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Khái quát về thành phố Fukuoka 

 

   

 Thành phố Fukuoka đã phát triển như là một trung tâm ngoại giao, ngoại thương, phát huy vai trò là cửa ngõ giao lưu với đại 

lục từ thời xa xưa như việc xây dựng “Kourokan”, v.v.., là nơi xuất phát và trở về của các sứ bộ phái đi Tân La, sứ bộ phái đi 

nhà Đường, v.v... Vào thời Trung cổ, với tư cách là trung tâm giao thương với nước ngoài, và là đô thị tự do với nhiều cá tính đa 

dạng, nơi đây đã trở thành nơi khởi hành ra nước ngoài của nhiều thương nhân. 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. 

 

◆ Diện tích  

343,46 km2  

◆ Dân số 

Khoảng 1,6 triệu người (thời điểm tháng 8 năm 

2020) 

◆ Số hộ gia đình  

Khoảng 830 nghìn hộ gia đình (thời điểm tháng 8 

năm 2020) 

 

◆ Thị trưởng 

Takashima Soichiro 

◆ Văn phòng cơ quan Liên Hiệp Quốc 

Trụ sở chính tại Fukuoka của Chương trình 

định cư con người Liên Hiệp Quốc 

◆ Khí hậu 

Nhiệt độ trung bình hàng năm: 17,5°C 

 

 

  

 

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

Với tốc độ phát triển nhanh chóng kéo theo việc gia tăng dân số và đô thị hóa quá nhanh trong quá khứ, thành phố 

Fukuoka đã phải đối diện với rất nhiều vấn đề. Với những kinh nghiệm và nỗ lực khi giải quyết các vấn đề này, thành 

phố Fukuoka hiện đang tiếp nhận theo chương trình “Tập huấn, thị sát quốc tế” để giới thiệu rộng rãi việc xây dựng 

một đô thị tốt hơn. 

Chương trình “Tập huấn, thị sát quốc tế” hiện đang tiếp nhận với 5 lĩnh vực được nêu dưới đây là “Cảnh quan đô thị, 

Phúc lợi, Tài nguyên nước, Môi trường, Phòng chống thiên tai”. Thành phố đang nỗ lực trong việc thúc đẩy hợp tác 

quốc tế và cống hiến quốc tế thông qua việc tiếp nhận theo chương trình Tập huấn, thị sát quốc tế. 

 

<Cảnh quan đô thị> Xây dựng đô thị có tính tới thiết kế đô thị 

 Ngoài việc xây dựng đô thị phát huy được các tài nguyên lịch sử, v.v.., thành phố còn kết hợp sức mạnh của 

người dân, doanh nghiệp và chính quyền để tiến hành xây dựng một đô thị đầy sắc xanh, chẳng hạn như phong 

trào trồng cây và hoa Hitori-Hitohana (mỗi người một cây hoa). Ngoài ra, thành phố hiện đang tiến hành chương 

trình “Xây dựng đô thị kiểu mẫu tiên tiến” - là trung tâm phát triển của thành phố Fukuoka - trên Thành phố đảo 

được tạo ra nhờ tận dụng hiệu quả đất cát, v.v... phát sinh do nạo vét luồng tàu. 

(Ví dụ về các địa điểm thị sát) 

   

 

Khu vực tạo nên cảnh quan đô thị 

 

Thành phố đảo 

 

Trung tâm du thuyền Chuo Wharf 

 

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

 Cùng với nỗ lực tạo ra một xã hội không rào cản mang tính toàn diện và hỗ trợ tự lập cho người khuyết tật, v.v.., 

thành phố còn hướng tới một xã hội bền vững, nơi ai cũng khỏe mạnh cả về thể chất và tinh thần, được sống là 

chính mình với cái nhìn về thời đại sống 100 tuổi. 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. 

(Ví dụ về các địa điểm thị sát) 

  

 
Trung tâm phúc lợi công dân thành phố 

Fukuoka 
Trung tâm phổ cập thực tập chăm sóc 

sức khỏe 
Trung tâm phúc lợi người già 

(Maizuruen) 

*Hình ảnh phối cảnh 
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<Tài nguyên nước> Xây dựng đô thị sử dụng hiệu quả tài nguyên nước 

 Cùng với việc tiến hành cải thiện môi trường mang tính hấp dẫn và thân thiện có xem xét tới đặc tính của khu vực 

và môi trường có sông ngòi, thành phố còn đang nỗ lực trong việc thúc đẩy sử dụng nước tái sinh từ nước thải đã 

qua xử lý. Ngoài ra, thành phố cũng đang nỗ lực trong việc sử dụng nước một cách tối ưu để sử dụng hiệu quả tài 

nguyên nước có hạn. 

(Ví dụ về các địa điểm thị sát) 

   
Trung tâm quản lý nước  Nhà máy xử lý nước Meotoishi Trung tâm xử lý nước Chubu 

 

<Môi trường> Xây dựng đô thị thân thiện với môi trường 

 Thành phố hiện đang tiến hành xây dựng đô thị có môi trường sống tốt và thoải mái với nỗ lực tiến hành các biện 

pháp chống đảo nhiệt đô thị mà tiêu biểu là phổ cập tấm rèm xanh. Ngoài ra, thành phố cũng đang tiến hành hỗ trợ, 

hợp tác quốc tế có sử dụng công nghệ môi trường của Fukuoka, với trọng tâm là việc thúc đẩy phổ cập kỹ thuật 

chôn lấp rác thải “phương thức Fukuoka”. 

(Ví dụ về các địa điểm thị sát) 

 

 

 

Nhà máy Rinkai  Điểm chôn lấp Seibu (Nakata) Trạm 3R 

<Phòng cháy chữa cháy, phòng chống thiên tai> Xây dựng đô thị an toàn, an tâm 

 Cùng với việc phòng ngừa nước sông ngòi tràn bờ hay ngập lụt đô thị do mưa lớn và giảm nhẹ thiệt hại do ngập 

lụt, thành phố cũng đang tiến hành một cách hiệu quả và hiệu suất nghiệp vụ chỉ huy thông tin phòng cháy chữa 

cháy, cố gắng liên kết trong phạm vi thành phố Fukuoka qua việc điều hành Trung tâm chỉ huy liên hợp phòng cháy 

chữa cháy thành phố Fukuoka, nỗ lực nâng cao dịch vụ dành cho người dân. 

(Ví dụ về các địa điểm thị sát) 

 

  

 Trung tâm phòng chống thiên tai công 
dân Fukuoka 

Trường phòng cháy chữa cháy thành 
phố Fukuoka (Giới hạn cho nhân viên phòng 

chống thiên tai) 

Hồ điều tiết nước mưa Sanno số 2 
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<Các lĩnh vực khác> Chương trình hỗ trợ khởi nghiệp tiên tiến so với cả nước  

 

 

 

 

 

 

Thành phố Fukuoka đang tiến hành chương trình hỗ trợ 

khởi nghiệp, hướng tới là thành phố dễ khởi nghiệp nhất 

Nhật Bản. 

<Các lĩnh vực khác> Vegefru Stadium (Chợ trung tâm bán buôn rau củ quả thành phố Fukuoka) 

 

 

Chợ rau củ quả “Vegefru Stadium” cung cấp tới người 

dân thành phố các loại rau củ quả an toàn và an tâm nhờ việc 

quản lý chất lượng tiên tiến. 

 

Nơi đăng ký, liên hệ 

 

Tài đoàn pháp nhân công ích Trung tâm nghiên cứu đô thị  
châu Á Fukuoka (URC) 

  

E-mail: training@urc.or.jp 

TEL: +81-92-733-5687 FAX: +81-92-733-5680 

Địa chỉ: 1-10-1 Tenjin, Chuo-ku, Fukuoka, 810-0001 

Tầng 6 Fukuokashiyakusho Kitabekkan 

 

  

 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. 

 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. 

 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. 

 

URL：https://bit.ly/3tmBBXQ 


