から レジ袋が有料化されました 

 

Nhân dịp này chúng ta hãy suy 

nghĩ về vấn đề túi nilon, hãy mang 

theo túi đựng khi đi mua đồ hàng 

ngày「túi cá nhân（túi sử  dụng 

khi đi mua đồ）」 

 
Bán vé tháng Khóa học chạy 

Arena nhà thi đấu AW-I 

 (trong nhà) 

AW-Iスポーツアリーナランニングコース 

定期利用券を販売します 

∙ Giá ／ 

∙Địa điểm bán vé: Nhà thi đấu AW-I Sport 

Arena      Điện thoại 0778-22-6395 

Loại vé Thường 
Học sinh cấp 3 

trở xuống 

1 lần 100 yên 50 yên 

vé 1 tháng 500 yên 100 yên 

Vé 3 tháng 1000 yên 200 yên 

Vé 6 tháng 1500 yên 300 yên 

Bán vé 「Echizen-Takefu Temple Sweets」 
「越前・武生のテンプル・スイーツ」チケットを販売します 

 

Có hơn 50 ngôi đền ở thành phố Takefu cũ thuộc thành phố Echizen và ngôi đền bắt nguồn từ 

cuộc sống. Vì có nhu cầu lớn đối với kẹo kiểu Nhật cho các dịp giỗ và đồ thờ cúng, có một số 

cửa hàng kẹo kiểu Nhật được thành lập ở trung tâm thành phố. Chúng tôi sẽ đặt tên cho các loại 
kẹo Nhật Bản là "Temple Sweets" và sẽ bán một vé bao gồm một phiếu mua hàng kẹo Nhật 
được chỉ định và một vé vào đặc biệt Đền Yoogan-ji từ ngày 1 tháng 8. 
 

【 Gia vé 】1 vé 1000 yên 

【Ngày bắt đầu bán vé】 ( thứ sáu ) ngày 01 tháng 08 năm 2020 

【Thời gian có hiệu lực】Từ ngày 07 (Thứ sáu) tháng 08 năm 2020 đến ngày 27 (Chủ nhật) 
tháng 09. 

【Nơi bán vé】Điểm hướng dẫn tham quan ( Tầng 1 Century Plaza), toà nhà kỷ niệm Takefu Kookaidoo, đền 

Yoogan-ji, toà nhà kỷ niệm 「Nhà của Chihiro」cửa hàng kẹo kiểu Nhật Nogi, cửa hàng bánh mochi, cửa hàng 

bánh gạo Tsukio, cửa hàng kẹo Nhật Kizuya. 
 

【Thông tin liên hệ】Hiệp Hội Du Lịch Thành Phố  TEL 0778-24-0655 (Tầng 1 Century Plaza trước ga JR Takefu） 

Cửa hàng bánh 「ＪＵＮ」tặng vé mua 

hàng trị giá 2000 yên cho 15 khách! 
「ＪＵＮ」のお買い物券2,000円を15名様にプレゼント！ 

 

Hãy đăng ký bằng cách viết cảm tưởng khi đọc thông báo của 

thành phố Echizen. 

Hãy điền vào những mục bắt buộc và bưu thiếp ( 63 yên ) 

【Hạn đăng ký】ngày 15 ( thứ 6 ) tháng 8 

【Mục bắt buộc】mã số bưu điện, địa chỉ, họ tên, tuổi, nghề 
nghiệp, số điện thoại, cảm tưởng khi đọc thông báo của thành 

phố Echizen. 

mail echizen@urala.co.jp 

Công bố người trúng thưởng sẽ thay thế bằng 

cách gửi đến địa chỉ người trúng bằng đường 

bưu điện. 


