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１．Tóm lược kế hoạch tổng hợp và bối cảnh sách định 

・Kế hoạch tổng hợp nhằm làm rõ hình ảnh thành phố trong tương lai mà thành phố Yao dang nhắm đến và 
cho thấy phương hướng để thực hiện hình ảnh tương lai này.  
 

Mục đích sách định kế hoạch tổng hợp 

Cấu trúc kế hoạch tổng hợp và thời hạn 

・Kế hoạch tổng hợp được hình thành bởi ” phác họa căn bản” và “kế hoạch căn bản (kế hoạch cho mục 
tiêu riêng biệt, kế hoạch cho khu vực riêng biệt)”. 
・“Phác họa căn bản” cho thấy mục tiêu xây dựng thành phố và hình ảnh đô thị tương lai của thành phố 
Yao đang vươn tới trong 10 năm tới. 
・“Kế hoạch căn bản (kế hoạch cho mục tiêu riêng biệt)” là từ phác họa căn bản, để thực hiện hình ảnh 
đô thị tương lai thì trong mỗi mục tiêu xây dựng thành phố cho thấy chỉ tiêu, thực thi, phân chia vai trò, 
tình trạng sống mà thành phố muốn vươn tới.  
・“Kế hoạch căn bản (kế hoạch cho khu vực riêng biệt)” là khu vực các trường tiểu học (khu vực trường 
trung học đáp ứng tình trạng hoạt động khu vực) xem như là một đơn vị căn bản “khu vực”, cùng với việc 
cho thấy rõ phương hướng và hiện trạng của các khu vực, kế hoạch của từng mục tiêu được ghi ở trên 
được biên soạn và tóm tắt lại. 
 ・Về công việc, chính sách cụ thể theo “kế hoạch căn bản”, mỗi năm công tác, xác định “kế hoạch thực 
thi” tập trung trong 3 năm. Việc sách định sẽ được phối hợp với việc dự toán ngân sách và đánh giá 
hành chính. 

Dự đoán dân số trong tương lai 

Vấn đề trọng yếu của thành phố Yao 

 

Dân số cuối tháng 9 năm Heisei 22(năm 2010) 
Dân số dự đoán năm Heisei 32(năm 2020) 

① Tạo xã hội khu vực lúc nào cũng có thể sống an toàn thoải mái 
② Xây dựng hệ thống quản lý trường hợp xảy ra nguy cơ rủi ro 
③ Chỉnh trang tạo sự thu hút cho thế hệ trẻ trong việc nuôi dạy 

con cái và môi trường giáo dục 
④ Phát đi, tìm ra sự cuốn hút của Yao và tạo cơ hội nâng cao  

lòng yêu Yao 
⑤ Sự thừa kế và phát triển thành phố Yao, thành phố của doanh  

nghiệp vừa và nhỏ. 

 

Kế hoạch thực thi 
［3 năm］ 

Kế hoạch riêng biệt 
của từng chính sách 

（tên mượn） 
Kế hoạch thúc đẩy xây dựng 

thành phốcủa chúng ta 

Khái niệm cơ bản 
 [10 năm] 

・Hình ảnh đô thị 
tương lai 
・Mục tiêu quy hoạch 
thành phố 

Kế hoạch căn bản 
[5 năm] 

Kế hoạch từng 
mục tiêu 

Kế hoạch từng 
khu vực 

Kỳ trước năm công tác Heisei 23（năm công tác2011）～năm công 
tác Heisei 27（năm công tác 2015） 

Kỳ sau   năm công tác Heisei 28（năm công tác2016）～năm công 
tác Heisei 32（năm công tác 2020） 

“Kế hoạch phúc lợi khu 
vực”, “kế hoạch hoàn 
thành quy hoạch đô thị” 
 

・Hình ảnh tình trạng 
cuộc sống vươn đến. 
・Những hoạt động chủ 
yếu để thực hiện cuộc 
sống vươn đến. 
 

・Tiềm năng khu vực. 
・Phương hướng quy hoạch 
thành phố. 

Kế hoạch được đặt ra sau khi 
nói chuyện giữa người dân ở 
các khu vực trường học.(bản 
được viết ra sau năm công tác 
Heisei 23*năm công tác 2011) 
 
 

 
⑥Tạo một thành phố dễ sinh sống 
⑦Đối phó với vấn đề môi trường trái đất.   
⑧Hỗ trợ nhau ,nhìn nhận nhiều quan diểm khác của nhau. 
⑨Khuyến khích phát triển xây dựng thành phố bền vững.  
⑩Điều hành hành chính một cách hiệu quả, tài chính 
 lành mạnh 

271,931 người 
Khoảng 260 ngàn người (Trường hợp giữa dọn đến và dọn đi 
cân bằng nhau) 

năm công tác Heisei 23 (năm công tác 2011) đến ~ năm công 
tác Heisei 32 (năm công tác 2020) 



 

Ví dụ về kế hoạch từng khu vực (trích từ khu vực trường tiểu học Yowa) 

Ví dụ về kế hoạch từng mục tiêu(Chính sách 1) 

※Về ”Kế hoạch từng mục tiêu” và “kế hoạch từng khu vực” có thể xem ở các văn phòng hành 
chính khu vực, các thư viện và phòng công khai thông tin.Ngoài ra, cũng có thể xem trên trang nhà 
của thành phố Yao. 
 



 

２．Mục tiêu quy hoạch thành phố và hình ảnh đô thị trong tương lai 

Hình ảnh đô thị tương lai 

 

 

 

Mỗi một người dân, phát huy sức mạnh của các hoạt động tiêu đề của đoàn thể, xí nghiệp, các tài 
nguyên đa dạng khu vực như thiên nhiên, văn hóa, công nghiệp, từ “sự kết nối” ở quan điểm mới, 
nâng cao giá trị của “thành phố”. 
Và hơn nữa, kế thừa nguồn lịch sử với đặc tính sẵn sàng tiếp thu cái mới của Kawachi, phát huy tối 

đa những điểm tốt của Yao, dồn sức lực để tạo dựng một Yao của Kawachi mới.  
 

 Sức mạnh 

  Kết nối 

Từ xưa, ở Yao có đa dạng người sinh sống, với suy nghĩ “nhờ trời”,”mọi người giống nhau”,nên luôn 
sống giúp đỡ và hỗ trợ lẫn nhau. Và, một trong những đặc trưng lớn của Yao là có sự phát triển mạnh 
của nhiều ngành công nghiệp như thương nghiệp, nông nghiệp và sản xuất.Thêm nữa, hoạt động khu 
vực và hoạt động của người dân cũng đang diễn ra sôi nổi và hăng hái. 
Mỗi một người dân, cũng như các chủ thể trong hoạt động như đoàn thể khu vực, đoàn thể sinh hoạt 
của người dân, xí nghiệp, cơ quan hành chính cũng như thiên nhiên, văn hóa là nguồn tài nguyên khu 
vực hỗ trợ Yao sẽ tạo ra và duy trì một Yao “khỏe mạnh”. Trong quá khứ, và cả trong tương lai “khỏe 
mạnh” sẽ la một từ khóa tượng trưng cho Yao để định vị hình ảnh đô thị trong tương lai. 
 

 Yao của Kawachi mới 

Trong “sự kết nối” pha trộn nhiều ý tưởng. 
“Kết nối” chặt chẽ giữa “xây dựng toàn thể thành phố Yao” và “xây dựng khu phố”. 
Các chủ thể trong hoạt động đa dạng như người dân, đoàn thể khu vực, đoàn thể hoạt động người 
dân,nhà doanh nghiệp, cơ quan hành chính cần “kết nối” với nhau hơn nữa. Xem trọng “sự kết nối” của 
khu vực gần mình, làm sôi nổi sự hợp tác, tham gia của người dân. Ngoài ra, từ việc kết nối quan điểm 
mới của nhiều ngành công nhiệp đa dạng như du lịch, sản xuất, thương nghiệp, nông nghiệp, kế hoạch 
triển khai mới các ngành công nghiệp. Hơn nữa, từ hiện tại đến thế hệ tương lai, muốn “kết nối” mãi 
mãi, thừa kế kinh nghiệm,kiến thức phong phú giữa những người ở thành phố Yao. 
Do đó,Yao phát huy tối đa nguồn tài nguyên khu vực và nhiều nét hấp dẫn mà Yao tự hào, khuyến 
khích việc tạo ra các giá trị mới, nhiều gặp gỡ mới và sáng kiến, “kết nối” sẽ là ký hiệu cho thấy việc 
phát huy hiệu quả hiệp lực để định vị hình ảnh đô thị trong tương lai.  
 
 

 Yao vốn là nơi có nhiều cây cối phong phú của núi Takayasu, từ xưa, sau khi được khắc phục nhờ 
con sông được tu sửa và sự thay đổi của sông Yamatogawa sau những trận lụt, khai phá ruộng mới 
nên ngành công nghiệp bông của Kawachi rất phát triển,vừa lợi dụng điều kiện địa lý thuận lợi, để phát 
triển đô thị trung tâm của Kawachino rộng lớn nối liền Nara và Naniwa. 

 Nghề (nơi làm việc) và nơi ở gần nhau, khu phố có nông trại màu mỡ, có thể dễ di chuyển bằng xe 
đạp, lại là một nơi đầy tình người và chân tình. 

  Ngày nay do phải đối phó với tình trạng ít con và người cao tuổi nhiều, nên càng xem trọng khả năng 
duy trì đô thị, truyền thống và đặc tính như vậy của thành phố Yao, cách sống thể hiện “người Yao” một 
cách phong phú đậm nét Kawachi và cách sinh hoạt, rồi cái “đậm nét Kawachi” vượt qua thời đại nên 
thích hợp để đánh giá lại. 

 Trong thời điểm chín muồi ngày nay, chúng ta muốn “thành phố Yao” có đầy cảm giác tồn tại và tôn 
trọng mỗi cá nhân. Phát huy tối đa “cái tốt của Yao” của hiện tại và “đậm nét Kawachi”, đời sống và văn 
hóa, công nghiệp, liên tục tạo ra cách vốn dĩ của quy hoạch thành phố, tiến tới “Xây dựng Yao mới” một 
cách mạnh mẽ. Gói ghém những mong ước này, đưa ra từ khóa “Yao của Kawachi mới”. 
 

 Thành phố kết nối sức mạnh, Yao của Kawachi mới 



 

Mục tiêu quy hoạch thành phố 

Hình ảnh đô thị là mục tiêu cho thấy hình ảnh thành phố Yao đang huớng đến thực hiện cùng với người dân trong 

10 năm sau. 

Hướng tới thực hiện hình tượng đô thị tương lai, đưa ra 6 mục tiêu quy hoạch thành phố, phân chia vai trò của 
hành chính, người dân, khu vực, nhà doanh nghiệp, v.v...,tiến tới thực hành dựa theo 16 phương hướng để quy 
hoạch thành phố (chính sách). 

 Hình ảnh đô thị tương lai 

6 mục tiêu quy hoạch thành phố 

1. Thành phố Yao mà ai 
cũng có thể tiếp tục 
sống an tâm an toàn. 

２.Thành phố Yao mở 
rộng tương lai của con 
trẻ và thế hệ trẻ. 

 

３.Thành phố Yao phát 
đi, nâng cao sự hấp dẫn 
của thành phố. 

 

４.Thành phố Yao nhộn 
nhịp bởi nơi sống và làm 
việc gần nhau. 

５.Thành phố Yao ý thức 
về môi trường, dễ sinh 
sống 

 

６.Thành phố Yao mà 
tất cả mọi người 
cùng xây dựng 

16 phương hướng quy hoạch thành phố（chính sách） 

Mục tiêu 1 
①Xây dựng thành phố an tâm an toàn ②Bảo trì thể chế bảo vệ sức khỏe và vệ sinh và y tế. 

③Cung cấp dịch vụ phúc lợi và thúc đẩy phúc lợi khu vực. 

Mục tiêu２ 
④Xây dựng môi trường thuận lợi cho việc nuôi dạy con cái khỏe mạnh. 

⑤Giáo dục trường học nuôi dưỡng sức sống. 

Mục tiêu３ 
⑥Sáng tạo, phát đi, phát hiện “sự hấp dẫn của khu phố” 

⑦Giao lưu, học tập văn hóa nhằm nuôi dưỡng tâm hồn phong phú. 

Mục tiêu４ 
⑧Tạo ra sự nhộn nhịp của khu phố và phát triển công nghiệp. 

⑨Xây đựng cơ bản đô thị để tạo ra sự nhộn nhịp của khu phố. 

Mục tiêu５ 
⑩ Xây dựng thành phố bảo vệ môi trường. ⑪Chỉnh trang thiết bị môi trường nuớc thoải mái an tâm. 

⑫ Xây dựng thể chế cung cấp nước uống an tâm an toàn.   

⑬Chỉnh trang thiết bị cung cấp hệ thống thoát nước 

Mục tiêu６ 
⑭ Thực hiện xã hội cộng sinh mong muốn hòa bình và tôn trọng nhân quyền. 

⑮ Thúc đẩy tự trị khu vực và hợp tác của người dân.   
⑯Thúc đẩy điều hành hành chính một cách đáng tin cậy. 

 

Thành phố kết nối sức mạnh, 
Yao của Kawachi mới 



 

Chính sách Phương sách 

６ 
 25 Phát đi và phát hiện nét thu hút của Yao 

26 Bảo tôn tài nguyên thiên nhiên. 
27 Sử dụng và bảo tồn di sản lịch sử. 

７  
28 Thực hiện học tập đời sống 
29 Giao lưu trong nước và quốc tế. 
30 Thúc đẩy văn hóa và nghệ thuật. 
31 Tổ chức giải trí thế thao  

 

 

 

 

Mục tiêu quy hoạch thành phố１～３ 

Thành phố kết nối sứ
c m

ạnh, Yao của K
aw

achi m
ớ

i  

 
Mục tiêu１ 

 
Mục tiêu２ 

Mục tiêu３ 

Thành phố Yao mà ai cũng có thể tiếp tục sống an tâm an toàn 
 

Thành phố Yao mở rộng tương lai của con trẻ và thế hệ trẻ 

Cùng với việc gia tăng nhanh của dân số cao tuổi, và sự dần dần gia tăng của các sự 
kiện xung quanh đe dọa cuộc sống an toàn,lấy căn bản từ sự nổ lực tự giúp và tôn trọng 
nhân quyền,hợp tác, phối hợp giữa các nhà doanh nghiệp, tổ chức NPO, người dân, khu 
vực và cơ quan hành chính, nâng cao sự phối hợp của phúc lợi, bảo vệ sức khỏe và vệ 
sinh, y tế và sự hỗ trợ nồng ấm của khu vực.Nhờ sự cung cấp dịch vụ chất lượng cao từ 
quan niệm social inclusion (tích hợp xã hội) ở khu vực đã sống quen, hướng tới một nơi 
mà bất cứ ai cũng có thể sống một cách an toàn, tiếp tục sống an tâm mãi mãi.  
Hơn nữa, cùng với người dân thúc đẩy các hoạt động an toàn giao thông,chuẩn bị cho 

trường hợp thiên tai xảy ra, phòng chống tội phạm.Các cơ quan hành chính, khu vực, 
người dân và tổ chức NPO ,các nhà doanh nghiệp cùng nhau chia sẻ thông tin, liên kết 
thông tin và dịch vụ cần thiết với những người cần thông tin ấy để hướng đền một nơi ai 
cũng có thể dễ sống, và khỏe mạnh lao động tốt mãi mãi.  

Con trẻ là châu báu của khu vực. Hướng đến một thành phố mà thế hệ trẻ và con cái 
được sinh ra và lớn lên ở Yao, nhờ kinh nghiệm và cơ hội phát triển từ việc học hỏi về tài 
nguyên khu vực thuận lợi của thành phố Yao như di sản lịch sử và thiên nhiên phong phú 
và sự tập trung công nghiệp, có thể lớn lên một cách khỏe mạnh trong sự ấm áp và sự kết 
hợp với những người lớn,xác định rõ mục tiêu của bản thân trong tương lai,mở rộng khả 
năng của từng em  
Hơn nữa,cùng với việc đáp ứng sự trông đợi của phụ huynh học sinh về mong muốn nuôi 

dạy con,giúp con có thể phát triển được như vậy,qua niềm vui trong việc nuôi dạy con cái 
của phụ huynh và sự phát triển của bản thân cũng như con cái, nâng cao hình ảnh và sức 
hút của thành phố Yao, một thành phố mà con cái cũng như tương lai của thế hệ trẻ được 
mở rộng,tập hợp ở Yao những nhân lực mới để gánh vác ngày mai của Yao.  
 
 
 

Thành phố Yao phát đi, nâng cao sự hấp dẫn của thành phố. 

Cùng với nâng cao, kế thừa, hợp tác, liên kết giữa các cơ quan hành chính, khu vực và 
tổ chức NPO, các nhà doanh nghiệp, giới thiệu một cách hiệu quả những điểm thu hút 
như thiên nhiên,lịch sử ,văn hóa và sản xuất của thành phố Yao đến trong và ngoài nước 
cố gắng hướng đến một thành phố ”nơi luôn giới thiệu những thông tin hấp dẫn” đối với 
người dân trong cũng như ngoài thành phố.Nếu giới thiệu những thông tin hấp dẫn thì sẽ 
kêu gọi được nhiều nhân lực, cơ hội, kiến thức, sự gặp gỡ v.v...đến thành phố Yao. 
Hơn nữa, làm tăng lên nhiều điểm thu hút của Yao vào cuộc sống mỗi ngày và cơ hội vui 

chơi, bất cứ ai muốn học hỏi khi nào cũng có thể học được, giúp tạo ra việc sinh sống và 
hoạt động hấp dẫn mà chỉ có thể thực hiện được ở Yao. Nổ lực liên kết sự tham gia tích 
cực vào các hoạt động của khu vực và định trú / di chuyển, cảm nhận sự hấp dẫn của 
thành phố Yao nâng cao lòng tự hào yêu mến thành phố Yao. 
 
 
 

Phương sách và phương hướng để đạt được mục tiêu quy hoạch thành phố 
(chính sách) 

Chính sách Phương sách 

１ Xây dựng thành phố an tâm 
an toàn 

1 Chống tội phạm,xây dựng thành phố an toàn. 

2 Tăng cường năng lực phòng chống thiên tai 
làm nâng cao sự an tâm của người dân. 

3 Xây dựng thể chế chữa cháy mạnh nếu có 
thiên tai. 

4 Tăng cường năng lực đối phó trong trường 
hợp khẩn cấp. 

5 Nâng cao ý thức an toàn nhằm xóa bỏ tai nạn 
giao thông. 

6 Khuyến khích từng người dân sử dụng xe đạp 
một cách hợp lý. 

7 Hỗ trợ sự tự lập và bảo vệ người tiêu dùng. 

8 Xây dựng nơi sống lành mạnh có thể an tâm 
sống. 

9 Cập nhật chức năng hiệu quả của thiết bị và 
cơ sở công cộng. 

２ Chỉnh trang thể chế bảo vệ 
sức khỏe và vệ sinh và y tế 

10 Nâng cao sức khỏe chống bệh tật. 
11 Dịch vụ y tế chủ đáo 
12 Chỉnh trang thể chế y tế khu vực  

３ 
Cung cấp dịch vụ phúc lợi 
và thúc đẩy phúc lợi khu 
vực. 

13 Tạo cấu trúc phúc lợi khu vực cùng giúp đỡ 
lẫn nhau  

14 Xây dựng cấu trúc giúp đỡ người cao tuổi, tạo 
niềm vui sống cho họ.  

15 Cung cấp dịch vụ khán hộ 
16 Giúp đỡ người tàn tật tự lập 
17 Giúp đỡ người khó khăn trong cuộc sống. 

 
Chính sách Phương sách 

４ Xây dựng thuận lợi cho việc 
nuôi dạy con cái khỏe mạnh 

18 Tăng cường bảo vệ sức khỏe và vệ sinh của 
mẹ con. 

19 Chống ngược đãi nhi đồng và giúp đỡ nuôi con 
trong khu vực. 

20 Dịch vụ chăm sóc trẻ em tiện lợi 
21 Giáo dục nhi đồng chủ đáo. 

22 Nuôi dưỡng lành mạnh thanh thiếu niên thế hệ 
mới. 

５ Giáo dục trường học nuôi 
dưỡng sức sống. 

23 Nuôi dưỡng trẻ em tiểu trung học cân bằng trí 
tuệ, sức khỏe và đạo đức. 

24 Cân bằng cơ hội giáo dục 
 

Sáng tạo,phát đi, phát  
hiện“sự thu hút của khu 
phố” 
 
Giao lưu, học tập, văn hóa  
Nuôi dưỡng tâm hồn  
phong phú 
 
 

 

３．Mục tiêu quy hoạch thành phố và phương hướng quy hoạch thành phố（Chính sách）  

Hướng tới hoàn thành 6 mục tiêu quy hoạch thành phố và hình tượng thành phố trong tương lai, 
theo sát 16 phương hướng thực hiện xây dựng thành phố, thúc đẩy 63 phương sách. 

＊Phương sách là chỉ ra hình ảnh cuộc sống vươn 
tới và phân chia vai trò ,những hoạt động chính 
yếu,phương châm. Có tất cả là 63 phương sách . 
(Về nội dung, xin tham khảo kế hoạch căn bản(kế 
hoạch từng mục tiêu))  
 

Huấn luyện phòng chống thiên tai 

Lớp học khán hộ phòng ngừa 

Tổ chức hỗ trợ nuôi dạy con cái 
(nơi Thudoi no hiroba) 

Lớp dạy về công nghệ thông 
tin ở trường học 

Mộ cổ Shionjiyama 

Lễ hội giao lưu quốc tế “Yayusai” 



     

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Mục tiêu quy hoạch thành phố４～６ 

Thành phố kết nối sứ
c m

ạnh, Yao của K
aw

achi m
ớ

i  
 

 Mục tiêu４ 

 Mục tiêu５ 

Mục tiêu６ 

Thành phố nhộn nhịp vì chỗ làm việc và ở gần nhau. 

Thành phố ý thức về môi trường, dễ sinh sống 

Thành phố Yao là thành phố “thành phố của doanh nghiệp vừa và nhỏ” đứng đầu trong nuớc , đây là 
điểm mạnh lớn nhất của thành phố chúng ta.Ngoài ra, trong thành phố Yao người làm việc rất nhiều, 
như ở công nghiệp, nhà ở nên tích lũy nhiều chức năng đô thị, tạo nên một thành phố nhộn nhịp, cá 
tính phong phú. 
Xây dựng thành phố mà chỗ làm việc và ở gần nhau là làm nên nét hấp dẫn của thành phố tiện lợi vì 
có chỗ làm ở gần nhà của mình. Sự sôi nổi của công nghiệp đa dạng của Yao tạo ra “việc làm” đa 
dạng ở gần nhà mình, nâng cao chức năng cơ sở và sự nhộn nhịp của thành phố, cuộc sống người 
dân được an toàn an tâm, sinh hoạt của thành phố có tiện lợi cao, dẫn đến cuộc sống cân bằng 
giữa sinh sống và làm việc (work life balance). 
Công nghiệp dẫn đến tăng việc làm và đóng thuế, thương nghiệp làm cho chất lượng cuộc sống và 
thành phố thêm nhộn nhịp, nông nghiệp làm cho đất sản sinh đất tiêu thụ (thực phẩm của khu vực 
cho người sống ở khu vực).Ngoài ra, hình thành cấu trúc đô thị qua khuynh hướng phát triển của cơ 
quan hành chính và người dân và tình trạng hoạt động là từ việc tận dụng, bảo toàn tài nguyên khu 
vực và hình thành trục, cơ sở của nước và cây xanh, hình thành trục đô thị và cấu trúc thành phố 
kiểu đa cực,dẫn đến hình thành thành phố mà người dân có thể an tòan và an tâm sống.Nhờ sự liên 
kết của nhiều phương sách như xây dựng căn bản đô thị và liên kết nông công thương, khiến ai 
cũng có thể làm việc vui vẻ, chức năng thành phố được tăng cường,trôi chảy, phát triển công 
nghiệp, hướng đến một thành phố nhộn nhịp. 
 

Trong tình trạng vấn đề môi trường trái đất đang trở nên nghiêm trọng,cuộc sống và ý thức 
con người, họat động của các doanh nghiệp cũng dần ý thức đến môi trường. Tuy nhiên,để 
giảm lượng thải khí nhà kính thì cần sự thực tiễn và nổ lực hơn nữa.  
Để duy trì môi trường là căn bản của sự sống của chúng ta, chúng ta không chỉ đơn giản là 
trong cuộc sống hằng ngày và họat động kinh tế cần sự “tiện lợi”,”sự thoải mái” mà còn cần 
tinh thần “tránh lãng phí” , nâng cao tinh thần sống họat động ý thức về môi trường, cái gọi 
là “chất lượng cuộc sống” và tái chế bảo vệ thiên nhiên v...v...từ việc cần thiết nâng cao việc 
sáng tạo “môi trường văn hóa “ mới, tiếp tục phát đi về cách tạo đô thị và cách sống thời đại 
mới từ Yao. 
Thêm nữa, trong cuộc sống con người không thể thiếu nước.Nên thành phố cố gắng hướng 
đến một thành phố dễ sống, bảo vệ tài sản và sinh mệnh của người dân qua việc bảo vệ 
môi trường nước, biện pháp kiểm sóat lũ lụt tổng quát, chỉnh trang thiết bị hệ thống thoát 
nước, luôn cung cấp nước sạch an toàn một cách ổn định. 
 
 

Thành phố mọi người cùng xây dựng. 

Hỗ trợ thành phố Yao mạnh mẽ chính là con người.Trong xã hội khu vực đa dạng người 
sống, từng người từng người tôn trọng lẫn nhau, cảm giác nhân quyền làm thành phố 
được phong phú.Ngoài ra, trong hiện trạng mối liên lạc trong khu vực dần mờ nhạt thì ở 
Yao, nhiều sinh hoạt trong các khu vực và các sinh hoạt của người dân trên nhiều lĩnh 
vực vẫn đang diễn ra. Cùng với sự kỳ vọng với thế hệ thời bùng nổ trẻ em,sản sinh ra 
những người trẻ gánh vác thế hệ mới, nhờ thúc đẩy hợp tác giữa các chủ thể trong 
hoạt động, làm sôi nổi các hoạt động của người dân – hoạt động khu vực,bao gồm các 
nhà doanh nghiệp, tất cả cùng phân chia vai trò, nâng cao “thành phố của chúng ta là 
do chúng ta xây dựng” hay còn gọi là động luợng, hướng đến việc cùng nhau xây dựng 
thành phố Yao. 
Ngoài ra, hướng tới việc thực hiện hình ảnh đô thị tương lai,chính quyền lấy thông tin 
khu vực, sau khi phân tích tìm ra vấn đề sẽ tìm phương sách đối phó. Dựa vào đó, vừa 
phân chia vai trò một cách hợp lý giữa người dân khu vực và các nhà doanh nghiệp, 
vừa lấy trục căn bản là hợp tác “công tác công cộng mới”, toàn chính quyền từ cái nhìn 
phúc lợi, lập kế hoạch dịch vụ hành chính và công việc cần thiết, tiến hành, đánh 
giá,hướng đến việc song lập lành mạnh hóa tài chính và điều hành hành chính tiếp tục 
đưa ra kết quả chắc chắn. Hơn nữa, bắt nguồn từ sự liên kết với chính phủ và các 
chính quyền địa phương như phủ Osaka, thúc đẩy hành chính rộng rãi cung cấp dịch vụ 
chất lượng cao và hiệu quả. 
Mục tiêu 6 là cùng với mục tiêu quy hoạch thành phố từ 1 đến 5,mang tính cách là mục 
tiêu chung hỗ trợ mục tiêu từ 1 đến 5. 
 

Phương sách và phương hướng để đạt được mục tiêu quy hoạch thành phố (chính 
sách) 
 

Chính sách Phương sách 

8 
Tạo ra sự nhộn nhịp của 
thành phố phát triển về 
công nghiệp 

32 Xúc tiến “xây dựng thành phố’ nhờ chính sách 
công nghiệp. 

33 Xúc tiến và phát tín hiệu các ngành sản xuất 
tự hào thế giới. 

34 Phát triển và nuôi dưỡng thương nghiệp đâm 
rễ và cống hiến cho khu vực. 

35 Phát triển nông nghiệp hấp dẫn 
36 Tạo ra việc  làm và giúp đỡ tìm việc. 

9 
Xây dựng căn bản đô thị tạo 
ra sự nhộn nhịp trong thành 
phố. 

37 Bảo toàn cảnh quan thành phố và sử dụng 
hiệu quả đất đai. 

38 Sự tiện lợi của trung tâm thành phố đầy hấp 
dẫn. 

39 Chỉnh trang đường phố của quy hoạch đô thị. 
40 Duy trì và chỉnh trang đường sá sinh hoạt. 

41 Cuộc sống có cây xanh nhờ cây xanh hóa 
đường phố và công viên. 

42 Tiện lợi mạng lưới giao thông công cộng. 
 

Chính sách Phương sách 

10 Xây dựng thành phố thân 
thiện với môi trường. 

43 Xây dựng môi trường sinh sống thoải mái. 
44 Thực hiện làm thành phố Yao sạch đẹp 

45 Xúc tiến tìm biện pháp đối phó với tình 
trạng trái đất nóng dần lên. 

46 Tái chế tài nguyên. 

11 Bảo trì môi trường nuớc 
thoải mái và an toàn. 47 Hình thành môi trường nước qua y thức 

môi trường và biện pháp chống lũ lụt. 

12 Xây dựng thể chế cung cấp 
nước sạch an tâm an tòan 48 Cung cấp nước sạch ổn định. 

13 Chỉnh trang hệ thống thoát 
nước công cộng. 49 Xúc tiến những công việc liên quan đến 

hệ thống thoát nước 
 

Chính sách Phương sách 

14 

Thực hiện một xã hội cộng 
sinh mong muốn sự hòa 
bình và tôn trọng nhân 
quyền. 
 

50 Xây dựng thành phố từng người tôn trọng 
nhân quyền có tâm hồn phong phú. 

51 Xây dựng một xã hội không có kỳ thị và nâng 
cao ý thức nhân quyền. 

52 Thúc đẩy xã hội cộng sinh đa văn hóa. 
Nâng cao ý thức hòa bình. 

15  Thúc đẩy tự trị khu vực 
và hợp tác người dân. 

54 Ủng hộ sinh hoạt khu vực và việc xây dựng 
thành phố của khu vực. 

55 Thúc đẩy họat động cống hiến xã hội của 
người dân. 

56 Thúc đẩy nam nữ cùng tham gia. 

16 
Thúc đẩy điều hành hành 
chính một cách đáng tin 
cậy. 

57 Thúc đẩy kế họach hành chính. 
58 Thúc đẩy hành chính trên khu vực rộng. 
59 Thúc đẩy cải cách tài chính chính phủ. 

60 Bảo vệ thông tin cá nhân và cung cấp thông 
tin chính quyền. 

61 Tăng cường tổ chức và sử dụng nguồn nhân 
lực. 

62 Làm tốt hơn chức năng cung cấp dịch vụ   

63 Điều hành hành chính và tài chính một cách 
hợp lý và lành mạnh. 

 

 

Sản xuất Nông nghiệp 

Vùng gần ga JR Kyuhoji 

Hoạt động bảo vệ môi trường 
(Chiến dịch xanh) 

Khóa học về hệ thống thoát nước 
ở trường tiểu học 

Khóa học để hiểu về người tàn tật ở 
trường tiểu học 

Phong trào cải thiện nghiệp vụ nhờ 
công viên chức thành phố 
Báo cáo “phong trào thay đổi một 
chút Yao” 



 

① Trọng điểm, nhân vật chính là mỗi người dân trong thành phố 
② Từ quan điểm của 2 hướng “xây dựng toàn thể thành phố Yao” và “xây dựng thành phố 

của khu vực lấy cơ bản là việc tiến hành quy hoạch thành phố. 
③ Tiến lên cách vững chắc việc phát triển xây dựng toàn thể thành phố Yao 
④ Xây dựng thành phố của khu vực vừa nâng cao vừa tôn trọng tính đa dạng 

（Ví dụ）Đưa ra các dịch vụ chăm sóc trẻ em, phúc lợi, giáo dục,hệ thống thoát nước công cộng, 
đường phố dành cho quy hoạch đô thị, chỉnh trang cơ sở hạ tầng đô thị, xúc tiến công nghiệp,thành lập cơ 
chế quản lý khi xảy ra rủi ro nguy hiểm, xây dựng thành phố tôn trọng nhân quyền,cải cách hành chính,v.v... 

４．Phương sách thúc đẩy quy hoạch thành phố  

Quan điểm thúc đẩy quy hoạch thành phố 

Xây dựng toàn thể thành phố Yao 
◆Xây dựng toàn thể thành phố nghĩa là có cái nhìn toàn bộ về thành phố,sự phát triển đô thị là mục 

tiêu toàn thành phố. 

◆Thông qua “việc xây dựng toàn thể thành phố Yao” chúng ta vừa sử dụng nguồn tài nguyên dồi 
dào của địa phương vừa hợp tác với thiên nhiên, làm cho khu vực xung quanh nhà ga trở thành địa 
điểm trung tâm, duy trì sự phát triển liên tục của “cơ cấu đô thị đa cục diện” nhờ sự phối hợp tương 
quan và phân chia chức năng. 
◆Từ cái nhìn tổng quát của thành phố Yao, hướng tới việc thực hiện 6 mục tiêu quy hoạch thành 
phố, hoạch định, thúc đẩy, “kế hoạch của từng khu vực” lẫn “kế họach cơ bản (kế hoạch từng mục 
tiêu)”, đồng thời nhờ sự liên kết ,hợp tác với người dân tiến hành từng bước vững chắc để tiếp tục 
“xây dựng toàn thể thành phố Yao”. 

Vùng phụ cận 

Vùng trung tâm 

Vùng đô thị mới 

Trung 
tâm 
thành 
phố 

Cơ sở phòng 
chống thiên tai  
 
Địa điểm nước 
và cây xanh 

Địa điểm lịch 
sử và văn hóa 

Các loại 
địa điểm 

Vành đai xanh hệ núi 
Ikoma 

Rục nước và cây xanh 

Trục của nước và cây 
xanh  

Trục thành phố 

Bản đồ cấu trúc đô thị tương lai 



 

Đoàn thể hoạt động theo chủ đề 

Xây dựng thành phố của khu vực 

◆Xây dựng thành phố của khu vực nghĩa là dựa trên cơ sở quan điểm của khu vực đã được chia thành một 
vài khu vực của thành phố. 
 

◆Từ quan điểm của khu vực , Một cơ chế để thúc đẩy và xây dựng một hệ thống dễ phản ánh “suy nghĩ của 
khu vực”, và tôn trọng tính đa dạng và tự phát của khu vực.Nhờ đó, có thể dễ tiến hành “phân quyền địa 
phương”,tiến tới xây dựng thành phố của khu vực lân cận. 
 
Vì vậy, làm cho các cộng đồng địa phương được phân cấp để giúp thúc đẩy việc tạo ra một 

   
 

◆Để tiến đến xây dựng thành phố của khu vực, từng khu vực chủ động tập hợp quy hoạch thành phố của 
từng khu vực “Kế hoạch thúc đẩy xây dựng thành phố của chúng ta” (tên mượn), sau đó triển khai hoạt 

động dựa theo kế hoạch đó. Các khu vực được hy vọng là sẽ tập trung sức mạnh của khu vực, đảm bảo 
thể chế xúc tiến việc xây dựng thành phố,vừa phân chia các họat động cần thiết vừa triển khai họat động. 
 

Hình ảnh hỗ trợ hợp tác giữa khu vực và chính quyền để “xây dựng thành phố của khu vực” 

 
 
Sách định, thúc đẩy “kế hoạch thúc đẩy xây dựng thành 
phố chúng ta (tên mượn)” được thu thập phương hướng 
nhằm xây dựng thành phố của khu vực  
Triển khai hoạt động và đảm bảo thể chế tập trung sức 
mạnh của khu vực. 
Đảm bảo sự trôi chảy của hệ thống và chế độ nhờ các 
loại tài nguyên (người, tổ chức, tiền bạc, cơ sở hoạt 
động, thông tin v..v..) 
 

Hỗ trợ 

Hợp tác 

H
ợ

p tác 

H
ỗ trợ

 
 

◆Trong khi thúc đẩy phân quyền khu 
vực, thông qua những hoạt động của 
thành phố cho đến bây giờ, lấy đơn 
vị khu vực là khu vực các trường (lấy 
căn bản là khu vực trường tiểu học, 
tùy tình hình hoạt động của khu vực 
lấy khu vực trường trung học) 
 
 

Tổ chức hỗ trợ ở giữa 
Làm trung gian (vai trò liên 
kết) liên kết, giúp đỡ các chủ 
thể họat động tiêu đề đa dạng. 
 

 

Tổ chức NPO, đòan thể sinh hoạt người 
dân, đại học, nhà doanh nghiệp, doanh 
nghịêp xã hội (phúc lợi, nuôi dưỡng lành 
mạnh con cái, bảo vệ môi trường, tiêu 
dùng các hoạt động trên những lĩng vực) 
 

Chính quyền   

Ví dụ, trường hợp đối với việc hổ trợ dành cho người cao tuổi ,cơ quan hành chính chú tâm đến việc ứng 
phó với toàn thành phố gồm thiết đặt các trụ điểm tư vấn hay cung cấp các dịch vụ khán hộ. Nhưng để 
tránh cho người cao tuổi không bị cô độc thì có xem chừng tiếp xúc để hiểu nhau, hoạt động hợp tác giữa 
các cơ quan liên quan, khu vực và hành chính hay việc sắp xếp hoạt động riêng cũng là quan trọng.Vì như 
thế,cuộc sống hàng ngày của người dân cần thiết quan điểm từ khu vực xung quanh. 
 

●Hình ảnh hướng đến ”phân quyền khu vực” 
Tại các khu vực trong thành phố, đang hướng đến tình trạng ”mỗi khu vực dựa trên việc phân chia vai trò 
hợp lý giữa chính quyền và khu vực, hợp tác lẫn nhau, chủ động thực hiện ước muốn của mình để xây 
dựng thành phố”  

Khu vực（lấy khu vực trường tiểu học làm căn bản） 

Sách định, thúc đẩy “kế hoạch từng khu vực” dựa 
trên “ước muốn của khu vực” đó. 
Cùng với khu vực để chỉnh trang thể chế hành 
chính có thể thúc đẩy “xây dựng thành phố của 
khu vực”và triển khai các hoạt động (đào tạo nhân 
lực,thể chế tổ chức, bảo đảm địa điểm hoạt động)  
Sự đầy đủ của các tổ chức và chế độ giúp đỡ các 
loại(chỉnh trang ngân cách khu vực, quy định) 
 
 

 
  

：các văn phòng hành   
 chính của khu vực 

：Trung tâm cộng đồng 
 Trung tâm nhân quyền   
 cộng đồng 

【Bản đồ khu vực trường tiểu học của thành phố Yao (Năm 
công tác Heisiei 22 (năm công tác 2010)hiện tại】 



 
 Tham khảo：Tóm lược thành phố Yao 

 

Chúng ta, người dân thành phố Yao: 
Cùng nuôi dưỡng sức trẻ. 
Đối xử với nhau bằng tấm lòng ấm áp. 
Cùng nhau xây dựng thành phố nhiều cây xanh. 
Xem trọng những tài sản văn hóa. 
Vui sống trong công việc. 
                 Ban hành vào ngày 3 tháng 11 năm Showa 39 (năm 1964) 

Mỗi người dân cùng nâng cao ý thức chống tội phạm chống thiên tai. 
Cùng mang sự thông cảm tử tế xây dựng khu vực tương trợ nhau. 
Nuôi dưỡng sinh hoạt cộng đồng phong phú,kích thích xây dựng khu phố mạnh 
mẽ trong việc chống tội phạm và thiên tai. 
Bảo vệ con trẻ, những người gánh vác tương lai khỏi tội phạm. 
Cùng bảo vệ quy tắc của xã hội, xem trọng xem trọng hòa bình cộng đồng.  
                   Ban hành vào ngày 1 tháng 10 năm Heisei 17 (năm 2005) 
 

Hiến chương dân thành phố Yao 

Hiến chương Yao an toàn an tâm 

※Về ”Kế hoạch từng mục tiêu” và “kế hoạch từng khu vực” có thể xem ở các văn phòng hành chính khu 
vực, các thư viện và phòng công khai thông tin.Ngoài ra, cũng có thể xem trên trang nhà của thành phố Yao. 
 

 Kế hoạch tổng hợp lần thứ 5 thành phố Yao「Kế hoạch tổng hợp Yao năm 
2020」（bản tóm tắt） 

～Thành phố kết nối sức mạnh, Yao của Kawachi mới～ 
 

Phát hành tháng 2 năm Heisei 23 (năm 2011) 
Nhà xuất bản 

Thành phố Yao  Ban thúc đẩy chính sách 
〒581-0003  Osakafu Yaoshi Honmachi 1chome 1 ban 1go 
TEL (072)924-3816   FAX(072)993-5944 
Địa chỉ mail seisaku@city.yao.osaka.jp 
Trang nhà thành phố Yao  http://www.city.yao.osaka.jp 
Số ấn phẩm  H22-95 

Thi hành thị chính 

Diện tích 

Tổng dân số 

Ngày1 tháng 4 năm Showwa 23(năm1948) 
41.71 km2  
Nhân khẩu của người nước ngoài đăng ký và sổ cái căn bản dân cư（ngày 30 tháng 9 

năm Heisei 22 (năm 2010) hiện tại） 
 Nhân khẩu 271,931 người（Nam giới 131,366 người, nữ giới 140,565 người） 
 Số hộ gia đình 118,651 hộ 

Huy hiệu thành phố 

          Sự cấu thành giữa Y và O trong chữ ”YAO” Vòng tròn tượng trưng cho một chính    

          quyền thành phố viên mãn.Chữ Y hơi lộ ra khỏi vòng tròn là biểu hiện cho sự   

          phát triển tương lai của thành phố.Chữ Y chia vòng tròn thành ba phần mang ý  

          nghĩa là hòa bình, tự do, bình đẳng 
Ban hành vào ngày 4 tháng 7 năm Showa 33 (năm 1958) 

Cây của thành phố・Hoa của thành phố Cây của thành phố：cây bạch quả, hoa của thành phố：hoa cúc. 
 

Lựa chọn vào ngày 1 tháng 4 năm Showa 43(năm 1968) 
 

Trang Web điện 
thoại di động thành 
phố Yao  Mã QR 
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