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1  Về việc mở cửa trung tâm giao lưu văn hoá du lịch Kuranabi 

Để thuận lợi cho việc phổ biến thông tin du lịch và các điểm tham quan hấp 

dẫn của thành phố, trung tâm văn hoá du lịch Enabi Kuranabi đã được khai 

trương vào ngày 20 tháng 4 tại cửa bắc ga Tochigi.  

Ở phía trong trung tâm, với trần nhà cao được làm bằng gỗ, cửa sổ rộng rãi 

và không gian thoáng đãng thuận tiện cho việc thư giãn và nghỉ ngơi của du 

khách.  

Bảng thông báo địa điểm du lịch dành cho khách tham quan cũng được 

trang trí phong phú và bắt mắt với những tờ bướm về địa điểm du lịch hấp dẫn. 

Ngoài việc tổ chức cung cấp các thông tin về địa điểm tham quan, triễn lãm các 

mặt hàng đặc sắc và hướng dẫn du lịch, để quảng bá sức hấp dẫn của thành 

phố Tochigi chúng tôi đã phổ biến rộng rãi các điểm tham quan và du lịch của 

thành phố này.  

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về Tochigi, chúng tôi rất hân hạnh được đón 

tiếp.  
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2  Tổng đài đăng ký tiêm ngừa virut corona chủng mới  

Tại Tochigi, việc tiếp nhận đăng ký và tiêm ngừa đã được bắt đầu với đối 

tượng người cao tuổi từ 65 tuổi trở lên.  

Kể từ nay, tuỳ thuộc vào lượng vaccin được cung cấp từ quốc gia, các đối 

tượng dưới 64 tuổi sẽ lần lượt nhận được thông báo từ uỷ ban nhân dân thành 

phố. Cho đến khi tất cả yêu cầu về việc tiêm chủng được khoàn thành thì việc 

cung cấp vaccin vẫn sẽ được tiến hành.  

Hãy giữ bình tĩnh cho đến khi nhận được thông báo hướng dẫn.  

Về việc đăng ký tiêm ngừa qua đường dây nóng, chúng tôi sẽ hỗ trợ thông 

dịch tiếng Anh, tiếng Trung và tiếng Tây Ban Nha cho các đối tượng gặp khó 

khăn khi đăng ký bằng tiếng Nhật.  

Cụ thể như sau:  

- Thông dịch viên tiếng Anh: bắt đầu từ ngày 27 tháng 5 cho đến tháng 7 

vào khung giờ chiều thứ 5 hàng tuần từ 1 giờ đến 5 giờ.  

- Thông dịch viên tiếng Trung: vào ngày 4, ngày 18 tháng 6. Ngày 2, ngày 

16 và ngày 30 tháng 7 vào khung giờ chiều từ 1 giờ đến 5 giờ  

- Thông dịch viên tiếng Tây Ban Nha: vào ngày 28 tháng 5, ngày 9, ngày 25 

tháng 6 và ngày 9 tháng 7 vào khung giờ chiều từ 1 giờ đến 5 giờ.  

Bạn có thể đăng ký, huỷ bỏ hay thực hiện các thủ tục khác để được tiêm 

chủng theo nhóm, vì vậy hãy gọi cho chúng tôi vào ngày có thông dịch viên để 

được hỗ trợ.  
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3  Về sổ kiểm tra sức khoẻ và sách hướng dẫn trong năm 2021 

Theo cục quản lý khám chữa bệnh của thành phố, thông báo hướng dẫn 

khám và chữa bệnh năm lệnh hoà thứ 3 sẽ được gửi đến từng hộ gia đình trong 

phong bì màu xanh nhạt.  

Nội dung bên trong phong bì như sau: Với đối tượng từ 20 tuổi trở lên mỗi 

người sẽ được cấp mộtß sổ kiểm tra sức khoẻ, ngoài ra mỗi hộ gia đình sẽ 

nhận được một sách hướng dẫn kiểm tra sức khoẻ.  

Lịch chuẩn đoán y khoa theo nhóm cũng đã được ghi bên trong, hãy chủ 

động liên hệ đặt lịch trước trong trường hợp có nguyện vọng khám và chữa 

bệnh.  

Tuy nhiên từ ngày bắt đầu thông báo đặt lịch khám, sẽ có khi tín hiệu điện 

thoại không thể kết nối được, vậy nên thay vào đó bạn có thể dễ dàng đăng ký 

trên máy tính hoặc điện thoại thông minh của mình.  

Việc khám và chuẩn đoán sức khoẻ định kì là việc rất quan trọng vì vậy “một 

năm một lần khám” để bảo vệ sức khoẻ của bạn và những người thân trong gia 

đình.  
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4  Giới thiệu về chủ đề các loài hoa theo mùa  

Từ giữa tháng 6 đến đầu tháng 7, là thời điểm mà vẻ đẹp của loài hoa cẩm 

tú cầu được phô diễn rực rỡ nhất với 2500 bông hoa khoe sắc 2 bên bậc thang 

bằng đá xấp xỉ 1000 bậc tại công viên thiên nhiên Ohira.  

Dẫu rằng từ bây giờ sẽ bắt đầu mùa mưa nhưng cảnh tượng những đoá 

hoa cẩm tú trong màng mưa ấy mới đẹp đẽ làm sao.  

Thêm vào đó, tại thị trấn “tsuga no sato” thành phố tsuga vào giữa tháng 6 

đến đầu tháng 7 cũng là thời điểm khoe sắc của “đầm hoa sen”.  

Hoa trong hồ sẽ nở cùng lúc với bình minh và thu mình lại vào xế trưa, vì 

vậy thời gian tốt nhất là từ 6 giờ sáng đến 8 giờ để có thể được ngắm nhìn trọn 

vẹn vẻ đẹp ấy. Bao quanh “đầm hoa sen” là hoa cẩm tú cầu khoe sắc.  

Để đề phòng nguy cơ lây nhiễm virut corona chủng mới hãy cùng nhau thực 

hiện “3 tránh: tránh nơi đông người, kín khí và trò chuyện khoảng cách gần” và 

đeo khẩu trang trong khi đắm chìm và thư giãn tâm hồn trong cảnh sắc thiên 

nhiên tươi đẹp ấy. 


