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Tầm nhìn Kobe đến năm 2025 là gì?
Đây là tài liệu chỉ ra các mục tiêu phấn đấu xây dựng thành phố Kobe cho đến năm 2025, đồng 

thời chỉ rõ các chính sách sẽ được áp dụng để hiện thực hóa mục tiêu ấy. 

Tiêu đề của tầm nhìn này 

Kobe, mảnh đất được nuôi dưỡng bởi núi và biển, 
thành phố vì sự phát triển toàn cầu.

Phát huy thế mạnh về sự phong phú của môi trường thiên nhiên, văn hóa nghệ thuật, những yếu 

tố mang tính quốc tế và tính đa dạng. Với tư cách là thành phố đã đứng dậy sau sự tàn phá của 

thiên tai, Kobe hướng tới việc xây dựng một thành phố có nhiều đóng góp trong việc giải quyết 

các vấn đề mang tính toàn cầu như đảm bảo vệ môi trường hay xây dựng lại những nơi bị tàn 

phá bởi thiên tai, thảm họa. Thông qua những nỗ lực như thế, Kobe hướng tới một thành phố 

mà mỗi người dân đều cảm nhận được sự an toàn, cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống ở đây.

Những tư tưởng cơ bản
Dựa trên 6 tư tưởng cơ bản sau đây, Kobe từng bước hiện thực hóa các mục tiêu của tầm nhìn.

· Kobe là nơi hội tụ của môi trường thiên nhiên phong phú và sự đa dạng về văn hóa, tư duy,
giá trị quan. Kobe sẽ trau dồi, nâng tầm những thế mạnh đó để tạo ra được nhiều hơn những
giá trị mới, phong cách mới.

· Đối diện với thời kì suy giảm dân số, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống, quảng bá
mạnh mẽ về sự lôi cuốn của một thành phố đã phát triển, đưa kinh tế của Kobe bước sang thời
kì phát triển tích cực.

· Hiện thức hóa việc đưa Kobe thành nơi mà tất cả mọi người đang sống, học tập, làm việc,
nghỉ ngơi tại đây, ai cũng cảm thấy hạnh phúc.

· Hiện thực hóa một xã hội đa dạng về văn hóa thông qua việc đảm bảo bình đẳng giới, xây
dựng môi trường thuận lợi để nữ giới thể hiện năng lực của mình hay những người nước
ngoài đang sống tại Kobe có thể tham gia vào các hoạt động, sự kiện, dự án của thành phố
một cách tích cực.

· Kobe là thành phố đã đứng dậy sau những tàn phá của thiên tai. Kobe sẽ phát huy khí chất
cũng như các kinh nghiệm, hiểu biết của mình nhằm chuẩn bị kĩ càng cho các thiên tai, thảm
họa có thể xảy ra, từng bước xây dựng một thành phố coi trọng sự an toàn của người dân,
không để một ai bị bỏ lại.

· Hiện thực hóa những mục tiêu phát triển bền vững như: bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế,
nâng cao chất lượng cuộc sống, thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ thuật số.
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Kobe, mảnh đất được nuôi dưỡng
bởi núi và biển, thành phố
vì sự phát triển toàn cầu.

CHIẾN LƯỢC ĐỐI PHÓ VỚI DỊCH COVID-19 ĐƯỢC 
ĐƯA VÀO TẦM NHÌN NÀY.

Do ảnh hưởng của COVID-19 vẫn còn tồn tại, các chính sách của Kobe, đời sống nhân dân, 

hoạt động kinh tế sẽ được thay đổi để phù hợp với thời đại “Sống chung với Corona”, những 

thay đổi này sẽ được phản ảnh trong “Chiến lược của Kobe khi sống chung với Corona”.

NHỮNG BƯỚC ĐI ĐỂ XÂY DỰNG XÃ HỘI PHÁT 
TRIỂN BỀN VỮNG.  

SDGs- Mục tiêu phát triển bền vững, là những mục tiêu được đặt ra để thực hiện kế hoạch phát 

triển mang tính toàn cầu tới năm 2030. Những mục tiêu này đã được nêu ra trong hội nghị 

thượng đỉnh LHQ vào tháng 9 năm 2015. Khi xây dựng tầm nhìn này, thành phố Kobe cũng chú 

trọng vào việc đạt được các mục tiêu đó. Thông qua việc hiện thực hóa nội dung tầm nhìn đã đề 

ra, Kobe sẽ nỗ lực để hiện thực hóa được các mục tiêu SDGs.

Sơ đồ khái quát về tầm nhìn

Mục tiêu cơ bản số 1
Phát triển kinh tế thông qua việc tạo ra nhiều
 hơn những công việc đáng mơ ước, cũng như
 việc liên kết chặt chẽ giữa khối doanh nghiệp 

và các cơ sở giáo dục đào tạo.

Mục tiêu cơ bản số 2
Xây dựng môi trường giáo dục
đặc sắc, hỗ trợ việc mang thai,

sinh con và nuôi dạy con.

Mục tiêu cơ bản số 7
Đẩy mạnh hoạt động cộng đồng thông qua

việc đa dạng hóa đối tượng người dân
tham gia vào các kế hoạch, chương trình

 của khối hành chính.

Mục tiêu cơ bản số 3
Kiến tạo tính đa dạng về văn hóa, 
nghệ thuật, sự hấp dẫn của Kobe.

Mục tiêu cơ bản số 4
Xây dựng hệ thống xã hội
vững chắc trước thiên tai, 

thảm họa, bệnh dịch.

Mục tiêu cơ bản số  5
Hiện thực hóa mục tiêu đảm bảo 

người dân cảm thấy an toàn, 
mạnh khỏe về thể chất, 
thoải mái về tinh thần.

Mục tiêu số 6
Trang bị hệ thống cơ sở hạ tầng, 
không gian đô thị, đảm bảo mục 

tiêu phát triển bền vững.
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Không ngừng hỗ trợ các doanh nghiệp Start-up thông qua các kênh như: Lấy Anchor 
Kobe là nòng cốt ươm mầm DN Start-up; Hỗ trợ doanh nghiệp trong việc kiểm chứng kết 
quả nghiên cứu; Hoàn thiện hệ thống hỗ trợ vốn v.v.

HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP, NÂNG CAO ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO

Núi Rokko là nơi được biết đến với sự phong phú về thiên nhiên. Kobe muốn đưa núi 
Rokko trở thành nơi có chất lượng cao trong tất cả các hoạt động sinh sống, vui chơi, làm 
việc. Để làm được điều đó, Kobe muốn xây dựng: Một không gian dành cho các Start-up 
công nghệ, các nhà sáng tạo; Một không gian để thử nghiệm các dịch vụ được xây dựng 
dựa trên những công nghệ mới nhất; Một không gian để Kobe kết hợp với người dân để 
tạo ra các giá trị mới.

KÊU GỌI CÁC DOANH NGHIỆP ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO CHUYỂN HOẠT
ĐỘNG TỚI THÀNH PHỐ THÔNG MINH TRÊN ĐỈNH ROKKO

Phát huy tối đa lợi thế về thiên nhiên phong phú xung quanh khu vực đô thị. Hiện thực 
hóa ngành nông nghiệp phát triển bền vững và giữ chất lượng cuộc sống khu vực nông 
thôn ở mức cao thông qua 3 yếu tố cốt lõi: Khuyến khích phát triển bền vững ngành nông 
nghiệp; Tạo môi trường sống ở khu vực nông thôn tiện nghi hơn; Bảo vệ văn hóa, môi 
trường, thiên nhiên.

THÚC ĐẨY SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KHU VỰC NÔNG THÔN, 
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NGÀNH NÔNG NGHIỆP

Phát triển kinh tế thông qua việc tạo ra nhiều hơn những 
công việc đáng  mơ ước, cũng như việc liên kết chặt chẽ giữa khối 

doanh nghiệp và các cơ sở giáo dục đào tạo.

M ụ c  t i ê u  c ơ  b ả n  s ố   1
―
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Cung cấp các thông tin hỗ trợ để ai cũng có thể yên tâm sinh và nuôi dạy con cái, đồng 
thời xây dựng môi trường an toàn để trẻ em phát triển. 

CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ CÁC CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ KHI MANG THAI, 
SINH CON VÀ NUÔI DẠY CON

Nghiên cứu và thực thi các chương trình hỗ trợ giúp các bậc phụ huynh có thể cân đối 
giữa công việc và việc nuôi dạy con thông qua việc: xử lý tình trạng không đủ chỗ cho trẻ 
muốn vào trường mầm non; giảm gánh nặng cho các giáo viên mầm non;; Chăm sóc trẻ 
em, đặc biệt là các trẻ có bệnh; ngoài ra, đối với các gia đình đang nuôi con nhỏ, tạo điều 
kiện để các bậc phụ huynh dễ dàng ổn định công việc.

HỖ TRỢ CÁC BẬC PHỤ HUYNH CÓ THỂ CÂN ĐỐI
 GIỮA CÔNG VIỆC VÀ NUÔI DẠY CON

Phát huy tối đa khoa học kĩ thuật, công nghệ để nâng cao sức học cho trẻ, đồng thời, giúp 
trẻ nuôi dưỡng ước mơ của mình. Định hướng môi trường giáo dục nhà trường nhằm giúp 
trẻ trở thành người có trí, có đức và có sức.

ĐỊNH HƯỚNG GIÁO DỤC GIÚP TRẺ SỐNG TỐT VÀ CÓ THỂ
NUÔI DƯỠNG ƯỚC MƠ, HOÀI BÃO CỦA MÌNH

Xây dựng môi trường giáo dục đặc sắc, hỗ trợ việc mang thai, 
sinh con và nuôi dạy con.

M ụ c  t i ê u  c ơ  b ả n  s ố  2
―
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Đối với 2 thư viện có kế hoạch chuyển địa điểm và mở rộng là Shin-nishi và Shin-tarumi, 
đảm bảo đủ không gian để những người tới đây có thể thư thả đắm chìm vào thế giới sách. 
Ngoài ra, Kobe còn xây dựng thư viện dành riêng cho trẻ em nhằm giúp trẻ tiếp cận được 
nhiều đầu sách hay, làm phong phú tính cảm thụ của trẻ và giúp trẻ hiểu được giá trị của 
sự sống.

XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG GẦN GŨI VỚI SÁCH

Thành phố Kobe giương cao khẩu hiệu “Kobe, thành phố ẩm thực”, hướng tới mục tiêu 
được thế giới biết đến với hình ảnh một thành phố phát triển bền vững. Để đạt được mục 
tiêu đó, Kobe đưa ra chiến lược nuôi dưỡng, phát triển những ngành kinh doanh thực 
phẩm mới mang nét riêng chỉ Kobe mới có thông qua việc liên hết chặt chẽ với ngành 
nông nghiệp, ngư nghiệp khu vực.

PHÁT HUY THẾ MẠNH ẨM THỰC CỦA KOBE

Phát huy tối đa những điều kiện về mặt địa lý và cảnh quan khu vực trung tâm, hướng đến 
mục tiêu xây dựng khu vực cửa ngõ giao thông để mỗi người khách ghé thăm Kobe, khi 
bước ra từ khu vực ga tàu, xe ngay lập tức bị lôi cuốn bởi vẻ đẹp của Kobe. Liên kết chặt 
chẽ với khối dân sự để kiến thiết lại khu vực quảng trường trung tâm Sannomiya và đưa 
vào hoạt động ga xe bus có quy mô lớn nhất trong khu vực phía Tây Nhật Bản.

ĐẨY MẠNH TỐC ĐỘ TÁI CƠ CẤU KHU VỰC TRUNG TÂM SANNOMIYA, 
NÂNG CAO HIỆU QUẢ DI CHUYỂN

Kiến tạo tính đa dạng về văn hóa, nghệ thuật, sự hấp dẫn của Kobe.

M ụ c  t i ê u  c ơ  b ả n  s ố  3
―
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Khai thác hiệu quả những công nghệ, kỹ thuật tiên tiến nhất để thu thập, phân tích thông tin, giúp 
nâng cao hiệu quả của hệ thống quản lý rủi ro. Đồng thời, tiếp tục tuyên truyền, kế thừa những bài 
học kinh nghiệm đã rút ra khi xảy ra thảm họa, nâng cao ý thức phòng chống thảm họa, cải thiện 
chất lượng các khu vực lánh nạn tập trung.

NÂNG CAO HIỆU QUẢ PHÒNG, 
HẠN CHẾ THIỆT HẠI DO THIÊN TAI, THẢM HỌA 

Nhằm đảm bảo tính ổn định của hệ thống y tế khi đối phó với dịch COVID-19, Kobe sẽ tiến hành 
cố gắng đảm bảo số giường bệnh cũng như địa điểm cách ly tập trung, củng cố hệ thống tư vấn, xét 
nghiệm. Ngoài ra, Kobe sẽ xây dựng hệ thống liên kết trong phạm vi khu vực để phát hiện sớm các 
bệnh truyền nhiễm, bao gồm cả COVID-19. Hệ thống này là một trong số các nội dung của “Tiêu 
chuẩn Kobe”. Cùng với việc xây dựng hệ thống này và nhiều biện pháp khác, Kobe sẽ hướng tới 
mục tiêu xây dựng thể chế quản lý những nguy hại liên quan đến sức khỏe.

XÂY DỰNG HỆ THỐNG Y TẾ DỰ PHÒNG VÀ NÂNG CAO
KHẢ NĂNG ĐỐI PHÓ KHI BỆNH DỊCH PHÁT SINH 

Mở rộng hệ thống đăng ký, trình báo qua mạng hoặc qua bưu điện nhằm giúp người dân có thể hoàn 
thành các thủ tục đăng ký, trình báo mà không cần phải trực tiếp tới quầy. Ngoài ra, đối với các thủ 
tục cần phải tiến hành trực tiếp tại quầy, Kobe sẽ tích cực đưa dịch vụ đặt lịch hẹn trước cũng như 
dịch vụ hoàn thiện nội dung qua mạng để cung cấp cho người dân những dịch vụ tốt nhất.

SỐ HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Xây dựng hệ thống xã hội vững chắc trước thiên tai,
thảm họa, bệnh dịch.

M ụ c  t i ê u  c ơ  b ả n  s ố  4
―
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Cùng với việc xây dựng “Tiêu chuẩn Kobe” đối với người bị suy giảm trí nhớ, Kobe sẽ 
tiến hành các hoạt động tuyên truyền để giúp nhiều người hiểu rõ về căn bệnh này, giúp 
cho xã hội có cái nhìn nhân ái hơn đối với những người mắc bệnh.

HỖ TRỢ NGƯỜI CAO TUỔI, XÂY DỰNG 
“TIÊU CHUẨN KOBE” ĐỐI VỚI NGƯỜI BỊ SUY GIẢM TRÍ NHỚ

Thiết lập quầy hỗ trợ đời sống ở các quận để hỗ trợ các trường hợp khó khăn, bao gồm cả 
những người nhận bảo trợ xã hội. Đồng thời, tiến hành các chính sách hỗ trợ học đường 
để giúp con em của những gia đình khó khăn, gia đình đơn thân vẫn đảm bảo được học 
trong môi trường giáo dục chất lượng.

HỖ TRỢ NHỮNG HOÀN CẢNH ÉO LE

Giữ vững mối liên kết giữa “hành chính-doanh nghiệp-trường đại học”, cùng nghiên cứu, 
phát triển, áp dụng những kỹ thuật tiên tiến trong sản xuất thiết bị y tế cũng như đào tạo 
nhân lực ngành y tế. Sử dụng hiệu quả dữ liệu cần thiết liên quan đến y tế, sức khỏe để 
phát triển ngành chăm sóc y tế kỹ thuật số. Chúng tôi sẽ cống hiến trên phạm vi toàn cầu 
thông qua: Các biện pháp đối phó với COVID-19, hoạt động sản xuất dược phẩm mang 
tính đột phá nhờ sử dụng siêu máy tính Fugaku, tiến hành nghiên cứu và áp dụng hệ thống 
y tế từ xa.

CHUYỂN ĐỔI HỆ THỐNG Y TẾ

Hiện thực hóa mục tiêu đảm bảo người dân cảm thấy an toàn, 
mạnh khỏe về thể chất, thoải mái về tinh thần.

M ụ c  t i ê u  c ơ  b ả n  s ố  5
―
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Xây dựng những quầy tư vấn theo cơ chế một cửa để hỗ trợ chủ nhà, chủ đất. Tùy theo 
từng giai đoạn trong cuộc đời (vd: kết hôn, sinh con .v.v) mà con người ta có thể có nhu 
cầu thay đổi chỗ ở hoặc không gian sống, Kobe sẽ cố gắng hỗ trợ tối đa những người như 
vậy khi họ muốn thay đổi chỗ ở. Bằng việc áp dụng các biện pháp như thế, Kobe sẽ cố 
gắng xử lý một cách hiệu quả tình trạng gia tăng nhà hoang, đất hoang.

XỬ LÝ HIỆU QUẢ NHÀ HOANG, ĐẤT HOANG 

Phát huy nguồn lực kết hợp giữa người dân, doanh nghiệp, các tổ chức liên quan đến giao 
thông và cơ quan hành chính nhằm xây dựng hệ thống giao thông công cộng có thể sự 
dụng lâu dài, giúp người dân đi lại thuận tiện. Áp dụng những chính sách hỗ trợ cần thiết 
để nghiên cứu, phát triển, kiểm chứng và áp dụng vào thực thế những dịch vụ mới như 
MaaS hay công nghệ tự lái.
*MaaS là dịch vụ bao trọn từ việc tìm kiếm, đặt lịch hẹn, thanh toán nhằm giúp người dân 
cũng như khách du lịch dễ dàng tìm được cách di chuyển phù hợp với nhu cầu của mình.

HÌNH THÀNH HỆ THỐNG GIAO THÔNG BAO PHỦ TOÀN KOBE
VÀ CÓ THỜI GIAN SỬ DỤNG DÀI 

Tuyên truyền rộng rãi để nhân dân nắm được kế hoạch hiện thực hóa mục tiêu giải quyết 
các vấn đề về môi trường cũng như mục tiêu thiết lập kinh tế phát triển ở trạng thái tốt. 
Đồng thời, hỗ trợ việc thúc đấy khả năng sáng tạo ở khối doanh nghiệp tư nhân. Ngoài ra, 
đẩy mạnh tốc độ áp dụng việc sử dụng nhiên liệu Hydro.

CHÍNH SÁCH NĂNG LƯỢNG VÀ MỤC TIÊU XÂY DỰNG
THÀNH PHỐ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Trang bị hệ thống cơ sở hạ tầng, không gian đô thị, 
đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững.

M ụ c  t i ê u  s ố  6
―
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Thông qua việc kết hợp với tổ chức NPO, doanh nghiệp, đại học để thúc đẩy hoạt động 
xây dựng cộng đồng, Kobe nhắm tới việc xây dựng một cộng đồng có tính tự chủ và ổn 
định cao giúp ứng phó tốt với tình trạng giảm dân số.

THÚC ĐẨY CÁC HOẠT ĐỘNG TẠI ĐỊA PHƯƠNG 

Để giải quyết các vấn mà địa phương đang phải đối mặt, khu vực hành chính tích cực liên 
kết với các trường đại học, cao đẳng, trường nghề, các doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn. 
Đồng thời, tích cực hỗ trợ để kêu gọi những du học sinh ưu tú tới sinh sống, làm việc tại 
Kobe.

XÚC TIẾN VIỆC LIÊN KẾT VỚI KHỐI GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO

Trang bị hệ thống thông dịch ở mảng y tế, thiết kế các tài liệu hướng dẫn, quảng cáo để 
người nước ngoài cũng có thể hiểu được, trang bị môi trường học tiếng Nhật đáp ứng 
được nhu cầu của người nước ngoài. Thông qua những bước đi đó, hỗ trợ tích cực, khắc 
phục những tồn đọng để người nước ngoài có thể dễ dàng hòa nhập với cộng đồng. 

HỖ TRỢ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

Đẩy mạnh hoạt động cộng đồng thông qua việc đa dạng hóa đối
tượng người dân tham gia vào các kế hoạch,

chương trình của khối hành chính.

M ụ c  t i ê u  c ơ  b ả n  s ố  7
―
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1. Duy trì hoạt động, nâng cao hiệu suất đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
2. Hỗ trợ để đảm bảo doanh nghiệp vẫn duy trì hoạt động mặc dù phải thay đổi để phù hợp với nếp sinh hoạt mới.
3. Đổi mới, sáng tạo, hỗ trợ các start-up.
4. Thúc đẩy việc xây dựng thành phố thông minh trên đỉnh núi Rokko, đồng thời mời gọi các doanh nghiệp có khả năng phát triển cao tới đây.
5. Thúc đẩy hoạt động tại khu vực nông thông cũng như duy trì sự phát triển nông nghiệp một cách bền vững.
6. Đẩy mạnh việc xây dựng “Kobe, thành phố ẩm thực”.
7.  Đẩy mạnh việc xây dựng “Kobe, thành phố y tế”.
8. Đẩy mạnh việc mời gọi các doanh nghiệp tới Kobe.
9. Nâng cao khả năng cạnh tranh về cảng biển, gia tăng nhu cầu sử dụng công-te-nơ quốc tế.
10. Kêu gọi nguồn nhân lực ngoại quốc để xây dựng những mạng lưới kết nối về người giữa các quốc gia.
11. Giúp người nước ngoài hòa nhập với cộng đồng.
12. Đẩy mạnh sự liên kết với các trường đại học.
13. Tạo dựng môi trường để nữ giới có thể phát huy khả năng của mình.

Phát triển kinh tế thông qua việc tạo ra nhiều hơn những công việc đáng mơ ước cũng
như việc liên kết chặt chẽ giữa khối doanh nghiệp và các cơ sở giáo dục đào tạo.

Mục tiêu cơ bản số

1

1. Tuyên truyền các thông tin về các chính sách hỗ trợ lúc mang thai, sinh con, nuôi con.
2. Hỗ trợ để các phụ huynh cân đối được công việc và việc nuôi con.
3. Chú trọng vào nền giáo dục giúp trẻ được trang bị kỹ năng sống và nuôi dưỡng ước mơ.
4. Thúc đẩy sự phát triển trong tính đặc sắc của nền giáo dục tại Kobe.

Xây dựng môi trường giáo dục đặc sắc, hỗ trợ việc mang thai, sinh con và nuôi dạy con.
Mục tiêu cơ bản số

2

1. Xây dựng tầm nhìn nhằm phát triển văn hóa, nghệ thuật thành phố Kobe.
2. Thúc đẩy việc bảo tồn, phát triển những công trình văn hóa.
3. Đẩy mạnh hoạt động thể thao.
4. Tạo môi trường giúp người dân gần gũi với sách.
5. Đẩy mạnh sự phát triển của “Kobe, thành phố ẩm thực”.
6. Tuyên truyền về những nét hấp dẫn của Kobe đối với thủ đô và các khu vực lân cận, đồng thời kêu gọi người từ bên ngoài chuyển tới Kobe.
7. Thúc đẩy mảng du lịch tại Kobe.
8. Thúc đẩy du lịch tại núi Maya, Rokko, sáng tạo những tác phẩm nghệ thuật thể hiện được sự phong phú của thiên nhiên.
9. Thúc đẩy việc tái thiết khu vực trung tâm, khu vực Sannomiya, nâng cao số lượng người tới khu vực này.
10. Nâng cao sức hấp dẫn của khu vực ven biển.
11. Tạo thêm sức hấp dẫn cho không gia nhà ga.
12. Tạo thêm sức hút cho khu vực bờ biển và công viên tại Suma.

Kiến tạo tính đa dạng về văn hóa, nghệ thuật, sự hấp dẫn của Kobe.

Mục tiêu cơ bản số

3

1. Nâng cao khả năng phòng chống thiên tai, thảm họa.
2. Xây dựng thành phố vững chắc trước thiên tai, thảm họa.
3. Xây dựng thành phố mạnh mẽ trước ngập lụt.
4. Xây dựng hệ thống y tế có thể đối phó được với bệnh truyền nhiễm.
5. Gia tăng sức mạnh của y tế dự phòng cũng như khả năng ứng phó với sự lan rộng của bệnh truyền nhiễm.
6. Hỗ trợ các doanh nghiệp để vừa đảm bảo sản xuất, vừa ứng phó tốt với phong cách sinh hoạt mới.
7. Khuyến khích sử dụng các phương pháp di chuyển không chịu ảnh hưởng của bệnh truyền nhiễm.
8. Duy trì, đẩy mạnh các hoạt động văn hóa không chịu ảnh hưởng của các bệnh truyền nhiễm.
9. Số hóa các thủ tục hành chính.
10. Nâng cao kiến thức của người dân về kỹ thuật số.
11. Đảm bảo trẻ em được học hành.

Xây dựng hệ thống xã hội vững chắc trước thiên tai, thảm họa, bệnh dịch

Mục tiêu cơ bản số 

4
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1. Hỗ trợ người cao tuổi, xây dựng “Tiêu chuẩn Kobe” đối với bệnh suy giảm trí nhớ.
2. Hỗ trợ người tàn tật.
3. Hỗ trợ người gặp khó khăn trong cuộc sống.
4. Xây dựng Kobe trở thành thành phố hàng đầu về y tế.
5. Nâng cấp hệ thống y tế.
6. Xây dựng Kobe trở thành thành phố vì sức khỏe.
7. Xây dựng hệ thống phúc lợi tại địa phương.

Hiện thực hóa mục tiêu đảm bảo người dân cảm thấy an toàn, mạnh khỏe về thể chất, thoải mái về tinh thần

Mục tiêu cơ bản số

5

1. Xử lý nhà hoang, đất hoang.
2. Xây dựng hệ thống giao thông thuận tiện, bao phủ khắp thành phố.
3. Trang bị cơ sở hạ tầng giao thông.
4. Xây dựng các chính sách năng lượng.
5. Thúc đẩy việc sử dụng các phương tiện đi lại thân thiện với môi trường.
6. Sửa chữa, nâng cấp các công viên, các khu tập trung đông dân cư.
7. Tái thiết lại khu vực trung tâm, tạo sự lôi cuốn trong không gian nhà ga, thu hút người từ nơi khác đến. 
8. Tạo môi trường có thể duy trì ngành nông nghiệp, ngư nghiệp.

Trang bị hệ thống cơ sở hạ tầng, không gian đô thị, đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững

Mục tiêu số

6

1. Phát huy các hoạt động tại địa phương.
2. Thúc đẩy hoạt động phòng chống thiên tai, thảm họa.
3. Tuyên truyền rộng rãi thông tin về các chính sách hỗ trợ từ khi mang thai, sinh con đến khi nuôi con.
4. Xây dựng hệ thống phúc lợi tại địa phương.
5. Thúc đẩy sự liên kết đối với các trường đại học.
6. Hỗ trợ người nước ngoài để họ sớm hòa nhập với cộng đồng.
7. Xử lý nhà hoang, đất hoang.

Đẩy mạnh hoạt động cộng đồng thông qua việc đa dạng hóa đối tượng người dân 
tham gia vào các kế hoạch, chương trình của khối hành chính.

Mục tiêu cơ bản số 

7

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ
Phòng Điều tra chính sách, thành phố Kobe
Tầng 12 khu nhà số 1 tòa Thị chính thành phố Kobe.
TEL : +81-78-322-6951
E-mail : kobe-vision@office.city.kobe.lg.jp

Published April 2021

Kobe City Registered PR Publication

No. 44-6, 2021 （PR Publication Standard, Type A-1）

KOBE 2025 VISION

171697_Bekobe_vie_12


