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 Shizuoka    Tĩnh cương 

  静岡市国際交流協会
しずおかしこくさいこうりゅうきょうかい

          tháng １２ năm 2019  

       Hiệp hội giao lưu quốc tế tỉnh Shizuoka     

      Hotline 

Chúng tôi luôn sẵn sàng chia 
sẻ và đồng hành cùng 
bạn.Hãy nhấc máy và gọi 
cho chúng tôi khi cần nhé! 

*Trụ sở Shizuoka: (hỗ trợ 
tiếng Việt thứ 6: 13h-

17h,ngoài ra còn nhiều ngôn 

ngữ khác) 

  Tell: 054-273-5931 

*Trụ sở Shimizu: 

   Tell:054-354-2009 

*Hoặc gửi mail qua:    
same@samenet.jp 

 website:   www.samenet.jp 

 

Dân số người nước ngoài 
tỉnh Shizuoka (người) 

               Tháng 9 năm 2019 

1. Trung Quốc   :  2225 

2. Philipin         ：1387 

3. Việt Nam        : 1361 

4. Hàn Quốc       : 1258 

Tổng số : 10500 

Tỉ lệ so với dân số toàn tỉnh : 
1.50%  

Tỉ lệ so với dân số toàn 

quốc：2.71％ 

キャッシュレス決済
き ゃ っ し ゅ れ す け っ さ い

 

   Thanh toán  không tiền mặt( điện tử) 

 Từ tháng 10 năm 2019, chính phủ Nhật Bản chính thức thực thi tăng thuế 
tiêu dùng cá nhân từ 8% lên 10%. Tại Nhật, giá thành cao cùng với mức 
tiêu dùng lớn, sự tăng thuế lần này có khả năng gây ảnh hưởng lớn đến 
nền kinh tế của Nhật. Vì thế, để giảm thiểu tối đa ảnh hưởng xấu, chính 
phủ Nhật đã đồng thuận khuyến khích chiến dịch thanh toán không tiền 
mặt và  ví điện tử. Đây là cách thức thanh toán chi phí không sử dụng tiền 
mặt. Do sự ảnh hưởng của tăng thuế và chiến dịch “point kangen” -chiến 
dịch hoàn phí bằng điểm thưởng thì thanh toán không tiền mặt được lan 
rộng và phát triển nhanh chóng. Mang ưu điiểm thanh toán nhanh gọn 
nhẹ, và rủi ro thấp. Sau đây là các loại phương thức đang được sủ dụng. 

1.Thẻ credit  

  Đây là dạng phương thức dùng thẻ để 
thanh toán chi phí dịch vụ, phí mua hàng 
mà không cần tới tiền mặt. Tại các cửa 
hàng sẽ nhập mật khẩu, hay dùng chữ ký, 
mua bán online sẽ nhập số thẻ để thanh 
toán. Mọi chi phí sẽ được tự động rút từ 
tài khoản đã đăng ký. Chi phí sẽ được trả 
theo dạng 1 lần hoặc chia ra làm nhiều 
lần Để đăng ký loại thẻ này cần thông qua 
xét duyệt của công ty thẻ.         Ví dụ: vi-
sa, master card 

2. Ví điện tử 

  Được biết đến với các loại thuộc lĩnh 
vực giao thông, cửa hàng tiện lợi, siêu thị. Đây là loại thẻ được các công ty 
chuyên môn phát hành dưới dạng tiền điện tử. Thẻ chuyên dụng sẽ được 
nạp tiền vào và khả năng sử dụng của thẻ là số tiền đã nạp vào.                                                                
Ví dụ: suica, pasmo, luluca card 

3. Thẻ debit 

  Khi dùng thẻ này thanh toán, chi phí sẽ bị trừ ngay từ tải khoản đã đăng 
ký. Khả năng sử dụng thẻ phụ thuộc vào số dư của tài khoản ngân hàng. 
Làm thẻ debit thì không cần phải qua xét duyệt. Thông thường các cửa 
hàng có thể dùng Credit thì có thể dùng thẻ Debit. 

4. Thanh toán bằng điện thoại 

  Là hình thức thanh toán qua dịch vụ bằng điện thoại với cái tên là           

“…...pay”.Tải ứng dụng thanh toán của hang dịch vụ muốn dùng, đăng ký 

hình thức nạp tiền. Khi thanh toán có hai cách, 1 là dùng code QR của cửa 
hàng để thanh toán, 2 là dùng code ví tiền của ứng dụng hoặc code QR 
của khách để thanh toán.                                                                          Ví 
dụ: Ari pay, pay pay, R pay  
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お正月
おしょうがつ

    Tết truyền thống của Nhật 

1. Trước ngày 31/12( 大晦日
おおみそか

） 

  大晦日
おおみそか

là ngày 31/12, ngày cuối cùng trong năm. Tháng 12 là tháng  tất bận nhất trong năm, với công việc, dọn 
dẹp, trang trí nhà cửa và chuẩn bị thực phẩm cho ngày tết. Tết ở nhật kéo dài tới mùng 3/1. Ngày xưa Nhật cũng sử 
dụng lịch âm và ăn tết âm, nhưng với sư phát triển nhanh chóng, và tốc độ hội nhập của mình, Nhật đã chuyển sang 
mừng tết dương như các nước Châu Âu nhưng vẫn không quên giữ gìn bản sắc dân tộc, và phong tục truyền 
thống. 

2. Các hoạt động trong tháng 12 

    大掃除
おおそうじ

– Tổng vệ sinh: cũng là một nước phương đông nên quan 
niệm nhà sạch đón tết cũng được người Nhật xem trọng. Tổng dọn 
dẹp là để loại bỏ  và đẩy lùi vận xui, tàn dư năm cũ và sẵn sàng đón 
nhận sự hoan hỉ, phúc lộc năm mới. Ở Việt Nam có lễ mời tổ tiên thì 
thay vào đó người Nhật dọn dẹp nhà cửa để đón tiếp các vị thần năm 
mới. Thông thường tổ chức vào ngày 13/12. 

  Trang trí ngày tết: sau tổng vệ sinh thì người nhận trang trí nhà cửa 
với các vật dụng truyền thống để cầu mong cho 1 năm mới an lành, 

phúc lộc như 鏡餅
かがみもち

:mâm bánh dày-mochi cùng một quả quýt. Đây là 
nơi các vị thần trú lại khi đến thăm nhà, được đặt ở nơi trang trọng và 

đẹp đẽ nhất trong nhà, 門松
かどまつ

:gồm cành thông và 3 ống tre tươi vát 
chéo, được xem là dấu hiệu của thần linh. Người nhật trang trí ngay trước cửa nhà và thường sửa dụng các loại 

cây có ý nghĩa phúc lành như thông, tre.しめ飾り:được treo ngay lối vào nhà và bàn thờ, nhằm thế hiện sự linh 
thiêng và trừ tà. 

   年賀状
ねんがじょう

-thiệp chúc tết: được chuẩn bị xong vào tháng 12, những tấm thiêp có vẽ hình các con giáp, ảnh gia điình 
hay logo của công ty, cơ quan sẽ được gửi tới nhà người thân, đối tác công việc với những lời cảm ơn, trong năm 
qua đã giúp đỡ và mong rằng năm tới tình cảm thêm khăng khít và chúc đối phương năm mới tốt lành. Đặc biệt các 
nhà có tang thì không được gửi thiệp trong vòng 1 năm. 

  年越しそば 
と し こ し そ ば  

và 除夜の鐘
じ ょ や の か ね

: ăn mỳ trường thọ-toshikoshi soba là một đặc trưng vào đêm omisoka.Có nhà ăn mỳ 
trường thọ trong bữa tối, hoặc sau khi dùng bữa tối với sushi, cua hay lẩu Sukiyaki. Tiếng chuông giao thừa-Joya no 
kane ở mỗi ngôi chùa địa phương được gióng lên với 108 tiếng, tượng trưng cho 108 
ham muốn trần tục của con người theo cách nghĩ của Phật giáo.  

3. Từ ngày 1/1-元旦
がんたん

 

   明けましておめでとうございます
あ け ま し て お め で と う ご ざ い ま す

。:  có nghĩa là chúc mừng năm mới. Vào sáng ngày 

1/1, cả nhà sẽ tập trung ăn おせち và お雑煮
お ぞ う に

. Sau đó sẽ đi thăm người thân, gia đình và 
tụ họp gia đình. 

   初詣
はつもうで

:  là chuyến thăm đền chùa đầu năm để cầu mong 1 năm bình 
an, hạnh phúc ấm no. có nhiều người khởi hành từ hôm đêm 31, tại 
thời khắc giao thừa . Tiền dâng hương là xu 5 en, mang ý nghĩa duy-
ên và may mắn. Trước cửa điện sẽ có thùng tiền hương, mọi người 
sẽ bỏ 5 en vào đó và rung chuông gọi thần linh, sau đó vỗ hai tay vào 
nhau 2 lần và cầu nguyện. Khác với Việt Nam mọi người đứng dàn 
hàng hay vái vọng từ xa, ở Nhật người ta tôn trọng thân linh, cũng 
như lễ nghĩa chùa chiền, khi cầu may, người ta sẽ đứng xếp thành 
hàng dài, lần lượt theo thứ tự. 

   お年玉
おとしだま

: đây là tiền lì xì đầu năm mà người lớn dành cho trẻ em. 

   初夢
はつゆめ

: giấc mơ vào đêm ngày Gantan đến sáng ngày 2. đây được 
cho là điềm báo trước điều lành cũng như điều dữ trong năm. Với 
quan niệm Nhất Phú SĨ-nhì đại bang– ba cà tím, nếu mơ thấy ba thứ 
này bạn sẽ may mắn trong cả năm. Phú Sĩ đồng nghiã với trường 
thọ, đại bàng mang đến thành công và cà tím giúp con đàn cháu 
đống. 
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    Tuyển tình nguyện viên tham gia                            

Shizuoka Matsuri 

 Shizuoka matsuri là lễ hội 
lớn nhất với quy mô và đầu 
tư hàng đầu của tỉnh. Tại 
ngày lễ hội, sẽ tổ chức nhảy 
truyền thống tại đại lộ, tái 
hiện lại bức tranh lịch sử của 
cung điện sang trọng và lộng 
lẫy. Sau đây là danh sách cần 
tình nguyên viên đảm nhiệm. 

 

1. 飲食・物販・キッチンカー
い ん し ょ く ・ ぶ っ ぱ ん ・ き っ ち ん か ー

 （Khu ẩm thực）xe bán 

hàng , cửa hàng ăn uống, quầy đặc sản. 

2.ボランティアスタッフ（ Nhân viên hướng dẫn）bán đồ 

lưu niệm, giới thiệu, hướng dẫn khách tham qua. 

3. Vũ công: mặc trang phục truyền thống và di chuyển theo 
hướng dẫn. 

4. Diễu hành “花魁道中”
おいらんどうちゅう”

 

5. Các vai trò khác. 

Liên hệ: 静岡まつり実行委員会事務局
 しずおかまつりじっこういいんかいじむ きょく

 

☎：221-0182        FAX：251-1286 

HP：静岡まつり 

    日本平ウオーク2020参加者募集
に ほ ん だ い ら う お ー く ２ ０ ２ ０ さ ん か し ゃ ぼ し ゅ う

 

   Tuyển thành viên tham gia walk Nihondaira 

Thời gian:  16/2  8:00-15:00 

Nội dung:  

     1: thử sức (dài/17km) 

         2:đơn giản (ngắn /13km) 

Số lượng: 2000 người 

Phí: Thông thường: 2100 en.  

       Sinh viên đại học, cấp 3: 1600 en. 

       Trẻ em dưới cấp 1 + người bảo hộ 1 nhóm  3200 en 

Liên hệ:  

☎：281-9010 (ngày thường: 9:00-17:00) 

     静岡新聞社事業部
しずおかしんぶんしゃじぎ ょ うぶ

 

☎：221-1037 

  スポーツ交流課
す ぽ ー つ こ う り ゅ う か

 

 Lịch thu gom rác ngày cuối năm 

1. Rác cháy được ( 2 lần/ tuần)                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Rác không phân hủy, rác cỡ lớn( lon,chai) 

 

 Ngày cuối cùng 

trong năm cũ 

Ngày đầu tiên 

trong năm mới 

Thứ 2, thứ 5 Ngày 30/12 

(thứ 2) 

Ngày 6/1 

(thứ 2) 

Thứ 3, thứ 6 Ngày 31/12 

(thứ 3) 

Ngày 7/1 

(thứ 3) 

Thứ 4,  thứ 7 Ngày 28/12 Ngày 4/1 

Ngày thu gom Tháng 1 Ngày thu gom Tháng 1 Ngày thu gom Tháng 1 

Dai1 thứ 4 1/1 -> 8/1 Dai1 thứ5 2/1 -> 9/1 Dai1 thứ 6 3/1 -> 10/1 

Dai2 thứ 4 8/1 -> 15/1 Dai2 thứ5 9/1 -> 16/1 Dai2 thứ 6  10/1 -> 17/1 

Dai3 thứ 4 15/1 -> 22/1 Dai3 thứ 5 16/1 ->23/1 Dai3 thứ 6 17/1 -> 24/1 

Dai4 thứ 4 22/1 -> 29/1 Dai4 thứ 5 23/1 -> 30/1 Dai4 thứ 6 24/1 -> 31/1 

*chú thích: 

 1.  Những khu vực có lịch thu rác vào thứ 4 , thứ 5, thứ 6 : 

ngày 1, mùng 2, mùng 3 tháng 1 công ty thu gom rác sẽ 

nghỉ , nên lịch thu gom rác không phân hủy và rác cỡ lớn 

sẽ thay đổi như bảng dưới đây. 

2. Những khu vực có lịch thu gom rác vào thứ 2 và thứ 3 

thì không có thay đổi. 

3. Do lý do giao thông ngày đầu và cuối năm nên giờ thu 

gom rác có khả năng thay đổi. Vì thế trước 8h30 hãy để 

rác tại nơi quy định 
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                                               Liên lạc khi khẩn cấp  

◆Hotline   警察
けいさつ

 Cảnh sát: 110                                 救急車/消防車
きゅうきゅうしゃ・しょうぼうしゃ

   Cứu thương/cứu hỏa: 119       

◆Danh sách Bệnh viện 

Tên cơ quan                                                                 Địa chỉ                                                      TELL 

急病センター

きゅうびょうせんたー

                             Aoi-ku yunoki 240                                   054-222-119                       

救急歯科センター

き ゅ う き ゅ う し か せ ん た ー

                         Suruga-ku magarikane 3-3-15                         054-288-1199

県立総合病院

けんりつそうごうびょういん

                         Aoi-ku kitaando 4-27-1                            054-247-6111 

市立静岡病院              

しりつしずおかびょういん              

              Aoi-ku otemachi 10-93                            054-253-3125

静岡済生会総合病院

しずおかさいせいかいそうごうびょういん

                   Suruga-ku oshika 1-1-1                                  054-285-6171

静岡徳洲会病院

しずおかとくしゅうかいびょういん

                         Suruga-ku shimokawahara minami 11-1      054-256-8008

静岡厚生病院

しずおかこうせいびょういん

                         Aoi-ku kitabanchou 23                              054-271-7177 

市立清水病院

しりつしみずびょういん

                         Shimizu-ku miyakami 1231                     054-336-1111

清水厚生病院

しみずこうせいびょういん

                         Shimizu-ku ibara-cho 578-1                     054-366-3333

桜が丘総合病院

さくらがおかそうごうびょういん

                         Shimizu-ku sakuragaoka-cho13-23                054-353-5311

共立蒲原総合病院

きょうりつかんばらそうごうびょういん

                   Fuji-shi nakanogou 2500-1                       054-581-2211 

◆Tư vấn nữ giới 女性の悩み相談

じょせいのなやみそうだん

      ◆Sổ hộ khẩu 住民票の手続き

じゅうみんひょうのてつづき

 

   054-272-7879                                                            Aoi-ku          054-221-1061           Shimizu-ku   054-385-7760 

                                                                                        Suruga-ku    054-287-8611           Kanbara      054-385-7760 

◆Hiệp hội giao lưu quốc tế tỉnh Shizuoka 

         Trụ sở Shizuoka  〒420-8602  静岡県静岡市葵区追手町５−１ 静岡市役所１７階

しずおかけんしずおかしあおいくおいてまち５ −１  しずおかしやくしょ１７かい

 

                                      Tell： 054-273-5931                    

                   Fax: 054-273-6474 

         Trụ sở Shimizu     〒424-8701  静岡県静岡市清水区旭町６−８

しずおかけんしずおかししみずくあさひまち６ −８

 静岡市役所清水庁舎2階
しずおかしやくしょしみずちょうしゃ２かい

 

                                   Tell: 054-354-2009 

                                                                Fax:  054-352-0334  


