
Đơn xin mượn đồ vật để giới thiệu về văn hóa Nhật Bản
Cập nhật đến 25/11/2022

Ngăn Nội dung Số lượng Nội dung chi tiết
Khoanh tròn và ghi r

õ số lượng cần mượn

C-1 Bộ búp bê Nhật 4 con

Chú rể x 1, Búp bê người lớn mặc kimono x 2, Búp bê

trẻ em mặc kimono x 1

 (Kích cỡ cao 30cm)

C-1 Búp bê nhân vật hoạt hình 3 con
Dragon Ball x 1, Giả kim thuật sư (Hagane no

Renkinjutsushi) x 2

C-2 Bộ búp bê Kyo 2 bộ (6 con) Búp bê bằng sứ

C-2 Búp bê Kyo 1 con Búp bê bằng sứ

C-2 Con lật đật (Daruma) 1 con

C-2 Khăn bọc đồ (Furoshiki) 2 cái

C-2
Bộ thư pháp trưng bày

mini
1 bộ

C-2 Bộ búp bê Tháng 5
4 bộ (3 thứ) +

Momotaro 1 con

4 bộ mỗi bộ gồm: Búp bê Momotaro (7cm), Mũ

kabuto (5cm), Búp bê Kintaro cưỡi cá chép và Búp bê

Momotaro lẻ x 1.

C-2
Bình phong Mini trưng bà

y
3 cái

C-3
Cá chép Koinobori chất

liệu ni-lông
1 con Kích cỡ 45cm

C-3

Bộ cá chép Koinobori và

nhóm thất tinh (kèm cột

treo)

1 bộ

C-3
Quốc kỳ Nhật Bản (cỡ

nhỏ)
19 chiếc

C-3 Quốc kỳ Nhật Bản (cỡ to) 12 chiếc Kích cỡ (rộng x dài) 2m x 3.5m



C-3 Quốc kỳ Nhật Bản (cỡ to) 1 chiếc Chất liệu cotton

C-3
Đèn lồng quay tự dộng

(Không có động cơ)
1 bộ Cao 70cm

C-4
Cây tùng ngày tết

(Kadomatsu)
1 cây Cao 1m

D-1

Bộ hộp sơn mài mạ vàng

dành cho trưng bày

Hinaningyo

1 bộ

D-1 Bộ búp bê Nhật Bản 2 con và 1 kiệu
Búp bê Maiko (30cm), Búp bê Cô dâu (30cm), Mô hì

nh kiệu nhỏ

D-2
Mô hình trưng bày thể

hiện phong cảnh 12 mùa
12 bộ Tháng 1 ~ tháng 12

D-2
Bộ búp bê giới thiệu các

loại hình công việc
6 con (1 hộp)

D-3
Mô hình giới thiệu đồ ăn

Nhật Bản
8

Matsutake x 2 / Sushi / Mỳ Oden / Mỳ Soba / Cơm hộp

+ Tenbura / Cơm hộp / Mỳ Somen

D-4
Mô hình di sản văn hóa

thế giới
1 Đền Itsukushima

E-1
Bộ Kimono ngày cưới mà

u đỏ
1

E-2 Geta 11 đôi 5 đôi nam / 3 đôi nữ / 3 đôi trẻ em

E-2 Yukata 9 bộ 8 bộ nam / 3 bộ trẻ em

E-2 Đai lưng Yukata 15 chiếc 5 chiếc nam / 3 bộ trẻ em gồm dây thắt, nơ, đai lưng

E-2 Yukata nữ 12 bộ 12 bộ nữ (Yukata, Đai lưng Obi, Geta, Dây thắt)

E-3

E-4
Happi (Đỏ) 37 bộ Kèm đai lưng
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E-4 Happi (Xanh) 8 bộ Kèm đai lưng

E-4 Happi (Tím) 3 bộ

E-4

Khăn buộc đầu (Họa tiết

bong bóng màu xanh nền

trắng)

84 chiếc

E-4

Khăn buộc đầu (Họa tiết

bong bóng màu trắng nền

xanh tím than)

40 chiếc

E-4 Khăn buộc đầu (Màu tím) 40 chiếc

E-4
Khăn buộc đầu (Màu tím

+ ghi)
31 chiếc

F-1
Kuromoji (Dĩa gỗ dùng ăn

bánh trong trà đạo)
1 hộp nhỏ

F-4
Kamishibai (Tiếng Việt -

Cỡ to)
15 Bộ

Trái bí và con chuột/ Tình bạn/ Bác đầu bếp khó tính/

Sóc và Sói/ Cá Bống kể chuyện/ To, To, To lên/ Kéo

mạnh lên nào/ Con chim đẹp nhất/ Mèo và Thỏ/ Vịt

con khàn tiếng/ Hai quả trứng/ Con Vỏi, Con Voi/ Chú

Mèo đi câu/ Thằng Bờm/ Chú Mèo và Ánh Trăng

F-4
Kamishibai (Tiếng Việt -

Cỡ nhỏ)
6 bộ

Chú gà trống choai/ Lạc đà mất sừng/ Vào đây, Bạn ơi,

Bữa tiệc mật ong/ Bé Ong kể chuyện/ Cò và Cáo

F-4 Kamishibai (Nhật - Anh) 13 bộ

Câu chuyện mùa hè của Takeshi và Miho/ Kabuki/

Noguchi Hideyo/ Bốn mùa của Nhật Bản và các lễ hội

trong năm/ Buổi tối của chuyến tàu đường sắt ngân hà/

Cuộc vui chơi với các trò chơi truyền thống x2/ Màu

sắc 4 mùa/ Xin chào Nhật Bản x2/ Kamishibai x2/ Tì

nh hình thế giới và xu hướng phát triển kinh tế

F-4
Hộp gỗ và 2 cây gõ

Kamishibai
2 bộ

G-2 Búp bê Nhật Bản 3 con (2 hộp) Mặc quần áo lễ hội

G-2
Vợt cầu lông bằng gỗ dù

ng để trưng bày (Cỡ to)
3 cái



G-2
Vợt cầu lông bằng gỗ dù

ng để trưng bày (Cỡ nhỏ)
1 cái

G-4
Tranh giới thiệu về bốn m

ùa Nhật Bản
4 cái

G-4
Tranh giới thiệu về các m

ón ăn Nhật Bản
4 cái

K-1 Diều 4 cái

K-2
Sách hướng dẫn gấp

Origami
2 quyển

K-2 Bộ đồ chơi Kyushu 1 hộp はにわ、まり、車、だるま落とし×2

K-2 Bộ đồ chơi phát ra tiếng 1 hộp

ことり笛、真竹笛、ふくろう笛、和紙貼り笛、笛吹き風
車、うぐいす笛×３、毛笛、鳩ぽっぽ笛×２、丸竹ＳＬ
笛、機関銃笛、かぐや姫竹糸電話、友禅糸電話、か
えるカスタネット×２、ミンミンゼミ

K-2 Bộ đồ chơi quê hương 1 hộp
万華鏡／力士こま／ビー玉1袋／竹ちえの輪／メンコ

1袋／ヘビ／けん玉

K-3 Bộ đồ chơi Edo 1 hộp
でんでん太鼓×２／けん玉×5／だるま落とし×6／ヨー

ヨー×3／竹とんぼ×3

K-3 Bộ đồ chơi Buriki 1 hộp

赤金魚をモチーフとしたブリキ（バケツ大・小

／ジョウロ／音の鳴るもの大・小／ザル／杓子

／船／漏斗／お皿大・小）

K-3
Đồ chơi dân gian

Okinawa
1 hộp

紅型ハンカチ、紅型風呂敷、紅型扇子、紅型し

おり、紅型はがきセット、蛇皮線オルゴール、

漆喰シーサー、ペアシーサー、みんさー織コー

スター、みんさー織バンダナ、琉球人形、ぐい

呑み、面獅子、星砂、四つ竹、指ハブ

K-3 Bộ đồ chơi hằng ngày 1 thùng nhựa

羽子板×2／羽根×1／手まり／おはじきセット／

だるま落とし／めんこセット／コマとひも／お

手玉×5／けん玉／遊び方ビデオ

K-4 Đồ chơi 1 thùng
コマ×8／輪投げ（大）×2／輪投げ（小）／やじ

ろべえ／紙風船×2セット／ポンポン丸



Để cạnh

hàng K

Cây tùng ngày tết

(Kadomatsu)
1 cây

L-2
Koinobori (Không có

thanh cài)
11 con Cỡ to x3／Cỡ trung x4

Máy quay SONY

Handycam HDR-XR 350

E (chỉ cho mượn vì mục đ

ích làm phim)

5 cái

Số lượng người dự định tham gia

Tên người chịu trách nhiệm

Cơ quan, đơn vị trực thuộc

Địa chỉ

Địa chỉ liên lạc

(Điện thoại, Email)

Tên chương trình, thời gian tổ chức

Ngày trả (Điền vào ngày thực trả) Ngày       tháng

Chúng tôi xin mượn những đồ vật trên. Chúng tôi xin cam kết đảm bảo đầy đủ các điều khoản cho mượn và sẽ trả đồ

Từ ngày     tháng         năm        đến  ngày         tháng         năm

Người chịu trách nhiệm ký tên

Chữ ký của nhân viên sứ quán kiểm đồ：

Mục đích sử dụng

Thời gian có nguyện vọng mượn đồ


