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1. Về công viên trong thành phố Tochigi 
 

Mọi người có biết trong thành phố Tochigi có bao nhiêu công viên không? 

Trong tỉnh có tất cả 316 công viên cả lớn cả nhỏ.  

Hiện nay do tình hình lây lan của dịch Corona, mọi người thường có xu hướng nhốt mình 

trong nhà, vì thế sao mọi người không đến công viên để thư giãn về tinh thần và thể chất.  

 

Chúng tôi xin giới thiệu một vài địa điểm trong thành phố.  

Đầu tiên, Công viên Sogo Undo dành cho những ai yêu thích vận động. Trong công viên 

có sân vận động rộng và nhà thể dục. Mọi người có thể tập chạy hoặc đi bộ trong công viên.  

Công viên Ohira Undo ở Ohira cũng có sân bóng chày bằng cỏ nhân tạo rất rộng. Vào mùa 

hè còn có phun nước và có thể chơi các trò với nước ở hồ. Đây thích hợp là địa điểm làm dịu 

mát cái nóng oi bức của ngày hè.   

 

Tiếp theo, là những công viên có thể ngắm cảnh. Đó là công viên Ohirasan shizen. Mọi 

người có thể nhắm hoa anh đào vào mùa xuân, hoa cẩm tú cầu vào mùa hè và lá đỏ ở trên 

đỉnh núi vào mùa thu.  

nếu vào những ngày thời tiết đẹp, từ đây còn có thể nhìn thấy núi Phú Sỹ và tháp Tokyo 

Sky Tree.  

Nếu trong trung tâm thành phố, chúng tôi giới thiệu công viên Daini Koen nằm bên cạnh 

Shinmeigu. Công viên có đài phun nước to nằm giữa khu vườn kiểu Nhật, đặc biệt công viên 

này rất đẹp vào mùa hoa anh đào nở.  

 

Nếu bố mẹ muốn chơi đùa cùng con nhỏ, có thể đến công viên Tsugano Sato Family Park 

ở Tsuka – nơi có nhiều đồ chơi cho trẻ con hoặc công viên Nakanokawa ryokuchi. Công viên 

Nakanokawa ryokuchi cũng có thể dẫn chó đi dạo tại đây. 

 

Ngoài ra, xung quanh khu vực các bạn sống chắc cũng còn nhiều công viên tuyệt vời khác. 

Mọi người thử đến chơi nhé. 

 

Khi sử dụng công viên, rất mong mọi người tuân thủ theo quy định và văn hóa ứng xử, 

đồng thời cũng giữ khoảng cách xã hội phòng để tránh lây nhiễm.  
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2. Về các công trình xung quanh cửa bắc ga Tochigi 
 

Khu vực cửa bắc của ga Tochigi hiện nay đang tiến hành xây dựng các cơ sở trong Kế 

hoạch các công trình trọng điểm hành chính của thành phố Tochigi.  

 

Sau khi trường trung học Gakuyukan của tỉnh được hoàn thiện vào năm 2003, khu vực này 

đã không được sử dụng có hiệu quả trong một thời gian dài. Tuy nhiên từ năm 2018, tòa thị 

chính tổng hợp Tochigi bắt đầu được xây dựng và đã hoàn thành thành vào cuối tháng 5 năm 

nay.  

 

Phòng thuế Tochigi và văn phòng lao động hello work trước đây được tách riêng thì bây 

giờ đã chuyển đến tòa nhà thị chính mới và hiện đang được người dân sử dụng.  

 

Hiện nay, khu vực bên cạnh quảng trường cổng bắc ga Tochigi, công ty tư nhân đang tiến 

hành xây dựng trung tâm hành chính, trong đó có khách sạn, cửa hàng, chung cư, trung tâm 

hướng dẫn du lịch thành phố... 

 

Khách sạn, cửa hàng, trung tâm hành chính sẽ được mở cửa vào tháng 4 năm 2021, chung 

cư sẽ được hoàn thành vào tháng 10 năm 2021.  

 

Nếu các trung trên trên được hoàn thành, khu vực trước ga sẽ đông đúc hơn, và thành phố 

sẽ năng động hơn.  
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3. Ứng dụng nuôi dạy con “Tochigi shi Suku suku Navi” 
  

Ứng dụng “Tochigi shi Suku suku Navi” đã được cung cấp. Ứng dụng này có thể lưu lại lịch 

sử phát triển, quản lý lịch tiêm phòng của con trẻ.  

 

Thông qua ứng dụng này, mọi người có thể xem được trên điện thoại quá trình mang thai, 

sinh nở, kiểm tra sức khỏe và quá trình phát triển của trẻ, lịch tiêm phòng, thông tin tiêm phòng, 

thông tin các phòng khám, nuôi dạy trẻ... 

 

Khi gần đến ngày tiêm phòng sẽ có mail thông báo, những thông báo quan trọng từ thành 

phố cũng sẽ gởi đến cho các bạn. 

Ứng dụng này sử dụng được bằng 16 ngôn ngữ như tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Tây Ban 

Nha, tiếng Thái, tiếng Nepan, tiếng Philippin... 

 

Để sử dụng ứng dụng này, xin hãy vào trang web của thành phố, tải ứng dụng từ mã QR 

và đăng kí sử dụng. 

 

Dù không thể thay thế hoàn toàn sổ mẹ và bé, nhưng ứng dụng sẽ có ích với vai trò hỗ trợ 

cho sổ mẹ và bé. Mọi người sử dụng thử nhé.  
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4. Chương trình giao lưu của Hiệp hội thanh niên Tochigi 
 

Từ ngày 14 đến ngày 21 tháng 11, Hiệp hội thanh niên Tochigi sẽ sẽ tổ chức chương trình 

thắp đèn dọc theo sông Usuma. Những lồng đèn này được trang trí bởi các du học sinh và 

thực tập sinh kĩ năng người nước ngoài.  

 

Do tình hình phòng ngừa lây nhiễm Corona nên năm nay không thể tổ chức những sự 

kiện có quy mô lớn. Sự kiện lần này nhằm mục đích gắn kết giao lưu bằng cách thắp sáng 

400 lồng đèn được các bạn người nước ngoài trang trí bằng cả trái tim của mình. 

 

Địa điểm là khu vực dài 200m giữa cầu Tokiwa và Yamabanashi trên sông Usuma. Thời 

gian thắp đèn là từ 7 giờ đến 9 giờ tối.  

 

Rất mong mọi người sẽ tới để tham quan cảnh đêm huyền ảo. 

 

 


