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Để mỗi người dân đều hiểu, trân trọng giá trị của mình, của người. 

 

 

 

 

 

 

Khi phong cách sống cũng như phong cách làm việc thay đổi không ngừng, 

có những giá trị không thay đổi, có những giá trị mà chúng tôi muốn giữ gìn cho 

thế hệ sau. Chúng tôi mong muốn tất cả những ai đang và sẽ sống, làm việc, học 

tập tại Nagata đều có thể cảm nhận được những giá trị ấy. 

Chúng tôi, những người đang công tác tại cơ quan hành chính Nagata, 

muốn được cùng với toàn thể người dân chung tay xây dựng “một Nagata đáng 

để gìn giữ cho thế hệ sau”. 

  



 

 

 MỘT NAGATA TRÀN ĐẦY SỨC SỐNG 

Hướng tới một Nagata nơi mỗi cá nhân đều có sự gắn kết với cộng đồng, ai cũng cảm thấy 

an tâm, hạnh phúc khi sinh sống trên mảnh đất này thông qua việc thực hiện những điều sau: 

 Ứng phó kịp thời khi có thảm họa hoặc bệnh truyền nhiễm. 

 Sống vui, sống khỏe. 

 Hướng tới mục tiêu “Cả cộng đồng cùng chung tay nuôi dạy trẻ”. 

 Xây dựng cộng đồng gắn kết và giàu tình người. 

 

 MỘT NAGATA ĐÁNG SỐNG  

Hướng tới một Nagata mà bất cứ ai dù đang sống hoặc chỉ là ghé thăm cũng cảm thấy thoải 

mái, dễ chịu khi ở đây thông qua việc thực hiện những điều sau: 

 Hướng tới một cộng đồng có ý thức tốt. 

 Xây dựng, bảo vệ môi trường xanh. 

 Tạo sự gắn kết, giao lưu thông qua tự nhiên. 

 Trang bị đầy đủ cho môi trường sống. 

 

MỘT NAGATA THÚ VỊ 

Hướng tới một Nagata có thể phát huy hết thế mạnh, sức hấp dẫn của mình để thu hút tất 

cả mọi người cả trong lẫn ngoài quận thông qua việc hiện thực hóa những mục tiêu sau: 

 Tìm kiếm và phát triển những thứ chỉ có ở Nagata. 

 Tạo những sự kiện, lễ hội xung quanh những đặt trưng riêng của Nagata. 

 Nuôi dưỡng cuộc sống với sự xuất hiện đa dạng của nghệ thuật. 

Phát hành tháng 8/2021 bởi Quận Nagata 


