Thành phố Fukuoka - Hướng dẫn về tập huấn, thị sát quốc tế

Về Fukuoka
Thành phố Fukuoka đã phát triển thành một căn cứ thương mại nước ngoài từ lâu. Hiện nay, nơi
đây tiếp tục phát triển như là trung tâm của vùng Kyushu và phía tây Nhật Bản, tập trung các cơ
quan chính quyền trung ương, chi nhánh của các công ty lớn, cơ quan đại diện nước ngoài, các
ngành dịch vụ, tài chính, v.v.., và cả cơ quan Liên Hiệp Quốc cũng được thành lập ở đây, v.v...
Ngoài ra, đây là một thành phố đầy sức hấp dẫn với sự pha trộn giữa truyền thống và hiện đại của
Nhật Bản, với sân bay Fukuoka, các cơ sở hội nghị, khu đô thị nằm trong phạm vi bán kính 2,5 km,
và các đền, chùa, khu nghỉ dưỡng bãi biển, cơ sở mua sắm hiện đại nhất, v.v... được bố trí một cách
gọn gàng ở trung tâm thành phố.
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J a ka r ta
〔Diện tích〕Khoảng 343,46 km2
〔Thị trưởng〕TAKASHIMA Soichiro

〔Dân số〕Khoảng 1,61 triệu người
〔nNhiệt độ trung bình〕17,5°C
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Về kiểm tra và đào tạo quốc tế
Tại thành phố Fukuoka, trong "Kế hoạch toàn diện thành phố Fukuoka" được xây dựng với nhiều
công dân, tạo ra một chu trình đạo đức "cải thiện chất lượng cuộc sống" và "tăng trưởng thành phố"
được đặt làm chiến lược cơ bản của quản lý thành phố. Chúng tôi đang thúc đẩy sự phát triển của
thị trấn với mục tiêu trở thành "một thành phố hàng đầu ở Châu Á nơi con người, môi trường và
sức sống đô thị hài hòa".
Kết quả của những phát triển đô thị này, hơn 90% người dân đánh giá Thành phố Fukuoka là “dễ
sống”, và tại Diễn đàn Thành phố Châu Á - Thái Bình Dương, thành phố này được coi là “thành
phố nhỏ gọn, năng động và thoải mái nó đã được định vị là một mô hình phát triển cho các thành
phố với dân số từ 500.000 đến 1 triệu, và được đánh giá cao cả trong nước và quốc tế là "một thành
phố sôi động và một thành phố đáng sống".
Để giới thiệu rộng rãi sự phát triển của thị trấn này ở Thành phố Fukuoka, Thành phố Fukuoka tiếp
nhận các đợt thị sát và đào tạo quốc tế từ bên ngoài Nhật Bản. Chương trình này được chấp nhận
trong các lĩnh vực "cảnh quan thành phố", "phúc lợi", "tài nguyên nước", "môi trường", "phòng
chống thiên tai" và "các lĩnh vực khác" và trong những năm gần đây, chúng tôi đã thúc đẩy việc
tiếp nhận các đợt thị sát và đào tạo trực tuyến .

〔Ví dụ về tiếp nhận thị sát và đào tạo trực tuyến〕
Đồng ruộng

Môi trường

Đồng ruộng

tài nguyên nước

Đồng ruộng

Khác (việc kinh
doanh)

Bữa tiệc khác

Trường đại học

Bữa tiệc khác

Các quan chức
chính phủ, v.v.

Bữa tiệc
khác

Trường đại học

Quốc gia

Trung Quốc

Quốc gia

Thái Lan

Quốc gia

Malaysia

Số người

103 người

Số người

52 người

Số người

24 người

Bằng cách kết nối trực tuyến với
một trường đại học ở Trung Quốc,
một nhân viên của Cục Môi trường
thành phố Fukuoka đã có bài giảng
về công nghệ chôn lấp rác
“Phương pháp Fukuoka”. Những
người tham gia hiểu sâu hơn về
"phương pháp Fukuoka" thông qua
các video giới thiệu.

Phòng hội nghị của URC ở thành
phố Fukuoka được kết nối với
khoảng 50 cơ sở như phòng thí
nghiệm và văn phòng của các
trường đại học Thái Lan, phòng
giảng và nhà của sinh viên bằng
Zoom, và các nhân viên của Cục
thoát nước đường thành phố
Fukuoka đã thuyết trình về dự án
nước tái chế.

Chúng tôi đã có một bài giảng cho
các sinh viên đại học Malaysia
đang theo học ngành kinh doanh
về hỗ trợ khởi nghiệp cho người
nước ngoài tại thành phố Fukuoka.
Các doanh nhân thực sự khởi
nghiệp ở Fukuoka cũng tham gia
trực tuyến và giới thiệu những
kinh nghiệm thành công của họ.
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Phát triển thị trấn thành phố Fukuoka
Cảnh quan đô thị
～Xây dựng đô thị có tính tới thiết kế đô thị～

Khu vực tạo nên cảnh quan đô
thị(Quận Gokusho)

Để tạo ra cảnh quan đô thị hấp dẫn tận dụng tốt nhất các đặc điểm của
khu vực, chúng tôi đang thúc đẩy phát triển thị trấn với sự cộng tác
của người dân và các doanh nghiệp tư nhân, đồng thời đang tiến hành
phát triển thị trấn tận dụng các nguồn tài nguyên lịch sử. Ngoài ra,
chúng tôi đang tạo ra một thành phố kiểu mẫu tiên tiến ở Island City,
thành phố được tạo ra bằng cách sử dụng hiệu quả đất và cát tạo ra từ
việc nạo vét tuyến đường.

Island City

Phúc lợi
～Xây dựng đô thị nơi dễ sinh sống với bất kỳ ai～

Trạm taxi phẳng không có dốc

Khi xây dựng hoặc cải tạo các cơ sở hành khách được nhiều người
sử dụng, chúng tôi sẽ tiếp tục làm cho chúng không có rào cản để
chúng an toàn và dễ sử dụng cho tất cả mọi người, đồng thời chúng
tôi sẽ làm việc toàn diện trên phần cứng và phần mềm tích hợp.
Chúng tôi đang thúc đẩy rào cản- kết nối miễn phí. Thành phố hiện
đang nỗ lực trong dự án “Fukuoka 100” với sự cố gắng của toàn bộ
Fukuoka từ doanh nghiệp, trường học, đến cơ quan công quyền,
cộng đồng địa phương với mục đích tạo ra một xã hội bền vững, nơi
mọi người có thể sống theo cách riêng của họ, cả về thể chất và tinh
thần.

Thành phố ngầm Tenjin
Toilet không có rào chắn

Trung tâm xử lý nước Chubu

Cục công trình nước Trung
tâm quản lý nước

Tài nguyên nước
～Xây dựng đô thị sử dụng hiệu quả tài nguyên nước～
Để sử dụng hiệu quả nguồn nước, chúng tôi đang khuyến khích sử
dụng nguồn nước tận thu cùng với nước thải đã qua xử lý. Ngoài ra,
chúng tôi sẽ thúc đẩy việc tạo ra một thành phố tiết kiệm nước bằng
cách duy trì tỷ lệ rò rỉ cao nhất thế giới bằng cách thực hiện các
cuộc khảo sát rò rỉ có hệ thống và cập nhật các đường ống nước
cũng như vận hành nước hiệu quả bằng cách sử dụng hệ thống điều
chỉnh phân phối nước của mình. Hơn nữa, để cung cấp nước máy
an toàn và ngon, chúng tôi đã đặt ra các chỉ tiêu chất lượng nước
của riêng mình nghiêm ngặt hơn các tiêu chuẩn quốc gia và thực
hiện quản lý chất lượng nước kỹ lưỡng.
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Phát triển thị trấn thành phố Fukuoka

Cơ sở đốt rác
Nhà máy Rinkai

Môi trường
～Xây dựng đô thị thân thiện với môi trường～
Chúng tôi cố gắng đảm bảo xử lý rác thải đúng cách, chẳng
hạn như xả rác thải sinh hoạt đúng cách triệt để, thu gom và
vận chuyển hiệu quả bằng cách thu gom vào ban đêm, và duy
trì chức năng của các cơ sở xử lý.Ngoài ra, với tư cách là một
sáng kiến diện rộng, chúng tôi đang thúc đẩy các đóng góp
và hợp tác quốc tế, chẳng hạn như thúc đẩy sự phổ biến của
công nghệ chôn lấp chất thải "Phương pháp Fukuoka".

Tình trạng đào tạo tại chỗ
"phương pháp Fukuoka"
Phòng chống thiên tai
～Xây dựng đô thị an toàn, an tâm～

Văn phòng trụ sở chính của các
biện pháp đối phó thiên tai

Để đối phó với tình hình thiên tai ngày càng gia tăng và thường
xuyên trong những năm gần đây, chúng tôi đã và đang nỗ lực
tăng cường các chức năng của trụ sở các biện pháp ứng phó
thiên tai, chẳng hạn như sử dụng văn phòng trụ sở các biện pháp
ứng phó thiên tai mới thành lập và tiến hành đào tạo và tập huấn
toàn cơ quan với sự phối hợp của các tổ chức liên quan. Chúng
tôi cũng cung cấp các chương trình giáo dục về phòng ngừa và
giảm nhẹ thiên tai như diễn tập sơ tán và các bài giảng tại chỗ,
những thứ mà người dân rất cần, và các bài giảng về phòng
chống cháy nổ và quản lý phòng chống thiên tai.

Giáo dục phòng chống /
giảm nhẹ thiên tai

Các lĩnh vực khác
～Phát triển thị trấn để hỗ trợ khởi nghiệp～

Quán cà phê khởi nghiệp

Sự kiện tiếp theo về tăng trưởng
ở Fukuoka

Bằng cách vận hành Fukuoka Growth Next, một cơ sở hỗ trợ
khởi nghiệp hợp tác công tư và một quán cà phê khởi nghiệp
hợp tác với nhau, chúng tôi đặt mục tiêu mở rộng cơ sở thành
lập của mình, đồng thời nắm bắt được nhu cầu xã hội đang thay
đổi mạnh mẽ, toàn cầu hóa và mở rộng quy mô của các công ty
mới thành lập, v.v. Chúng tôi đang thúc đẩy sự phát triển hơn
nữa của công ty và thành lập lần thứ hai các doanh nghiệp vừa
và nhỏ hiện có.
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Nơi đăng ký, liên hệ
Nền tảng kết hợp lợi ích công cộng

Viện nghiên cứu thành phố châu
Á Fukuoka
URL：https://bit.ly/3tmBBXQ
E-mail：training@urc.or.jp
TEL：092 - 710 – 6441
FAX：092 - 710 – 6433
Địa chỉ：
Fukuoka City Hakata Ward Office,
2-9-3 Hakata Ekimae, Hakata Ku,
Fukuoka City, 812 - 0011

URC Visit and Training

・Để đăng ký xin vui lòng liên hệ qua email tới bộ phận phụ trách của URC nêu trên
trước 1 tháng so với ngày mong muốn. Nếu bạn đang đăng ký kiểm tra hoặc đào tạo
ít hơn một tháng so với ngày mong muốn, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
・URC sẽ điều chỉnh nơi đi thăm, nội dung bài giảng, v.v... của chương trình tập
huấn, thị sát quốc tế phù hợp với mong muốn và dự định của quý vị.
・Sau khi bạn liên hệ với chúng tôi, chúng tôi sẽ trao đổi chi tiết về địa điểm tham
quan, nội dung bài giảng cũng như ngày giờ.
・Chúng tôi cũng tiếp nhận trực tuyến nữa, nên xin đừng ngại, hãy liên lạc với chúng
tôi.
・Về các yêu cầu khác ngoài các nội dung ghi trong tài liệu này, xin vui lòng trao đổi
với chúng tôi.
・Bài giảng trong ngày tập huấn sẽ được tiến hành bằng tiếng Nhật, nên xin vui lòng
tự bố trí phiên dịch.
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