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　今回は、ベトナムの首都ハノイについて紹介したい
と思います。政治、貿易の中心だけでなく、ハノイは
1000 年に及ぶ長い歴史を持っていて「ベトナムの心
臓」と言われています。
　現代技術とカラフルな建物ではなく、長い歴史があ
る文化遺産や古建築はハノイの人々が世界に誇るもの
です。都内の中心にある「ホアンキエム湖」から北の
方に行くと、フランス風の街並みが垣間見られます。
そこは「ハノイ旧市街」、別名「ハノイ 36通り」と呼
ばれ、ハノイの一番有名な観光地です。タンロン遺跡、
大聖堂、ホーチミン廟、ロンビエン橋など、ハノイの
特徴的な観光地がたくさんあります。その内、11世紀
から造られた文廟国子監はベトナムの最古大学として
知られているので、ハノイの人々にとって、ホアンキ
エム湖の亀タワーと同じ大切な存在になりました。
　ハノイに旅行で行くなら、ベトナム旧暦のお正月（1-2
月）が一番良いと思います。市内にはハノイの人しか
ないのできれいで静かなハノイの魅力がはっきり感じ
られます。

Số này, chúng tôi xin giới thiệu về thủ đô của Việt Nam 
- Hà Nội. Không chỉ là trung tâm chính trị, phát triển 
thương mại; Hà Nội còn là thủ đô 1000 năm tuổi, được 
ví như “Trái tim của cả nước”.
Điều khiến người Hà Nội tự hào nhất không phải kỹ 
thuật hiện đại hay những tòa nhà rực rỡ sắc màu mà 

chính là những nét văn hóa và cảnh quan có từ lâu 
đời của mảnh đất này. Từ hồ Hoàn Kiếm nằm ở trung 
tâm thành phố, đi về phía Bắc ta có thể dễ dàng nhìn 
thấy những dãy phố với kiến trúc Pháp thời trung 
đại. Đó chính là “Phố cổ Hà Nội” – còn được gọi là “ba 
sáu phố phường”, địa điểm du lịch nổi tiếng nhất của 
Hà Nội. Ngoài ra, Hoàng Thành Thăng Long, nhà thờ 
lớn, lăng Chủ tịch, cầu Long Biên... đều là những địa 
điểm mang đậm nét đặc trưng chỉ có ở Hà Nội. Trong 
đó, Văn Miếu – Quốc Tử Giám được xây dựng từ thế 
kỷ 11 còn được biết đến là trường Đại học đầu tiên 
của Việt Nam. Cùng với tháp Rùa ở hồ Hoàn Kiếm, 
sự tồn tại của Văn Miếu mang một ý nghĩa đặc biệt 
không gì thay thế được trong lòng mỗi người dân nơi 
đây.
Khoảng thời gian tốt nhất để đi du lịch Hà Nội là vào 
những ngày Tết truyền thống (Tháng 1-2). Lúc này, 
ta có thể cảm nhận rõ sự yên bình, trầm lắng vốn có 
của mảnh đất Ngàn năm văn hiến.
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成人式のご案内
　令和３年の成人式を次のとおり行います。

　妹背牛町に住所を有する方で、平成 12年 4

月 2日～平成 13年 4月 1日までに生まれた方

が対象です。

　対象者には、別途案内状をお送りいたします。

町外に住所のある方で、本町で参加を希望され

る方は令和 2年 11月 30日（月）までにご連絡

願います。

日時　令和 3年 1月 10日（日）午後 2時
場所　妹背牛町民会館

【お問合せ先】
　妹背牛町教育委員会社会教育グループ
　☎ 0164-32-2525


