
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hiệp hội giao lưu quốc tế tỉnh Fukushima 

Fukushima 

NOW 
Phát hành tháng 8 năm 2020 

Thông qua Fukushima NOW chúng tôi đưa đến cho 

độc giả những thông tin về công cuộc tái thiết cũng như 

những hoạt động giao lưu quốc tế, hoạt động của các tổ 

chức đoàn thể và tiếng nói của công dân nước ngoài 

sinh sống tại Fukushima. 

Đã gần 10 năm kể từ khi xảy ra trận thảm hoạ kép vùng Đông bắc Nhật 

bản, quá trình phục hồi của tỉnh Fukushima vẫn diễn ra đều đặn và đang 

tiến triển tốt. Để các ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh Fukushima như nông 

nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản bị giảm sút sau thảm hoạ được đánh giá 

cao hơn thì cần phải chú trọng đến sự An toàn- Sức hấp dẫn của sản phẩm. 

Ngành du lịch cũng đang thu hút khách du lịch bằng cách đăng tải các 

video hấp dẫn về đặc sản “Đồ ăn- Hoa- Suối nước nóng”của tỉnh 

Fukushima. Fukushima NOW cũng đã lấy tiêu đề “Gambaro Fukushima” 

từ tháng 5/2011 và sẽ được tổng hợp đầy đủ quá trình tái thiết tỉnh 

Fukushima trong ba lần từ số báo này.   

Rượu Nihonshu Fukushima, chất lượng tuyệt hảo !!! 

Hiệp hội đánh giá rượu quốc gia năm Reiwa thứ nhất đã trao giải cho 33 nhãn hiệu rượu. (Do 

ảnh hưởng của dịch Corona nên không bình chọn giải vàng mà chỉ công bố các đơn vị đạt giải) 

Q: Xin hãy cho chúng tôi biết về sức hấp dẫn của rượu Nihonshu 

Đó là nhiệt độ. Nihonshu là loại rượu đặc biệt mà vị của nó thay đổi theo nhiệt độ khi uống 

nóng hoặc uống lạnh. Và có rất nhiều cách thưởng thức rượu, ví dụ như cho thêm ít hoa quả 

vào là bạn có được 1 ly coc-tai ngon lành. 

Q: Theo anh thì rượu Nihonshu có vai trò như thế nào trong công cuộc phục hồi của tỉnh 

Fukushima. 

Tôi nghĩ là sự nỗ lực và niềm tự hào của các nhà máy rượu là động lực của sự phục hồi. 

Q: Tại sao rượu Nihonshu của Fukushima lại có vị ngon vậy? 

Đặc trưng của rượu Nihonshu của Fukushima là vị đậm đà, thanh ngọt. Tôi nghĩ là nhờ gạo 

ngon, nước ngọt, con người hiền hoà nên mới tạo ra được loại Nihonshu ngon đến vậy, kiểu 

như nhờ “thiên thời- địa lợi-nhân hoà” đó ạ. 

Q: Xin anh PR đôi lời về Nihonshu Fukushima được không ạ? 

 Fukushima Nihonshu là số 1!!! Fukushima Nihonshu đạt giải vàng 7 năm liên tiếp của Hiệp 

hội thẩm định rượu Nhật bản. Quý vị có thể thưởng thức các loại rượu đạt giải năm nay tại 

trung tâm sản phẩm du lịch Fukushima ở cửa Tây ga Fukushima.  

Rượu Nihonshu có đặc trưng riêng, các bạn hãy thử và tìm ra cách uống mình thích nhất nhé! 

Vào tháng 4/2020 chúng tôi đã có một cuộc 

phỏng vấn với Anh Langston, là cán bộ của 

Hiệp hội xúc tiến thương mại tỉnh Fukushima, 

phụ trách quảng bá rươụ Nihonshu ra nước 

ngoài. 

tiếng của các sản vật Fukushima. Với việc dành giải vàng 7 năm liên tiếp do Hiệp hội đánh giá rượu quốc gia chứng 

nhận, Rượu Nihonshu của Fukushima không chỉ xua tan tin đồn hiện nay về các sản vật Fukushima mà còn giúp mở 

rộng giao thương trong tương lai bằng cách quảng bá về kỹ thuật và chất lượng các sản phẩm của tỉnh nhà. 

Rượu Nihonshu là đặc sản của 

Fukushima nhưng do ảnh hưởng của trận 

thảm hoạ nhiều nhà máy đã bị hư hại 

hoặc phải di dời đến địa điểm khác. Rượu 

Nihonshu Fukushima đã đạt giải vàng 

trong cuộc thi chất lượng rượu do Hiệp 

hội đánh giá rượu quốc gia chứng nhận 

trong bối cảnh người tiêu dùng đang lo 

lắng các sản phẩm từ Fukushima đã góp 

phần không nhỏ cho sự phục hồi danh  

Hiệp hội xúc tiến thương mại tỉnh 

Fukushima  

Anh Langston（Quốc tịch Mỹ） 



 

 

Cuộc thi Board Game lần 2 (TP Fukushima) 

Chủ nhật ngày 12/7, Hiệp hội giao lưu quốc tế TP 

Fukushima đã tổ chức Cuộc thi Board Game quốc tế vừa 

trải nghiệm tiếng nước ngoài vừa chơi các trò chơi board 

game và đánh bài của các nước trên thế giới ở trung tâm 

“Fukufuru” phố Machinaka. Người tham gia thích thú với 

các trò chơi từ nước CHLB Đức và Hàn quốc vốn rất ít khi 

được trải nghiệm ở Nhật. 

 

 

 

 

Scenes of Fukushima 

Tổ chức phát hành                            

Hiệp hội giao lưu quốc tế t ỉnh Fukushima 

〒960-8103福島県福島市舟場町 2-1福島県庁舟場町分館 2階 

☎ 024-524-1315 📠 024-521-8308 

✉ info@worldvillage.org 

💻 https://www.worldvillage.org 

Facebook https://www.facebook.com/fiainfo 

Twitter https://twitter.com/fia_info 

“Trạm tái thiết Fukushima” Thông tin đa ngôn ngữ 

về tình hình phục hồi. 

Thông tin mới nhất về sự tái thiết tỉnh Fukushima, các 

nỗ lực về An ninh và An toàn thực phẩm và về các hoạt 

động của các tổ chức tình nguyện sẽ được cập nhật bằng 

10 thứ tiếng. http://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal/ 

Chị Estiner Katengeza vốn là một nghiên cứu sinh ĐH Tokyo và hiện đang 

nghiên cứu về bức xạ tại trung tâm nghiên cứu TP Minami Soma. Chị đang 

rất vui thích tận hưởng cuộc sống với thiên nhiên phong phú ở TP Minami 

Soma, vừa hát nghêu ngao vừa chạy bộ hoặc đi dạo, khác xa với nhịp sống 

náo nhiệt ở Tokyo.  

Chúng tôi đã có buổi phỏng vấn với Chị Ｅstiner Katengeza- một nhạc sỹ 

nghiệp dư ở Malawi khi Chị tham gia lớp học tiếng Nhật ở Hiệp hội giao 

lưu quốc tế TP Minami Soma. 

Vui lòng cung cấp thông tin. 

Chúng tôi rất mong nhận được cảm nghĩ và ý kiến từ tất cả 

mọi người. Vui lòng cho chúng tôi biết bạn cần thông tin gì và 

cung cấp cho chúng tôi thông tin về cư dân nước ngoài đang 

sống 

trong tỉnh Fukushima có thể sẽ được đăng tải trên “Voices 

11 ngôn ngữ 
Quày tư vấn về cuộc sống hàng ngày dành cho cư 

dân nước ngoài 

Tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Nhật 

Thứ 3 đến thứ 7 hàng tuần từ 9:00~17:15 

Tiếng Hàn, tiếng Philippin, tiếng Bồ Đào Nha và tiếng 

Việt 

Từ 10:00~14:00 thứ 5 (thứ 5 lần 1,2,3 trong tháng) 

※Thứ 5 lần thứ 4,5 trong tháng nếu muốn tư vấn phải 

hẹn trước☎024-524-1316 ✉ask@worldvillage.org 

- Lý do Chị đến Nhật là gì ạ? 

Tháng 4 năm 2018 tôi nhận được suất học 

bổng toàn phần của chính phủ Nhật bản 

nên đã đến Nhật để nghiên cứu về phóng 

xạ. Nhật bản là đất nước có lịch sử lâu đời 

nghiên cứu về phóng xạ, đặc biệt là kinh 

nghiệm về trận thảm hoạ vùng Đông bắc 

năm 2011 nên tôi có sự quan tâm đặc biệt. 

- Ở đất nước Malawi đã nói gì về thảm 

hoạ vùng Đông bắc Nhật bản ạ? 

Các đoạn băng về tin tức và thiệt hại đã 

được phát sóng trên tivi. Tôi thì muốn biết 

rõ hơn điều gì đã xảy ra nên đã tìm đọc rất 

nhiều bài báo và luận văn. 

Chị Estiner Katengeza, nhà nghiên cứu về tia phóng xạ và môi trường 

（Xuất thân ở Blantyre Malawi hiện tại sống ở TP Minami Soma） 

Voices from Fukushima 

 

- Xin hãy cho chúng tôi biết nghiên cứu hiện 

nay của Chị. 

 Tôi nghiên cứu về tia phóng xạ từ khi học đại 

học chuyên ngành khoa học môi trường ở nước tôi 

và ngành vật lý y tế ở khoa cao học trong thời gian 

du học bên vương quốc Anh. Sau đó vì sự liên kết 

giữa trường Đại học- và sau Đại học nên tôi bắt 

đầu nghiên cứu phóng xạ môi trường. Người phụ 

trách ở ĐH Tokyo giới thiệu tôi đến viện này để 

nghiên cứu đo độ phóng xạ trong nước. Tôi nghĩ là 

có rất nhiều người có ấn tượng xấu về phóng xạ, 

nhưng thực ra tia phóng xạ đóng vai trò rất quan 

trọng trong y học và đời sống như chụp X-quang 

hay soi kiểm tra hành lý khi đi máy bay. 

- Vậy Chị có hài lòng với cuộc sống ở TP 

Minami Soma ko ạ? 

 Tôi đã sống 1 năm đầu ở Tokyo sau đó 

chuyển xuống đây từ tháng 4/2019. Bạn bè ở 

nước tôi tỏ vẻ ngạc nhiên và hỏi thăm “có sao 

không” nhưng tôi nghĩ trong thời gian ở đây 

thì đã giúp mọi người hiểu đúng hơn thông 

tin về tỉnh Fukushima. 

- Xin hãy cho biết kế hoạch sau này của 

Chị ạ? 

 Tôi muốn góp phần thúc đẩy khoa học kỹ 

thuật nguyên tử (nghiên cứu, giáo dục, sử 

dụng) ở Malawi. Và cũng muốn quay video 

âm nhạc ở Nhật bản. 
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