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Xây dựng một “vùng đất xinh đẹp”
Kiên cường và có sức hấp dẫn đa dạng

Bản khái lược

Hỗ trợ vận hành, v.v...
trực thăng y tế

Thực tập tại Trường đại học
 nông nghiệp

Diễn đàn hỗ trợ Hội chứng 
Hikikomori

Cuộc thi ảnh chăm sóc con
dành cho các ông bố
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Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực thực hiện 16 chính sách được định vị dựa trên phương hướng triển khai 
chính sách cơ bản (4 trụ cột) để đạt được những gì chúng tôi hướng tới trong tầm nhìn của mình.

Để bảo vệ tính mạng và 
cuộc sống của cư dân tỉnh, 
chúng tôi thúc đẩy việc 
chuẩn bị ứng phó với thảm 
họa, nỗ lực hoàn thiện hệ 
thống cung cấp dịch vụ 
chăm sóc y tế trong cuộc 
sống thường ngày, phòng 
chống tội phạm, bảo vệ môi 
trường, v.v...
① Phòng chống thảm họa,

giảm nhẹ thảm họa,
củng cố khả năng phục
hồi của đất đai trong tỉnh

② Y tế, chăm sóc, sức khỏe
③ An toàn trong cuộc sống
④Môi trường

Đào tạo và phát triển
nguồn nhân lực

Mở cửa tương lai
Thúc đẩy các ngành công 
nghiệp như sản xuất, du 
lịch, nông nghiệp, lâm 
nghiệp và thủy sản, tạo ra 
sức sống cho khu vực thông 
qua các nỗ lực phục hồi khu 
vực với sự hợp tác của các 
thành phố và thị trấn, đồng 
thời thúc đẩy hoàn thiện cơ 
sở hạ tầng và ứng dụng công 
nghệ số làm nền tảng cho 
công nghiệp và đời sống.
⑤ Quảng bá du lịch và sức hấp dẫn
⑥ Nông nghiệp, lâm nghiệp

và thủy sản
⑦ Phát triển công nghiệp
⑧ Đào tạo và đảm bảo nguồn nhân lực
⑨ Phát triển khu vực
⑩ Thúc đẩy xã hội số
⑪ Nền tảng giao thông và đời sống

Hướng đến một xã hội mà mọi 
người đều được tôn trọng như 
một cá nhân có cá tính và năng 
lực, có thể tham gia và hoạt 
động tích cực, chúng tôi nỗ lực 
trong việc tôn trọng nhân 
quyền, hỗ trợ cho những người 
gặp khó khăn trong cuộc sống, 
phúc lợi cho người khuyết tật, 
v.v...

⑫ Nhân quyền và sự đa dạng
⑬ Phúc lợi

Nhằm nuôi dưỡng những 
người sẽ gánh vác tương lai 
tỉnh Mie, chúng tôi hỗ trợ sự 
phát triển của trẻ em thông 
qua giáo dục và ngăn ngừa 
ngược đãi, v.v..., ủng hộ việc 
thực hiện các mong muốn về 
kết hôn, mang thai, sinh con 
và nuôi dạy con cái, đồng 
thời thúc đẩy phát triển khu 
vực thông qua văn hóa và thể 
thao.

⑭ Đào tạo
⑮ Trẻ em
⑯ Văn hóa, thể thao

Biện pháp ứng phó với sóng 
thần và thủy triều bằng 

cách cải tạo đê, v.v...

Điều lệ xây dựng tỉnh Mie trở thành nơi 
công nhận sự đa dạng về giới tính

và mọi người có thể yên tâm sinh sống

Xây dựng hệ thống bảo tồn
cho tuyến đường 
Kumano Kodo Ise

Mục tiêu cơ bản 
trong quản lý
hành chính của tỉnh

・Chính quyền tỉnh thúc đẩy thực hiện dựa vào sự tin tưởng của cư dân tỉnh
・Chính quyền tỉnh đáp ứng các nhu cầu của cư dân tỉnh
・Chính quyền tỉnh thúc đẩy thực hiện thông qua sự hợp tác với các đơn vị khác nhau

Kế hoạch tổng hợp của tỉnh Mie (hoạch định vào tháng 10 năm 2022)

“Tầm nhìn của Mie, trở thành vùng đất xinh đẹp và kiên cường” 
“Kế hoạch Mie vững mạnh”

　Dựa trên kế hoạch tổng hợp mới, vấn đề quan trọng nhất là chúng tôi cần bảo vệ tính mạng của cư 
dân tỉnh khỏi thảm họa, v.v..., ngoài ra còn một vấn đề quan trọng không kém đó là thực hiện những 
nỗ lực bảo vệ và nuôi dưỡng trẻ em, những người sẽ gánh vác tương lai. Hơn nữa, để hỗ trợ cuộc sống 
sung túc của cư dân tỉnh, chúng tôi sẽ tăng trưởng và phát triển ngành du lịch, ngành công nghiệp sản 
xuất, ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản, đồng thời thúc đẩy bền vững các biện pháp đối phó 
với sự suy giảm dân số.
　Chúng tôi sẽ hợp tác với cư dân tỉnh để xây dựng một “vùng đất xinh đẹp” hiện đại và phát triển, nơi 
tạo ra các giá trị mới.

Tháng 10 năm 2022 Thống đốc tỉnh Mie  ICHIMI Katsuyuki

Mối quan hệ giữa “Tầm nhìn của Mie, trở thành vùng đất xinh đẹp và kiên cường”
 và “Kế hoạch Mie vững mạnh”

Tầm nhìn hướng đến tương lai trong khoảng 10 năm tới (Tầm nhìn của Mie, trở thành vùng đất xinh đẹp và kiên cường)

Kế hoạch trung hạn 5 năm (Kế hoạch Mie vững mạnh)

Chính sách quản lý hành chính của tỉnh trong một năm tài chính
 (Chính sách phát triển hành chính tỉnh Mie)

Tầm nhìn của Mie, trở thành vùng đất 
xinh đẹp và kiên cường

Kế hoạch dài hạn của tỉnh thể hiện mục tiêu cơ bản trong 
quản lý hành chính của tỉnh và phương hướng triển khai 
chính sách, hướng đến tương lai trong khoảng 10 năm tới

Triết lý cơ bản: Mục tiêu hướng đến trong khoảng 10 năm tới

　Hướng đến xây dựng tỉnh Mie mới, chúng tôi cần phải ứng phó chính xác với các rủi ro đáng quan ngại như xảy 
ra thảm họa thiên nhiên quy mô lớn, tiến trình suy giảm dân số, v.v..., nắm bắt các cơ hội như ứng phó với trung 
hòa carbon và phát triển xã hội số, để mang đến sự phát triển của Mie.
　Vì vậy, chúng tôi sẽ thúc đẩy mạnh mẽ những nỗ lực để bảo vệ tính mạng và cuộc sống của cư dân tỉnh, đồng 
thời tận dụng thế mạnh và ưu điểm của Mie, chẳng hạn như môi trường vị trí bằng cách thúc đẩy phát triển mạng 
lưới đường bộ và tài nguyên du lịch hấp dẫn, v.v... để làm cho tỉnh trở thành “Mie, vùng đất được lựa chọn”.
　Thông qua việc hợp tác với nhiều đơn vị khác nhau như các thành phố và thị trấn, các doanh nghiệp, đoàn thể 
và tổ chức phi lợi nhuận (NPO) để thúc đẩy những nỗ lực này, chúng tôi hướng đến xây dựng một khu vực bền 
vững, nơi tất cả cư dân tỉnh, bao gồm cả thế hệ tương lai, có thể cảm nhận hạnh phúc, sống khỏe mạnh và an toàn, 
an tâm, và đều có hy vọng về tương lai, hay nói cách khác là xây dựng một “‘vùng đất xinh đẹp’ kiên cường và có 
sức hấp dẫn đa dạng”.

(Thông tin liên hệ) Ban Kế hoạch, 
Phòng kế hoạch chiến lược tỉnh Mie
　Tel: 059-224-2025
　Fax: 059-224-2069
　Email: kikakuk@pref.mie.lg.jp

　Thông tin chi tiết về tầm nhìn, kế hoạch được đăng tải trên
trang chủ của tỉnh Mie.　

ベトナム語

chỉ văn bản tiếng Nhật



Thông qua việc tất cả các cơ quan ban ngành cùng nhau đưa ra các biện pháp ứng phó một
cách toàn diện đối với vấn đề suy giảm dân số, từ đó góp phần vào sự phát triển độc lập và bền 
vững của khu vực.

<Thúc đẩy các biện pháp ứng phó với vấn đề suy giảm dân số tự nhiên>
・Thúc đẩy các nỗ lực hỗ trợ hoạt động tìm kiếm đối tượng

kết hôn và loại bỏ những lo lắng về việc mang thai, sinh
con và nuôi dạy con nhỏ

(Hội chợ di cư)

<Thúc đẩy các biện pháp ứng phó với vấn đề suy giảm dân số xã hội>
・Đảm bảo và tạo ra các cơ hội việc làm thông qua thúc đẩy phát triển các ngành
・Tăng cường hỗ trợ tư vấn và phổ biến thông tin đầy đủ cho những người có nguyện vọng

chuyển đến cư trú, tăng cường các chính sách để những người trẻ tuổi trở về quê hương làm
việc

<Các biện pháp ứng phó với ảnh hưởng do suy giảm dân số>
・Thúc đẩy các nỗ lực hướng đến mở rộng dân số liên quan, chẳng hạn như thúc đẩy làm việc

kết hợp kỳ nghỉ, và phục hồi khu vực thông qua nguồn nhân lực bên ngoài như nhóm hợp
tác xây dựng cộng đồng, v.v...

<Thúc đẩy toàn diện các biện pháp ứng phó với suy giảm dân số>
・Thúc đẩy các biện pháp ứng phó với sự hợp tác của các thành phố, thị trấn thông qua “Hội

nghị hợp tác các biện pháp ứng phó vấn đề suy giảm dân số Mie”
・Xây dựng “Chính sách về các biện pháp ứng phó với vấn đề suy giảm dân số tỉnh Mie (tên

tạm thời)” thể hiện định hướng của những nỗ lực liên quan đến biện pháp ứng phó với vấn
đề suy giảm dân số của tỉnh, v.v...

Trong năm 2022, chúng tôi sẽ sửa đổi
“Kế hoạch thúc đẩy chiến lược kỹ thuật số 
Mie”, đồng thời thúc đẩy “Attakai DX” để 
hiện thực hóa mong muốn của người dân 
trong tỉnh.

<Thúc đẩy chuyển đổi số trong xã hội>
・Tạo ra cơ hội để xúc tiến chuyển đổi số và thúc đẩy nỗ lực của các đơn vị
・Hợp tác với các đơn vị khác nhau để xóa bỏ sự chênh lệch về thông tin và

đào tạo phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số
・Xây dựng và đào tạo phát triển các doanh nghiệp khởi nghiệp với mục đích

giải quyết các vấn đề khu vực và vấn đề xã hội

<Thúc đẩy chuyển đổi số trong hành chính>
・Số hóa các thủ tục hành chính và xây dựng các dịch vụ sử dụng dữ liệu,

thúc đẩy chuyển đổi số tại các thành phố và thị trấn
・Đảm bảo, đào tạo phát triển nguồn nhân lực và hoàn thiện cơ sở hạ tầng hỗ

trợ chuyển đổi số tại các tỉnh thành, v.v...

* DX (Digital Transformation: Chuyển đổi số): Sử dụng kỹ thuật số để thực
hiện rút ngắn thời gian và nâng cao giá trị gia tăng, đồng thời làm cho cuộc
sống và công việc trở nên tuyệt vời hơn.

Chúng tôi hỗ trợ trẻ em, những người sẽ gánh vác tương lai của tỉnh Mie, để trẻ em có thể
lớn lên trong môi trường giáo dục đầy đủ và được là chính mình, bất kể được sinh ra và lớn lên 
trong môi trường nào. Ngoài ra, chúng tôi cũng thúc đẩy việc giáo dục giúp trẻ em có ý thức 
về việc chấp nhận bản thân một cách tích cực và có thái độ chủ 
động đối với việc tiếp tục học tập.

<Hỗ trợ đầy đủ>
・Thúc đẩy các biện pháp để giải quyết vấn đề đói nghèo ở trẻ

em, chẳng hạn như hỗ trợ học tập với sự hợp tác của địa
phương và các doanh nghiệp, tổ chức, hỗ trợ việc làm cho
gia đình đơn thân, v.v...

・Thúc đẩy các nỗ lực để phòng chống ngược đãi trẻ em, chẳng hạn như tăng cường năng lực
ứng phó với ngược đãi trẻ em bằng cách tận dụng công nghệ AI, tăng cường hệ thống tư
vấn trẻ em bằng cách đào tạo nguồn nhân lực chuyên môn, v.v...

<Giáo dục đầy đủ>
・Thúc đẩy giáo dục nghề nghiệp phù hợp với từng giai đoạn phát triển, chẳng hạn như giáo

dục trung học phổ thông đào tạo người học tự chủ, có thể sống một cuộc sống phong phú
theo cách của riêng mình trong xã hội đang thay đổi, v.v...

・Thúc đẩy nền giáo dục cho phép trẻ em có thể an tâm phát triển năng lực và khả năng của
mình, bao gồm tăng cường hỗ trợ đáp ứng các nhu cầu giáo dục khác nhau, chẳng hạn như
trường hợp cần sự hỗ trợ đặc biệt, tình trạng không chịu đi học, v.v...

・Tạo môi trường học tập an toàn, chẳng hạn như cải thiện hệ thống tư vấn và hỗ trợ liên
quan đến hành vi bắt nạt và thúc đẩy các biện pháp ứng phó nhanh chóng và đáng tin cậy,
v.v...

5. Thúc đẩy các nỗ lực hướng đến hiện thực hóa xã hội số 6. Tăng cường hỗ trợ và giáo dục cho trẻ em và lớp thanh niên gánh vác tương lai đất nước 7. Các biện pháp ứng phó toàn diện đối với tình trạng suy giảm dân số

Kế hoạch Mie vững mạnh
◆Nội dung nỗ lực trong 5 năm của tỉnh được tổng hợp một cách có hệ thống thành 56 biện pháp thực hiện dựa

trên 16 chính sách đã trình bày trong “Tầm nhìn của Mie, trở thành vùng đất xinh đẹp và kiên cường”.

◆Trong mỗi biện pháp thực hiện, đều có ghi chép mục tiêu của biện pháp thực hiện, hiện trạng và vấn đề, 
phương hướng nỗ lực (dự án cơ bản), KPI (chỉ số đánh giá thành tích quan trọng).

Kế hoạch chiến lược trung hạn trong 5 năm từ 
năm tài chính 2022 đến năm tài chính 2026, tóm 
tắt nội dung nỗ lực được thúc đẩy để hiện thực 
hóa triết lý cơ bản được nêu trong Tầm nhìn

7 thách thức được xúc tiến trong 
Kế hoạch Mie vững mạnh

Để chuẩn bị ứng phó trong trường hợp xảy ra các thảm họa quy mô lớn như
động đất tại vùng lòng chảo Nankai (Nankai Torafu Jishin) và thảm họa mưa 
lớn thường xuyên và nghiêm trọng, v.v..., chúng tôi sẽ đẩy mạnh hơn nữa các 
biện pháp phòng chống thảm họa và giảm nhẹ thiệt hại do thảm họa trên cả 
phương diện phần mềm và phần cứng.
<Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực và hoàn thiện phần cứng trong những 
ngày bình thường, chưa xảy ra thảm họa>
・Đào tạo phát triển nguồn nhân lực

phòng chống thảm họa cho thế hệ
tương lai

・Biện pháp tăng khả năng chống
chịu dộng đất và ứng phó tình trạng
xuống cấp của các cơ sở hạ tầng

<Cứu hộ, sơ tán>
・Thực hiện diễn tập quy mô lớn có

sự hợp tác của nhà nước, thành phố, thị trấn và các cơ quan liên quan đến
phòng chống thảm họa

・Thúc đẩy hoàn thiện các cơ sở lánh nạn tạm thời tại các khu vực giả định
bị ngập do sóng thần

<Phục hồi>
・Đảm bảo mạng lưới vận tải và vận chuyển khẩn cấp trong trường hợp xảy

ra thảm họa, thúc đẩy xử lý nhanh chóng chất thải do thảm họa, v.v...

Chúng tôi sẽ chia sẻ và truyền lại những kinh nghiệm mà
chúng tôi có được từ trước đến nay về các biện pháp ứng phó 
với bệnh truyền nhiễm do virus Corona chủng mới gây ra với 
các cơ quan, tổ chức có liên quan, v.v..., đồng thời chuẩn bị 
ứng phó với các chủng biến thể và bệnh truyền nhiễm mới.

<Chuẩn bị ứng phó với bệnh truyền nhiễm>
・Thực hiện các biện pháp ứng phó với bệnh truyền nhiễm

định hướng tương lai dựa trên ý kiến của các chuyên gia

・Hoàn thiện hệ thống cung cấp y tế và hệ thống xét nghiệm,
v.v... để chuẩn bị ứng phó với trường hợp phát sinh bệnh
truyền nhiễm mới

<Các biện pháp ứng phó với những ảnh hưởng đến hoạt động 
kinh tế – xã hội>
・Thực hiện các biện pháp hỗ trợ cho các doanh nghiệp

trong tỉnh trên cơ sở “tiếp tục hoạt động kinh doanh, duy
trì và đảm bảo việc làm”, “khôi phục hoạt động kinh tế”,
“có biện pháp ứng phó tùy theo sự thay đổi của tình hình
kinh tế và xã hội”

・Đảm bảo và tăng cường hệ thống liên quan đến các loại tư
vấn, v.v..., thực hiện hỗ trợ liên quan đến tư vấn sinh hoạt,
v.v...

Thúc đẩy du lịch tỉnh Mie bằng cách phát huy sức mạnh
tổng hợp của địa phương để xây dựng địa điểm du lịch bền 
vững và có lợi cho cả khách du lịch, doanh nghiệp và người 
dân địa phương.

<Thúc đẩy thu hút khách du lịch mang tính chiến lược>
・Thúc đẩy marketing du lịch bằng cách thu thập và phân

tích dữ liệu khách du
lịch

・Tăng cường quảng bá
du lịch trong và ngoài
nước bằng cách sử dụng
phương tiện truyền thông
và SNS, v.v...

<Xây dựng các địa điểm du lịch chất lượng cao>
・Cải thiện nội dung và dịch vụ để thúc đẩy du lịch theo

hình thức lưu trú tại cơ sở, chẳng hạn như khai thác tài
nguyên địa phương, v.v...

・Hoàn thiện môi trường tiếp nhận khách du lịch, chẳng
hạn như hỗ trợ cải tạo cơ sở lưu trú và đào tạo phát triển
nguồn nhân lực trong lĩnh vực du lịch, v.v...

Chúng tôi đang nỗ lực thực hiện dự án “Zero Emissions Mie” nhằm gắn
kết những nỗ lực hướng đến việc thực hiện trung hòa carbon với lượng khí 
thải CO2, v.v... gần như bằng 0 với sự phát triển công nghiệp và phát triển 
kinh tế.

<Ví dụ về nỗ lực thực hiện dự án “Zero Emissions Mie”>
・Hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ, v.v... trong việc đáp ứng chuyển

đổi sang xe ô tô điện (EV), v.v...
・Thúc đẩy sử dụng hydro, amoniac nhiên liệu, v.v... tại khu công nghiệp

thành phố Yokkaichi
・Lập kế hoạch để cắt giảm phát thải khí CO2 tại các cảng trong tỉnh
・Thúc đẩy đưa vào sử dụng năng lượng tái tạo như phát điện từ nguồn

năng lượng đại dương, v.v...
・Thúc đẩy phát triển công nghệ tái chế như pin năng lượng mặt trời và

nhựa, v.v... để thúc đẩy việc sử dụng mang tính tuần hoàn
・Thúc đẩy sử dụng hiệu quả J-Credit, v.v... để thúc đẩy phát triển rừng

và hình thành các thảm cỏ biển, v.v...

　Chúng tôi đã xác định 7 nỗ lực dưới đây là “7 thách thức được xúc tiến trong Kế hoạch Mie vững mạnh” để rút ra các vấn đề cần tăng tốc nỗ 
lực hơn nữa trong 5 năm và ứng phó tích cực. Sau đây, chúng tôi xin giới thiệu một số phương hướng nỗ lực thực hiện.

1. Đẩy nhanh và tăng cường các biện pháp phòng chống
thảm họa và giảm nhẹ thiệt hại do thảm họa đối với các
thảm họa quy mô lớn, củng cố khả năng chống chịu và
khôi phục của nền đất trong tỉnh

2. Các biện pháp ứng phó với bệnh truyền nhiễm
do virus Corona chủng mới gây ra, v.v...

3. Phát triển du lịch tích cực áp dụng sức hấp
dẫn của Mie

4. Phát triển công nghiệp xem quá trình khử carbon, v.v...
là một cơ hội


