“Mô hình Fukuoka”
Là mô hình “Thành phố có sự hài hòa giữa con người, môi
trường và sức sống thành phố” mà thành phố Fukuoka không
ngừng đương đầu thử thách để xây dựng nên
Thành phố Fukuoka quan niệm giá trị của một thành phố được quyết định bởi
tổng thể và sự cân bằng của nhiều yếu tố mà người dân đang sinh sống trong
thành phố và du khách có thể cảm nhận trực tiếp như “không gian dễ chịu”,
“sự sôi động của thành phố”, “thiên nhiên phong phú”, v.v… .
Năm 2011, trụ sở chính tại Fukuoka của Chương trình định cư con người Liên
Hiệp Quốc đã khởi xướng lấy 6 yếu tố “đời sống”, “giáo dục”, “giao thông”,
“an tâm, an toàn”, “kinh doanh, kinh tế” “môi trường trái đất” làm yếu tố cấu
thành để các thành phố quy mô vừa ở Châu Á đang trên đà phát triển nhanh
chóng xây dựng đời sống thành phố bền vững và kiện toàn hướng đến tương
lai.
Thành phố Fukuoka được trong và ngoài nước đánh giá là “thành phố dễ
sống”.
Thành phố được giới thiệu với thế giới là “Mô hình Fukuoka” bởi sự hài hòa
của 6 yếu tố góp phần nâng cao “chất lượng đời sống” nêu trên.
“Mô hình Fukuoka”
Là mô hình “Thành phố có sự hài hòa giữa con người, môi trường và sức sống
thành phố” mà thành phố Fukuoka đang không ngừng đương đầu thử thách để
xây dựng nên.

Fukuoka được thế giới đánh giá là thành phố đáng sống!
- FUKUOKA Thành phố nhỏ gọn,
năng động và đáng sống
“The State of Asian Cities 2010/11”
Trụ sở chính tại Fukuoka của Chương
trình định cư con người Liên Hiệp Quốc
- TOP 25 thành phố đáng sống trên
thế giới

Xây dựng thành phố “đáng sống” tại Fukuoka
Khoảng nửa thế kỷ trước khi mà nền kinh tế xã hội Nhật Bản đã phát triển
mạnh mẽ, các thành phố lớn đua nhau thúc đẩy đô thị hóa, phát triển công
nghiệp.
Thành phố Fukuoka đã không ngừng xây dựng một thành phố phát triển bền
vững trong đó hạn chế phát triển ngoài khu vực đồng bằng, trân trọng cây
xanh và nguồn nước.
Chính đường lối này là điểm khác biệt đối với việc xây dựng thành phố
Fukuoka và tạo nên “sự đáng sống” của Fukuoka ngày nay.

Danh mục thị sát và đào tạo quốc tế
Sự phát triển kinh tế xã hội nhanh chóng kéo theo sự đô thị hóa và sự gia tăng
dân số mạnh mẽ, gây ra nhiều vấn đề làm xã hội đi xuống.
Để giới thiệu rộng rãi “kinh nghiệm” và “hiểu biết” về khắc phục các vấn đề
này tới quý vị quan tâm đến xây dựng thành phố, thành phố Fukuoka đã chuẩn
bị tài liệu “Thị sát và đào tạo quốc tế ”.
Mọi người hãy sử dụng những kinh nghiệm và kiến thức này như một sự gợi ý
để xây dựng thành phố đáng sống phù hợp với hiện trạng địa phương nơi mình
sinh sống.
Thực hiện thị sát và đào tạo quốc tế là vai trò mà thành phố Fukuoka - nơi đã
phát triển trong lịch sử giao lưu với các nước Châu Á, cần phải hoàn thành vì
tương lai của Châu Á.
Cảnh quan thành phố

Nguồn gốc của thành phố bền vững thu hút con người
Cảnh quan thành phố có thiết kế đẹp không chỉ
dựa vào bề ngoài là sự đan kết của các quần thể
kiến trúc tạo nên thành phố mà còn được tạo
thành bởi các yếu tố khác như: cây xanh mang
lại sự trong lành cho trung tâm thành phố, sự sử
dụng một cách sáng tạo không gian trên mặt
đất và không gian dưới lòng đất, sự thu gọn các
chức năng thành phố góp phần tạo sự tiện lợi
trong cuộc sống, tận dụng nét riêng biệt của các
công trình kiến trúc để kiểm soát sự phát triển,
và sự thân thiện của người dân.
Khi các yếu tố thiết kế đa dạng và phong phú này thu hút con người và thông
tin, tạo ra sinh lực cho thành phố cũng là lúc thành phố sẽ bắt đầu bước đến sự
phát triển bền vững.
Thăm quan
Thuyết trình

Khu vực Seaside Momochi/Island City/Xe điện ngầm
Cơ quan quản lý cảnh quan/Universal design/ chính sách phủ
xanh

Phúc lợi

Thành phố dễ sống đối với người cao tuổi
Nhật Bản là quốc gia có tỷ lệ người cao tuổi và tuổi thọ trung bình cao nhất thế
giới.
Thành phố Fukuoka đã xây dựng dịch vụ chăm sóc người cao tuổi bằng cách
tận dụng tối đa chế độ phúc lợi xã hội dành cho người cao tuổi của nhà nước
có điều chỉnh cho phù hợp với thực trạng của
Fukuoka. Thành phố đang trên nỗ lực mang
đến một khu vực cung cấp dịch vụ chăm sóc
mang lại cảm giác hài lòng bằng cơ sở vật chất
hoàn thiện với các trang thiết bị phúc lợi tiên
tiến nhất, nâng cao lòng hiếu khách tôn trọng
phẩm cách con người, v.v...
Thăm quan
Thuyết trình

Fukufuku Plaza (Phòng trưng bày trang thiết bị phúc lợi)/Cơ
sở phúc lợi người cao tuổi
Chế độ phúc lợi cho người cao tuổi/Chế độ bảo hiểm chăm
sóc/Chế độ lương hưu

Tài nguyên nước

Xây dựng thành phố theo mô hình tiết kiệm nước
Thành phố Fukuoka không có các con sông lớn trên địa bàn thành phố và về
mặt địa lý cũng không được thiên nhiên ban tặng
nguồn nước dồi dào. Fukuoka đã từng trải qua 2
lần thiếu nước do nguồn cung cấp nước bị hạn chế
trong thời gian dài. Do vậy, đây là một trong những
thành phố có ý thức coi trọng nguồn nước và sử
dụng nước có hiệu quả đứng đầu tại Nhật Bản.
Thăm quan
Thuyết trình

Cơ sở nước tái sinh/
Cơ sở phòng chống ngập lụt trên địa bàn thành phố
Tuyên truyền ý thức tiết kiệm nước/
Phí ưu đãi hướng đến tiết kiệm nước

Môi trường

Quan tâm đến môi trường trái đất
“Phương thức Fukuoka” được Liên Hiệp Quốc công nhận
Chất thải là bằng chứng cho cuộc sống hàng ngày của con người. Xử lỷ chất
thải nhưng vẫn bảo đảm hạn chế sức ép đến môi trường trái đất là thách thức
chung của thế giới.
“Phương thức Fukuoka” là cơ cấu tiêu chuẩn trong việc xử lý chôn lấp chất
thải tại các địa phương ở Nhật Bản. Đặc điểm của phương thức này là “Giảm
thiểu các nguyên nhân chính gây ra hiện tượng trái đất nóng dần lên bằng cách
hạn chế phát sinh khí metan”, “Xây dựng với chi phí thấp” và “Vận hành quản
lý đơn giản”.
Ngoài ra, Fukuoka đang xúc tiến xây dựng thành
phố coi trọng “ý thức không vứt rác”, nỗ lực trong
việc tái sử dụng, tái chế rác thải thành tài nguyên,
hạn chế lượng chất thải xử lý chôn lấp cuối cùng
bằng cách xử lý thiêu hủy an toàn và ổn định.
Thăm quan
Thuyết trình

Công viên sạch, vùng ven biển (Xử lý thiêu hủy)/
Bãi chôn lấp phía Tây (Xử lý chôn lấp)
Phí ưu đãi hướng đến giảm lượng rác/Tuyên truyền xây dựng xã
hội theo mô hình tuần hoàn

Phòng chống thảm họa

Bảo vệ tính mạng của người dân bằng hệ thống quản lý nguy cơ
tiêu chuẩn cao và giáo dục phòng chống thảm họa
Để bảo vệ tính mạng của người dân suốt 24 giờ/365 ngày, việc thành lập hệ
thống tiêu chuẩn cao và huấn luyện lực lượng lính cứu hỏa hàng ngày là điều
không thể thiếu trong quản lý nguy cơ khi xảy ra
thiên tai mà tiêu biểu là hỏa hoạn. Số lượng sinh
mạng được bảo vệ phụ thuộc vào khả năng hành
động bình tĩnh khi xảy ra thảm họa và ý thức
phòng chống thảm họa cao ngay trong cuộc sống
thường ngày của người dân.
Thăm quan
Thuyết trình

Trung tâm phòng chống thảm họa người dân thành phố
Fukuoka/Trung tâm chỉ đạo cấp cứu thảm hoạ/Sở cứu hỏa
Kỹ thuật phòng ngừa/Kỹ thuật dập lửa, giải cứu/
Kỹ thuật cấp cứu

*Ngoài Trung tâm phòng chống thảm họa thì chương trình chỉ dành cho nhân
viên có liên quan đến phòng chống thảm họa .

Thông tin về Fukuoka
Fukuoka là thành phố trung tâm của vùng Kyushu nằm ở phía Tây Nhật Bản.
Thành phố Fukuoka ở khu vực phía Bắc Kyushu cùng với Tokyo, Osaka,
Nagoya hình thành nên khu vực 4 thành phố lớn của Nhật Bản..
■ Diện tích 342km2
■ Dân số 1.580.000 người( tháng 1 năm 2019)
■ Khí hậu

Mọi đăng ký hay thắc mắc xin gửi về địa chỉ dưới đây

Trung tâm nghiên cứu đô thị Châu Á
Fukuoka (URC)

Thành phố Fukuoka
Thị sát và đào tạo quốc tế
-Hướng dẫn xây dựng thành phố đáng sống -

E-mail : tranining@urc.or.jp
ĐT: 092-733-5687
FAX: 092-733-5680
1-10-1, Tenjin, Chuo-ku, Fukuoka-shi, 810-0001
Tầng 6 Khu nhà phía Bắc, Ủy ban nhân dân thành phố Fukuoka

Sức hấp dẫn của Fukuoka
■ Thành phố “hiếu khách” từ thời xa xưa
Fukuoka phát triển phồn vinh nhờ giao lưu qua
đường biển với bán đảo Triều Tiên và Trung Quốc
đại lục từ thời xa xưa.
Nơi đây phát triển thành thành phố đón tiếp nồng
hậu khách ghé thăm trong bầu không khí cởi mở,
tự do và tấm lòng hiếu khách.

■ Sự hài hòa tuyệt vời giữa sự phong phú
của tự nhiên và sức hấp dẫn của thành
phốThành phố nhỏ gọn
Thiện nhiên phong phú
Fukuoka là thành phố rộng lớn bao quanh Vịnh
Hakata, nơi có thể vừa tản bộ vừa cảm nhận sự
gần gũi với núi rừng và biển cả.
Trung tâm thành phố có rất nhiều cây xanh và các
công viên có thể ngắm các loài hoa nở theo mùa.

URC hỗ trợ xây dựng chương trình phù hợp với nguyện vọng
và dự định của quý vị!
URC thiết kế các chương trình thị sát và đào tạo quốc tế với các điểm ghé
thăm, nội dung thuyết trình, v.v… phù hợp với nguyện vọng và dự định của
quý vị.
○Mọi đăng ký xin liên lạc đến địa chỉ của URC ở trên trước ngày dự định
tham gia 1 tháng.
○Sau khi nhận được liên lạc, chúng tôi sẽ thảo luận chi tiết với quý vị về địa
điểm thăm quan, nội dung thuyết trình, ngày giờ, v.v…

Sức hấp dẫn của thành phố
Thành phố nhỏ gọn đến mức có thể di chuyển từ
sân bay Fukuoka đến trung tâm thành phố trong
10 phút, từ trung tâm thành phố đến các điểm
tham quan du lịch chính của thành phố trong
20~30 phút bằng tàu điện ngầm. Ngoài ra cũng rất
thuận tiện để mua sắm.

Phòng quốc tế,
Ban Kế hoạch tổng hợp
www.city.fukuoka.lg.jp

