自治会はこんな活動をしています（ベトナム語）

Các hoạt động thường xuyên của
hội tự trị
Hoạt động văn hoá và giải trí

Hoạt động của hội trẻ
em, hội người cao tuổi,...

Chúng tôi nỗ lực để bất cứ ai
cũng có thể thoải mái tham
gia vào lễ hội thể thao, lễ hội
văn hóa, lễ ô bôn,...nhằm tăng
thêm tình thân thiết của người
dân trong khu vực.

Chúng tôi cũng đang cố gắng hỗ

Quản lý
nơi đổ rác.

trợ và nuôi dưỡng các đoàn thể
khác nhau trong khu vực chẳng
hạn như hội trẻ em, câu lạc bộ
người cao tuổi, đoàn thanh thiếu
niên, hội phụ
nữ,...

Yêu cầu thành phố thiết lập
nơi đổ rác và tiến hành luân
phiên dọn dẹp nơi đổ rác.

Huấn luyện phòng chống thiên tai.

Biện pháp phòng chống tội phạm

Để chuẩn bị cho động đất và thảm họa bất ngờ,

Hội tự trị lắp đặt và quản lý đèn điện để
người dân có thể đi bộ an toàn vào ban
đêm.

chúng tôi mua các vật dụng cần thiết và tiến hành
huấn luyện phòng chống thiên tai.

Hoạt động tương trợ và hoạt động
phòng chống thiên tai.
Để chuẩn bị cho thảm họa động đất,
chúng tôi cũng đang tăng cường vào việc
chủ động phòng chống thiên tai, chẳng

Làm đẹp môi trường
Tiến hành hoạt động dọn dẹp ở công
viên ,đường phố trong khu vực, làm đẹp
môi trường.

Thu hồi rác tài nguyên
Chúng tôi đang nỗ lực làm hoạt động tái
sử dụng các nguồn tài nguyên có hạn
bằng cách thu hồi lon rỗng, giấy báo,
chai lọ,...từ các hộ gia đình.

hạn khi thảm họa xảy ra hội tự trị sẽ đóng
một vai trò lớn

Hãy cùng nhau xây dựng khu phố đẹp, an toàn và vui vẻ.

自治会はこんな活動をしています（ベトナム語）

自治会加入のお願い

Xin hãy tham gia vào hội tự trị
Hội tự trị là một đoàn thể được tổ chức bởi mong muốn của những người dân sinh sống ở mỗi khu vực.
Hội tự trị vừa hoạt động một cách tích cực vừa hợp lực với thành phố,...để thúc đẩy "xây dựng khu phố
đẹp,an toàn và vui vẻ ".

■ 加入の手続きは、自治会長さん、組長（班長）さんにお申し出ください。
Thủ tục tham gia, xin vui lòng liên hệ với hội trưởng hội tự trị hoặc tổ trưởng (nhóm trưởng）.

あなたの地域は

自治会です。

Địa phương của bạn là ...

hội tự trị.

会長は

TEL

Trưởng ban

Số điện thoại (Tel)

加入時に、入会金

円（世帯当たり）をいただきます。
. ( yên)(mỗi hộ gia đình).

Khi tham gia , nộp lệ phí nhập hội

自治会加入申込書 Mẫu đăng kí tham gia hội tự trị
部・組

部
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組
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Số người
tham gia

住 所
Địa chỉ

