
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tại thành phố Matsudo, các thông tin quan trọng như thông tin về 
thảm họa đều được phát qua loa phóng thanh.  

Tuy nhiên, nếu bạn đang ở trong nhà hoặc ở ngoài đường nơi không 
nghe rõ được qua loa phát, bạn có thể sử dụng dịch vụ phát lại thông báo 
bằng tin nhắn thoại bằng cách gọi điện đến số tổng đài miễn phí dưới 
đây.  
 

 
 
 
 
 
 
※Không áp dụng với thông báo phát định kỳ mỗi buổi chiều. 
  

1 Dịch vụ phát lại thông báo bằng tin nhắn thoại 

Thông báo từ Bộ phận quản lý rủi ro Thành phố Matsudo 

  Để cập nhật thông tin lánh nạn khi xảy ra thảm họa không chỉ có những kênh như 

loa phát thanh, tivi, bạn còn có thể đăng ký “Dịch vụ phát lại thông báo bằng tin nhắn 

thoại”, “Dịch vụ email Anshin-anzen của thành phố Matsudo”, “Dịch vụ email thông 

tin thảm họa của tỉnh Chiba”,... Hãy sử dụng những phương tiện hữu ích này để bảo 

vệ bản thân khi xảy ra thảm họa nhé.  

Thông tin liên hệ: Bộ phận quản lý rủi ro  Tel: 047-366-730 

  

 

 

 

Tổng đài miễn phí phát lại thông báo bằng tin nhắn thoại 
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① Bật 1 kênh bất kỳ của đài NHK（Kênh 1CH） 

② Nhấn nút「ⅾボタン」trên điều khiển 
 

 

 

 

③ Chọn mục「地域の防災・生活情報」 
 

 

 
 
☆Dịch vụ thông báo khẩn (Theo khu vực) 

Đây là dịch vụ thông báo bằng tin nhắn tới tất cả các thuê bao điện thoại 
đi động trong khu vực có khả năng bị ảnh hưởng bởi thảm hoạ. Chỉ cần 
bạn ở trong khu vực đó, không cần đăng ký hay tốn chi phí gì, sẽ tự động 
nhận được tin nhắn này.  
（※Tuỳ vào tình trạng sóng điện thoại, đời máy hoặc cài đặt trong máy mà 
có trường hợp sẽ không nhận được tin nhắn） 
☆Website của Toà thị chính thành phố Matsudo http://www.city.matsudo.chiba.jp/ 
☆Twitter của Toà thị chính thành phố Matsudo https://twitter.com/matsudo_city 
☆Facebook của Toà thị chính thành phố Matsudo
 https://jajp.facebook.com/city.matsudo 
☆Thông báo bằng xe phát loa phóng thanh 
☆Dịch vụ thông tin thảm họa của J-com Tokatsu/Katsushika, dịch vụ chạy chữ trên đài 
truyền hình cáp (Mất phí) 
 

2 Nút ⅾボタン của đài NHK 

3 Các phương tiện khác để nhận thông tin từ thành phố Matsudo 

http://www.city.matsudo.chiba.jp/
https://twitter.com/matsudo_city
https://jajp.facebook.com/city.matsudo


 

Quét mã QR để đăng ký 

 
 

Đây là dịch vụ email thông báo tự động gửi đến cư dân có nguyện vọng về 
các thông tin thảm họa, kẻ có hành vi quấy rối, tội phạm,... Thông tin trong 
email bao gồm cảnh báo thảm họa các cấp độ vì vậy hãy đăng ký để nhận 
thông tin nhanh và chính xác nhất.  

 
Cách đăng ký: Truy cập website đăng ký và gửi 1 email trống 

 
Hãy quét mã QR dưới đây và truy cập  
vào website. Click vào dòng「空メール 
を送信する」sẽ có cửa sổ tạo email mới  
hiện lên, hãy cứ hế ấn gửi mà không phải  
điền thông tin gì.  

 
Nếu không quét được mã QR hãy truy cập đường 
link dưới đây:  
https://plus.sugumail.com/usr/matsudo/home 

（Điện thoại thông minh） 

https://plus.sugumail.com/m/matsudo/home 

（điện thoại gập） 

 
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi trực tiếp email trống 
đến địa chỉ email dưới đây để đăng ký: 
Email: tmatsudo@sg-m.jp 

※ Trường hợp email của bạn đang cài đặt để chặn thư rác, hãy điều 
chỉnh lại cài đặt để có thể nhận được email từ tên miền “sg-m.jp” 

 
 

(Đơn vị quản lý：Trang thông tin phòng chống thảm họa tỉnh Chiba) 
 

Khi đăng ký sẽ nhận được thông tin cảnh báo thảm họa 
 
 Cảnh báo/Gỡ cảnh báo khí tượng như mưa lớn, ngập lụt 
 Trường hợp có động đất từ Shindo 3 trở lên sẽ có thông báo về tâm 

chấn, độ lớn động đất 
 Dự báo sóng thần tại tỉnh Chiba 
 Thông báo về động đất, bão trên khu vực biển phía Đông 
・Phiên bản điện thoại 

４ Email Anshin-anzen của thành phố Matsudo 

5 Dịch vụ email thông tin thảm họa của tỉnh Chiba 

https://plus.sugumail.com/usr/matsudo/home
https://plus.sugumail.com/m/matsudo/home
mailto:tmatsudo@sg-m.jp


 

http://chibapref2.bosai.info/chiba/mobile/bosaimail.cgi 
 
 
               

(Dịch vụ cung cấp bởi NTT) 
 

Dịch vụ gửi lời nhắn thoại khi xảy ra động đất từ Shindo 6 jaku trở lên. 
 
 

【Cách ghi âm lời nhắn】 
 

Gọi đến số １７１ và ấn  phím 
 

※Ấn số điện thoại của mình bao gồm cả mã vùng 
Ví dụ: “Tôi là .... . Cả gia đình tôi bình an vô sự. Chúng tôi đang 
lánh nạn ở....” 
(Mỗi lời nhắn tối đa 30 giây) 

 
 
 

【Cách nghe lời nhắn】 
Gọi đến số １７１ và ấn  phím 

    
※Ấn số điện thoại của người mình muốn liên lạc bao gồm cả mã vùng 

 
 

 
Nghe lời nhắn đã được ghi âm

１ 

２ 

６ Dịch vụ để lại lời nhắn thoại khi xảy ra thảm hoạ 

【Lịch dùng thử trải nghiệm】 
 Ngày 1 và 15 hàng tháng  ００：００～２４：００ 
 3 ngày Tết dương lịch（１/１～１/３） ００：００～２４：００ 
 Tuần lễ tình nguyện và phòng chống thảm họa 

１/１５ ９：００ ～ １/２１ １７：００ 
 Tuần lễ phòng chống thảm họa ８/３０ ９：００ ～ ９/５ １７：００ 

http://chibapref2.bosai.info/chiba/mobile/bosaimail.cgi
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