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L ờ i  n ó i  đ ầ u

“Tochigi Mirai Sozo Plan” phác thảo tương lai của Tochigi trong trung 
và dài hạn. Ngoài việc chia sẻ với người dân của tỉnh các ý tưởng và 
bước đi cơ bản để hiện thực hóa tương lai đó, kế hoạch cũng định 
hướng chính sách cho chính quyền tỉnh, đưa ra các đầu mục công 
việc cần được thực hiện trong 5 năm tới.

Vai trò của kế hoạch

Kế hoạch dự kiến sẽ thực hiện trong 5 năm, từ 2021 đến hết năm 
2025.

Giai đoạn dự kiến thực hiện kế hoạch
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[Phần 1] Hình ảnh Tochigi nhắm đến

[Phần 2] Xây dựng Tochigi để hiện thực hóa hình ảnh tương lai đã phác thảo

ⅠXu hướng thời đại và bài toán với Tochigi ⅡThế mạnh của Tochigi ⅢTriển vọng về dân số trong tương lai

Ⅳ Hình ảnh trong tương lai Tochigi đang hướng đến

ⅤChiến lược trọng tâm

Ⅵ Thúc đẩy các chiến lược trọng tâm

Tochigi mảnh đất sôi động và đầy tự hào, nơi con người và quê hương cùng phát triển, phồn vinh đi tới tương laiTochigi mảnh đất sôi động và đầy tự hào, nơi con người và quê hương cùng phát triển, phồn vinh đi tới tương laiTochigi mảnh đất sôi động và đầy tự hào, nơi con người và quê hương cùng phát triển, phồn vinh đi tới tương lai
1 Hình ảnh trong tương lai của Tochigi

2 Phương châm cơ bản nhằm hiện thực hóa
hình ảnh tương lai của Tochigi

Số hóa Cuộc sống mới

Những quan điểm mới

Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs)

◆ Tochigi, nơi những thế hệ tương lai trưởng thành và hoạt động tích cực trong mọi lĩnh vực◆ Tochigi, nơi những thế hệ tương lai trưởng thành và hoạt động tích cực trong mọi lĩnh vực◆ Tochigi, nơi những thế hệ tương lai trưởng thành và hoạt động tích cực trong mọi lĩnh vực

(1) Tất cả người dân của tỉnh cùng hợp tác, hoạt động tích cực, có trách nhiệm
(2) Tất cả các khu vực hợp tác và liên kết với nhau
(3) Quảng bá và thể hiện rõ sức hấp dẫn của Tochigi trong tất cả các lĩnh vực

1 Thúc đẩy chính quyền tỉnh thông qua quan hệ hợp tác          2 Thành lập cơ sở hành chính kiêm tài chính
3 Thúc đẩy sự tự chủ của Tochigi thông qua liên kết - hợp tác với các thành phố khác          4 Kết hợp với chiến lược 15 (giai đoạn 2) kiến tạo Tochigi

◆ Tochigi, nơi các ngành nghề phong phú hấp dẫn và đầy sức sống, phồn vinh◆ Tochigi, nơi các ngành nghề phong phú hấp dẫn và đầy sức sống, phồn vinh◆ Tochigi, nơi các ngành nghề phong phú hấp dẫn và đầy sức sống, phồn vinh
◆ Tochigi, nơi con người sống khỏe và vui vẻ◆ Tochigi, nơi con người sống khỏe và vui vẻ◆ Tochigi, nơi con người sống khỏe và vui vẻ
◆ Tochigi mạnh mẽ và linh hoạt, nơi mang đến sự an toàn và yên tâm◆ Tochigi mạnh mẽ và linh hoạt, nơi mang đến sự an toàn và yên tâm◆ Tochigi mạnh mẽ và linh hoạt, nơi mang đến sự an toàn và yên tâm
◆ Tochigi, nơi kết nối vùng đất đầy tự hào, thiên nhiên phong phú với tương lai◆ Tochigi, nơi kết nối vùng đất đầy tự hào, thiên nhiên phong phú với tương lai◆ Tochigi, nơi kết nối vùng đất đầy tự hào, thiên nhiên phong phú với tương lai

Chiến lược trọng tâm 1
Chiến lược đào tạo
nhân lực

11111111111111111111 Chiến lược trọng tâm 2
Chiến lược phát triển
các ngành nghề

222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 Chiến lược trọng tâm 3
Chiến lược cùng nhau
sống khỏe mạnh và dài lâu

Chiến lược trọng tâm 4
Chiến lược mang đến
sự an toàn và yên tâm

4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 Chiến lược trọng tâm 5
Chiến lược phát triển
khu vực và môi trường

Cấu trúc cơ bản của "Tochigi Mirai Sozo Plan"
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Những thay đổi trong cấu trúc dân số do dân số 
giảm, tỷ lệ sinh thấp và già hóa dân số, tình 
trạng di cư tới Tokyo và các khu vực lân cận 
tăng lên, sự bùng nổ nhập cư từ nước ngoài v.v.

Phát triển đổi mới công nghệ hướng tới thực 
hiện "Xã hội 5.0", phát triển quan hệ đối tác kinh 
tế với các nước khác, cắt giảm lực lượng lao 
động trong xã hội v.v.

Đa dạng hóa các nhu cầu về hỗ trợ giáo dục và 
nuôi dạy trẻ, sự gia tăng chi phí trợ cấp an sinh 
xã hội, rủi ro thiên tai ngày một tăng, giảm sức 
sống khu vực, v.v.

Lợi thế địa lý của tỉnh, thu hút tài nguyên thiên 
nhiên địa phương, nâng cao sức khỏe thông qua 
thể thao và mở rộng giao lưu, v.v.

Cơ cấu tài chính vững chắc, chi phí hành chính 
tăng, quản lý hành chính hiệu quả, v.v.

〈第 1部〉 Ⅰ Xu hướng thời đại và bài toán với Tochigi[Phần 1]

Dân số giảm, tỷ lệ sinh thấp và 
già hóa dân số nhanh

1

Sự kiện hội thao Tochigi / sự kiện hội 
thao toàn quốc Nhất kỳ nhất hội Tochigi 
để tăng sức hấp dẫn của khu vực

4

Những thay đổi trong môi 
trường kinh tế

2

Những thay đổi trong môi 
trường sống

3

Quản lý hành chính5
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〈第 1部〉 Ⅰ Xu hướng thời đại và bài toán với Tochigi[Phần 1]

(1) Thúc đẩy số hóa hướng tới hiện thực hóa “Xã hội 5.0”

Cần thúc đẩy số hóa để hướng tới hiện thực hóa xã hội 5.0 nhằm phát triển kinh tế đồng thời giải 
quyết được các vấn đề tồn đọng của khu vực, sao cho tất cả mọi người từ trẻ đến già có thể tiếp 
tục yên tâm sinh sống.

(2) Hiện thực hóa “Cuộc sống mới”

 Để ngăn chặn sự lây lan của virus corona chủng mới cũng như phát triển các hoạt động kinh 
tế xã hội, mỗi người dân cần đón nhận những quan điểm và giá trị khác hẳn so với trước 
đây, dần quen với một “lối sống mới” và tạo dựng một "Cuộc sống mới".

Xu hướng thời đại mới6

(3) Đạt được các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs)

SDGs là mục tiêu chung toàn thế giới đang hướng đến nhằm giải 
quyết một loạt các vấn đề về kinh tế, xã hội và môi trường mà thế giới 
đang phải đối mặt. Ở Tochigi cũng vậy, tất cả các đối tượng liên quan 
bao gồm chính quyền, người dân, các công ty và tổ chức phi lợi 
nhuận (NPO) cần phải hiểu sâu hơn về SDGs và hoạt động dựa trên 
phương châm của SDGs.
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図表1：恵まれた立地環境にある栃木県
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1.81.81.8

47.447.447.4 50.850.850.8

43.543.543.5

42.142.142.1

39.339.339.3

38.638.638.6

38.538.538.5

Tỷ lệ thành phần của các ngành công nghiệp cấp 1,
cấp 2 và cấp 3 trong tổng sản phẩm quốc nội của tỉnh (theo thống kê năm 2017)

5 tỉnh có tỷ trọng ngành công nghiệp sản xuất cao nhất
trong tổng sản phẩm quốc nội của tỉnh (theo thống kê năm 2017)

Nguồn: "Thống kê tài chính tỉnh" của Văn phòng Nội các Nhật Bản (thời điểm tháng 10 năm 2020)

Nguồn: "Thống kê tài chính tỉnh" của Văn phòng Nội các Nhật Bản (thời điểm tháng 10 năm 2020)

Ngành công nghiệp cấp 1 Ngành công nghiệp cấp 2 Ngành công nghiệp cấp 3

(％)

(％)

〈第 1部〉

○  Môi trường, vị trí địa lý thuận lợi ngay sát Tokyo
○  Tài nguyên nước dồi dào, ít các trận động đất quy mô lớn v.v. Là nơi sinh 

sống và phát triển các ngành nghề an toàn.

○  Trở thành một trong những "tỉnh sản xuất" hàng đầu của Nhật Bản, tiêu 
biểu là sản phẩm ô tô, hàng không vũ trụ, thiết bị y tế, v.v.

○  Thu nhập bình quân đầu người của tỉnh có thứ hạng cao ở Nhật Bản 
(thứ 3 vào năm 2017)

Di tích lịch sử - trường 
Ashikaga

Gốm MashikoLá đỏ ở núi Chausu

Ⅱ Thế mạnh của Tochigi[Phần 1]

① Môi trường, vị trí địa lý thuận lợi ③ Các ngành nghề phát triển

② Lịch sử và văn hóa bắt nguồn từ cảnh quan 
thiên nhiên hùng vĩ và tráng lệ
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〈第 1部〉 Ⅲ Triển vọng về dân số trong tương lai [Phần 1]
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2019

3.18 vạn người 3.18 vạn người 3.18 vạn người 

2.21 vạn người2.21 vạn người2.21 vạn người

1.26 vạn người1.26 vạn người1.26 vạn người

−0.95 vạn người −0.95 vạn người −0.95 vạn người 

1.94 vạn người1.94 vạn người1.94 vạn người

Số lượng sinh đẻ

Số lượng tử vong

Tỉ lệ tăng giảm tự nhiên

Tài liệu: "Thống kê dân số" của Bộ y tế, lao động và phúc lợi Nhật Bản

Sự thay đổi về tỉ lệ sinh đẻ và tử vong ở tỉnh Tochigi Tỉ lệ di cư giữa tỉnh Tochigi và các tỉnh thành lớn khác
(2019: tính trên số người Nhật)

Những thay đổi trong tổng dân số của tỉnh Tochigi
và dân số ước tính trong tương lai đến năm 2060

(trường hợp xu hướng vẫn như hiện nay/ trường hợp được cải thiện)

Năm 2015

Thực tế Dự đoán

Hơn 1,5
triệu dân
Hơn 1,5

triệu dân
Hơn 1,5

triệu dân

Khoảng 1,3
triệu dân

Khoảng 1,3
triệu dân

Khoảng 1,3
triệu dân

Khu vực Tokyo Nhập cư lớn
Nhiều người
chuyển đến

tỉnh Tochigi hơn

Cải thiện tổng tỷ lệ sinh
Giá trị tiêu chuẩn (năm 2018)

1.44
Năm 2045

2.07*

Giải quyết tình trạng dân cư chuyển đi khỏi tỉnh nhiều
Giá trị tiêu chuẩn (năm 2019)

-3518 người
Năm 2030

± 0 người

Chuyển
đi nhiều
Nhiều người

rời khỏi
tỉnh Tochigi hơn

Tài liệu: Ước tính của Ban hoạch định chính sách tỉnh Tochigi (10/2019)

Tài liệu: "Báo cáo di cư dân số theo sổ thường trú" của Bộ Nội vụ

* Tỷ lệ sinh để duy trì quy mô dân số lâu dài

Dựa trên dự đoán về tỉ lệ kết hôn của giới trẻ, mang 
thai / sinh con, nuôi con, di chuyển chỗ ở v.v., dự 
kiến tổng dân số sẽ đạt hơn 1,5 triệu người vào năm 
2060.

Tổng dân số của tỉnh Tochigi dự kiến sẽ giảm đáng kể xuống còn khoảng 1,3 triệu người vào năm 2060  
nếu tỷ lệ sinh vẫn giảm và xu hướng di cư của người dân còn tiếp diễn.
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◆◆◆ Tochigi, nơi những thế hệ tương lai trưởng thành và
hoạt động tích cực trong mọi lĩnh vực 
Tochigi, nơi những thế hệ tương lai trưởng thành và
hoạt động tích cực trong mọi lĩnh vực 
Tochigi, nơi những thế hệ tương lai trưởng thành và
hoạt động tích cực trong mọi lĩnh vực 

◆◆◆ Tochigi, nơi các ngành nghề phong phú hấp dẫn và
đầy sức sống, phồn vinh
Tochigi, nơi các ngành nghề phong phú hấp dẫn và
đầy sức sống, phồn vinh
Tochigi, nơi các ngành nghề phong phú hấp dẫn và
đầy sức sống, phồn vinh

◆◆◆ Tochigi, nơi con người mãi khỏe mạnh và vui vẻTochigi, nơi con người mãi khỏe mạnh và vui vẻTochigi, nơi con người mãi khỏe mạnh và vui vẻ

◆◆◆ Tochigi mạnh mẽ và linh hoạt,
nơi mang đến sự an toàn và yên tâm  
Tochigi mạnh mẽ và linh hoạt,
nơi mang đến sự an toàn và yên tâm  
Tochigi mạnh mẽ và linh hoạt,
nơi mang đến sự an toàn và yên tâm  

◆◆◆ Tochigi, nơi kết nối vùng đất đầy tự hào,
thiên nhiên phong phú với tương lai 
Tochigi, nơi kết nối vùng đất đầy tự hào,
thiên nhiên phong phú với tương lai 
Tochigi, nơi kết nối vùng đất đầy tự hào,
thiên nhiên phong phú với tương lai 

Tochigi mảnh đất sôi động và đầy tự hào,
nơi con người và quê hương cùng phát triển,

phồn vinh đi tới tương lai 

Tochigi mảnh đất sôi động và đầy tự hào,
nơi con người và quê hương cùng phát triển,

phồn vinh đi tới tương lai 

Tochigi mảnh đất sôi động và đầy tự hào,
nơi con người và quê hương cùng phát triển,

phồn vinh đi tới tương lai 

Kế hoạch này nhằm hướng đến hình ảnh tương lai 

Những hình ảnh tương lai cụ thể trong từng lĩnh vực như sau.

Cùng với các bạn, người dân trong toàn tỉnh, chúng ta sẽ dốc sức để hiện thực hóa hình ảnh ấy.

〈第 1部〉 Ⅳ Hình ảnh Tochigi nhắm đến[Phần 1]
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Phương châm cơ bản nhằm hiện thực hóa hình ảnh tương lai của Tochigi 
Để mở ra một thời đại mới đầy ước mơ và hy vọng, mọi người dân, chính quyền, NPO, các 
tổ chức và doanh nghiệp phải hoàn thành tốt vai trò của mình bất kể tuổi tác, giới tính, khuyết 
tật, v.v. để thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hợp tác của tỉnh. 
Chính vì vậy, trong kế hoạch nhằm hiện thực hóa hình ảnh tương lai của Tochigi cùng với 
đông đảo công dân của tỉnh, chúng tôi sẽ thúc đẩy việc xây dựng Tochigi với ba phương 
châm cơ bản sau đây.

 (1) Mọi công dân trong tỉnh hợp tác, hoạt động tích 
 cực có trách nhiệm 

 (2) Tất cả các khu vực hợp tác và liên kết với nhau 

 (3) Quảng bá và thể hiện rõ sức hấp dẫn của Tochigi 
 trong tất cả các lĩnh vực 

〈第 1部〉 Ⅳ Hình ảnh Tochigi nhắm đến[Phần 1]
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Ⅴ Chiến lược trọng tâm[Phần 2]

健
康
長
寿
・
共
生
戦
略

人
材
育
成
戦
略

産
業
成
長
戦
略

安
全
・
安
心
戦
略

地
域
・
環
境
戦
略

市 町との 連 携・協 働

行 財 政 基 盤 の 確 立

協働による県政の推進

デジタル化 新たな日常 SDGs

す べ て の 県 民 が 担 い 手 と し て 協 働 し 活 躍 す る

す べ て の 地 域 が 連 携 ・ 協 力 す る

すべての分野でとちぎの魅力を発信し確実に届ける

Đây là những chiến lược chính cần tập trung thực hiện trong 5 năm tới nhằm phát huy tối đa thế 
mạnh của Tochigi và hiện thực hóa hình ảnh tương lai của Tochigi, từ đó khắc phục các vấn đề 
Tochigi đang phải đối mặt, như suy giảm dân số, tỷ lệ sinh giảm và dân số già hóa, thiên tai thường 
xuyên và nghiêm trọng cũng như lây lan bệnh truyền nhiễm do biến thể mới của virus corona.
Có 5 chiến lược trọng tâm dựa trên "Hình ảnh trong tương lai Tochigi đang hướng đến".

Nhằm hiện thực hóa hình ảnh tương lai 
của Tochigi, chúng ta sẽ thúc đẩy các hoạt 
động nêu trong 5 chiến lược trọng tâm trên 
cơ sở "thúc đẩy chính quyền tỉnh thông 
qua hợp tác", "thành lập cơ sở hành chính 
kiêm tài chính" và "liên kết - hợp tác với 
các thành phố". 
Trong tiến trình thúc đẩy thực hiện các 
hoạt động đã nói, ngoài các phương châm 
cơ bản như "người dân của tỉnh hoạt động 
tích cực", "liên kết và hợp tác trong khu 
vực", "quảng bá và thể hiện rõ sức hấp 
dẫn của Tochigi", chúng ta sẽ áp dụng các 
quan điểm mới về "thúc đẩy số hóa", "hiện 
thực hóa cuộc sống mới " và "hoàn thiện 
các mục tiêu phát triển bền vững ".
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Cấu trúc của các chiến lược trọng tâm
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Hình ảnh tương lai của Tochigi Chiến lược trọng tâm Dự án

1 Dự án phát triển nguồn nhân lực tương lai của Tochigi

2 Dự án “Nụ cười rạng rỡ” về hỗ trợ nuôi dưỡng trẻ em

3 Dự án quảng bá lịch sử / văn hóa nghệ thuật, tăng cường thể thao

1 Dự án tăng cường ứng phó với khủng hoảng

2 Dự án cải tạo đất tỉnh 

3 Dự án cải thiện an toàn và an ninh tỉnh

1 Dự án phát triển ngành nghề xây dựng tương lai Tochigi

4 Dự án xúc tiến chiến lược quốc tế

2 Dự án hiện thực hóa nông lâm nghiệp 

3 Dự án đột phá về du lịch của tỉnh

1 Dự án nâng cao sức hấp dẫn của quê hương

4 Dự án xây dựng một Tochigi mới sử dụng công nghệ tương lai

2 Dự án xây dựng thành phố đáng sống

3 Dự án phát triển cộng đồng bền vững và thân thiện với môi trường

1 Dự án 100 năm sống khỏe mạnh

4 Dự án xây dựng xã hội cộng sinh trong khu vực,
nơi không ai bị bỏ lại phía sau

2 Dự án chăm sóc y tế / điều dưỡng đáng tin cậy trọn đời

3 Dự án thúc đẩy nguồn nhân lực đa dạng

Chiến lược
trọng tâm

Chiến lược
trọng tâm

Chiến lược
trọng tâm

Chiến lược
trọng tâm

Chiến lược
trọng tâm

Chiến lược
phát triển
nhân lực

Chiến lược
phát triển

ngành nghề

Chiến lược
sống khỏe

dài lâu

Chiến lược
an toàn - yên tâm

Chiến lược
khu vực -

môi trường

Tochigi, nơi kết 
nối vùng đất đầy 
tự hào, thiên 
nhiên phong phú 
với tương lai 

Tochigi, nơi những 
thế hệ tương lai 
trưởng thành và 
hoạt động tích cực 
trong mọi lĩnh vực

Tochigi mạnh mẽ 
và linh hoạt, nơi 
mang đến sự an 
toàn và yên tâm

Tochigi, nơi các 
ngành nghề 
phong phú hấp 
dẫn và đầy sức 
sống, phồn vinh

Tochigi, nơi tận 
hưởng cuộc sống 
yên bình và lành 
mạnh

Những đứa trẻ mang tương lai của TochigiNhững đứa trẻ mang tương lai của Tochigi

Nhà máy sử dụng công nghệ như AI /Nhà máy sử dụng công nghệ như AI /
 IoT, rô bốt IoT, rô bốt

Vận động thể chất giúp tăng cường sức khỏeVận động thể chất giúp tăng cường sức khỏe

Tập huấn cứu hộ phối hợp liên ngànhTập huấn cứu hộ phối hợp liên ngành

Nâng cao sức sống của khu vực qua sự Nâng cao sức sống của khu vực qua sự 
kiện đạp xekiện đạp xe
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Chiến lược
trọng tâm

Chiến lượcChiến lược
trọng tâmọọ g

11 Chiến lược phát triển 
nguồn nhân lực

Dự án phát triển nhân lực tương lai cho 
Tochigi1

◆ Bồi dưỡng “năng lực học tập bền vững”, “tính nhân văn” và “tấm lòng yêu quê hương”
◆ Phát triển giáo dục nâng cao năng lực cá nhân
◆ Cùng với cộng đồng địa phương, phát triển giáo dục trường chuyên
◆ Xây dựng cơ chế hướng nghiệp học đường cũng như thúc đẩy giáo dục phù hợp 

với thời đại mới
◆ Phát triển phẩm chất và năng lực thích ứng môi trường số hóa

Cùng với cộng đồng địa phương, chúng tôi sẽ đào tạo nguồn nhân lực - những người chủ tương lai 
của Tochigi và trang bị cho các em “năng lực học tập bền vững”, “tính nhân văn” và “tấm lòng yêu quê 
hương” với mong muốn thực hiện ước mơ và hy vọng của riêng các em.

Các hoạt động chính

Mục tiêu của dự án

Điểm trung bình 
môn học trong Kỳ thi 
Đánh giá Năng lực 
Học tập Quốc gia

Lớp 6 tiểu học (quốc 
ngữ, toán) 99.5
Lớp 9 trung học (quốc ngữ, 
toán, tiếng Anh) 99.7

Cả bậc tiểu học và trung 
học ở trên mức trung 
bình cả nước (100.0)Ch

ỉ s
ố 

kế
t q

uả

H
iệ

n 
tạ

i

M
ục

 ti
êu

Nguồn: ① "Đánh giá quốc gia về năng lực học tập" của Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ

Năm 2019 Năm 2025①

Ứng dụng ICT trong giáo dục
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Chiến lược
trọng tâm

Chiến lượcChiến lược
trọng tâmọọ g

11 Chiến lược phát triển 
nguồn nhân lực

Dự án “Nụ cười rạng rỡ” về hỗ trợ nuôi dạy trẻ2

◆ Đẩy mạnh hỗ trợ kết hôn
◆ Đẩy mạnh hỗ trợ mang thai, sinh con và nuôi dạy con cái
◆ Xây dựng môi trường bảo vệ và hỗ trợ trẻ em khỏi các vấn đề như nghèo đói, bạo 

hành gia đình v.v..

Ngoài việc giáo dục trẻ tại gia đình, nhà trẻ và trường học, chúng tôi khuyến khích tạo ra một môi 
trường nuôi dạy trẻ toàn xã hội để đáp ứng nhu cầu về hôn nhân, mang thai, sinh con và nuôi dạy 
con cái.

Các hoạt động chính

Mục tiêu của dự án

Nguồn: ① "Thống kê dân số" của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi
② "Khảo sát về số lượng trẻ em đến tuổi đi học mẫu giáo" của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi

Mục tiêu gia tăng
Năm 2019
(Đứng thứ 15 toàn quốc)

4.5

Năm 2020 74 trẻ Năm 2025 0 trẻ

Năm 2025Tỷ lệ kết hôn (đơn vị 
tính trên nghìn dân)

①

Số trẻ em đến tuổi đi 
học mẫu giáo (thời 
điểm 1 tháng 10)

②

Ch
ỉ s

ố 
kế

t q
uả

H
iệ

n 
tạ

i

M
ục

 ti
êu

Trẻ em phát triển khỏe mạnh
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Nguồn: ① "Khảo sát toàn quốc về thể chất, khả năng vận động, thói quen tập thể dục, v.v." của Cục Thể thao Nhật Bản
② Thống kê của ban đời sống tỉnh Tochigi

Năm 2019

Năm 2019

Lớp 5 tiểu học
  Nam   -1.17 điểm
  Nữ      -0.10 điểm
Lớp 8 trung học
  Nam   -0.37 điểm
  Nữ       0.35 điểm

670 nghìn người 700 nghìn người

Cả nam và nữ ở bậc tiểu 
học và trung học trên 
mức trung bình cả nước 
(100.0)

Năm 2025

Năm 2025

So với tổng điểm 
thể lực quốc gia 
mới

①

Số du khách đến các 
điểm văn hóa công 
cộng trên địa bàn tỉnh

②

C
hỉ

 s
ố 

kế
t q

uả

H
iệ

n 
tạ

i

M
ục

 ti
êu

Chiến lược
trọng tâm

Chiến lượcChiến lược
trọng tâmọọ g

11 Chiến lược phát triển 
nguồn nhân lực

Dự án quảng bá thể thao, lịch sử, văn hóa và 
nghệ thuật3

◆ Tăng cường thể chất và sức khỏe cho trẻ em thông qua các hoạt động thể dục thể thao
◆ Phát triển con người thông qua hội thao Tochigi - hội thao toàn quốc Nhất kỳ nhất 

hội Tochigi (2022)
◆ Tăng số người ủng hộ địa phương thông qua lịch sử và văn hóa nghệ thuật của Tochigi

Ngoài mục đích nâng cao thể lực cho trẻ em, thông qua hội thao toàn quốc Nhất kỳ nhất hội Tochigi 
(2022) và hội thao Tochigi, chúng tôi mong muốn tạo ra một môi trường nơi mọi người dân có thể 
cùng "chơi", "xem" và "ủng hộ" thể thao, đồng thời cũng là cơ hội thúc đẩy phát triển nguồn lực hỗ trợ 
các hoạt động thể thao. 
Ngoài ra, chúng tôi thúc đẩy sự hiểu biết về lịch sử và văn hóa của người dân trong tỉnh, và cố gắng 
tạo ra một môi trường nơi mọi người có thể tự mình tìm hiểu văn hóa nghệ thuật.

Các hoạt động chính

Mục tiêu của dự án Nâng cao thể lực của trẻ em thông qua thể thao
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Nguồn: ① "Điều tra thống kê các ngành nghề" của Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp
② "Điều tra cơ cấu kinh tế" của Bộ Nội vụ - Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp 

Mục tiêu sẽ được điều chỉnh dựa trên diễn biến và ảnh hưởng của virus corona chủng mới.＊

Tổng giá trị sản 
phẩm sản xuất

①

Doanh thu của 
ngành dịch vụ

②

Năm 2018

(thứ 12 toàn quốc) 
9.211,1 tỷ yên

Năm 2018

(thứ 18 toàn quốc) 
9.121,3 tỷ yên

Vượt mức hiện tại
Năm 2024 ＊

Vượt mức hiện tại
Năm 2024 ＊

C
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22
Chiến lược
trọng tâm

Chiến lược
trọng tâm

Chiến lược
trọng tâm Chiến lược phát triển 

công nghiệp
Dự án phát triển ngành nghề kiến tạo tương 
lai Tochigi1

◆ Tạo ra và phát triển các ngành nghề thế hệ mới
◆ Hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ như ngành dịch vụ v.v.
◆ Thúc đẩy ngành công nghiệp sản xuất chiến lược
◆ Thúc đẩy xây dựng và định vị doanh nghiệp
◆ Tìm kiếm và đào tạo nguồn nhân lực

Hướng tới mục tiêu phát triển công nghiệp bền vững, chúng tôi tăng cường phát triển kinh tế của tỉnh 
bằng cách tạo ra các ngành công nghiệp hỗ trợ phát triển kỷ nguyên mới, thúc đẩy hơn nữa ngành 
dịch vụ và công nghiệp sản xuất, thu hút các doanh nghiệp chiến lược cũng như đào tạo nguồn nhân 
lực phục vụ cho các ngành nghề v.v..

Các hoạt động chính

Mục tiêu của dự án Dây chuyền sản xuất tại nhà máy lắp ráp ô tô
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Nguồn: ① "Thống kê thu nhập sản xuất nông nghiệp" của Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản
② Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản "Thống kê Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản"

320 tỷ yên
Năm 2024

13,5 tỷ yên
Năm 2024

Sản lượng nông 
nghiệp

①

Sản lượng lâm 
nghiệp

②

Năm 2018

(thứ 9 toàn quốc) 
287,1 tỷ yên

Năm 2018

(thứ 12 toàn quốc) 
10,71 tỷ yên
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Chiến lược
trọng tâm

Chiến lược
trọng tâm

Chiến lược
trọng tâm Chiến lược phát triển 

công nghiệp
Dự án phát triển nông lâm nghiệp2

◆ Tìm kiếm và nuôi dưỡng các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, những người sẽ tạo ra 
thế hệ tiếp theo của ngành nông lâm nghiệp

◆ Phát triển nông nghiệp bền vững
◆ Phát triển và thúc đẩy các ngành mộc / lâm nghiệp bằng cách sử dụng công nghệ 

tương lai

Sử dụng công nghệ tương lai để cải thiện năng suất, thúc đẩy việc tạo ra một môi trường nơi thanh 
niên và phụ nữ có thể đóng góp công sức và trách nhiệm của mình. Đồng thời, với việc tạo ra các cơ 
sở kinh doanh mang lợi nhuận cao và xây dựng hệ thống cung ứng ổn định, v.v., chúng tôi hướng tới 
thúc đẩy nông lâm nghiệp phát triển hơn nữa.

Các hoạt động chính

Mục tiêu của dự án Thúc đẩy nông lâm nghiệp thông minh bằng
máy móc không người lái
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Nguồn: ① "Thống kê lượng khách du lịch dựa trên các tiêu chuẩn chung" của cục du lịch Nhật Bản 
Mục tiêu sẽ được điều chỉnh dựa trên diễn biến và ảnh hưởng của virus corona chủng mới.

Tiêu dùng du lịch①

＊

Năm 2019

705,4 tỷ yên Vượt mức hiện tại
Năm 2025 ＊

H
iệ

n 
tạ
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ục

 ti
êu
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ỉ s
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ả

22
Chiến lược
trọng tâm

Chiến lược
trọng tâm

Chiến lược
trọng tâm Chiến lược phát triển 

công nghiệp
Dự án đột phá về du lịch của tỉnh3

◆ Xúc tiến xây dựng các điểm du lịch hấp dẫn
◆ Thiết lập cơ sở hạ tầng đón tiếp khách du lịch
◆ Tăng cường thu hút khách du lịch trong nước

Thúc đẩy xây dựng các điểm du lịch hấp dẫn và thu hút khách du lịch bằng cách tận dụng thế mạnh 
của tỉnh, như các di tích lịch sử, thiên nhiên phong phú cũng như vị trí địa lý ngay gần khu vực 
Tokyo v.v..

Các hoạt động chính

Mục tiêu của dự án Thiên nhiên tươi đẹp của Okunikko
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Nguồn: ① "Khảo sát ước tính số lượng khách du lịch đến / lưu trú tại tỉnh Tochigi" của tỉnh Tochigi 
② Thống kê của Cục quản lý nông nghiệp tỉnh Tochigi  

Mục tiêu sẽ được điều chỉnh dựa trên diễn biến và ảnh hưởng của virus corona chủng mới.

Năm 2025
1 tỷ yên

Số lượng người 
nước ngoài lưu trú

①

Giá trị xuất khẩu 
nông sản

②

Năm 2019

247.000 người

Năm 2019

311 triệu yên

＊

Vượt mức hiện tại
Năm 2025 ＊

C
hỉ

 s
ố 

kế
t q

uả
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iệ

n 
tạ

i

M
ục

 ti
êu

22
Chiến lược
trọng tâm

Chiến lược
trọng tâm

Chiến lược
trọng tâm Chiến lược phát triển 

công nghiệp
Dự án xúc tiến chiến lược quốc tế4

◆ Tăng cường thu hút khách du lịch nước ngoài
◆ Hỗ trợ các doanh nghiệp trong tỉnh mở rộng ra nước ngoài
◆ Thúc đẩy giao lưu và hợp tác quốc tế
◆ Thúc đẩy xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp / sản phẩm khác do tỉnh sản xuất

Phát triển công nghiệp và hồi sinh khu vực bằng cách tăng cường thu hút khách du lịch nước ngoài, 
hỗ trợ các doanh nghiệp trong tỉnh mở rộng ra nước ngoài, ra thị trường quốc tế, tận dụng thế mạnh 
và sức hấp dẫn của tỉnh về tiềm năng thu hút khách du lịch, nông sản và các sản phẩm khác.

Mục tiêu của dự án

Các hoạt động chính

Triển lãm tại Hội chợ doanh nghiệp triển lãm nước ngoài 
(THAIFEX)
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Nguồn: ①② Thống kê của Sở Y tế và Phúc lợi tỉnh Tochigi

91.4 %
Năm 2024

186.5 người
Năm 2024

Tỷ lệ người cao tuổi 
sống khỏe mạnh

①

Số người chết do ba nguyên 
nhân chính gây tử vong 
(ung thư, bệnh tim, đột quỵ) 
(tính trên 100.000 dân)

②

Năm 2018

(thứ 6 toàn quốc) 
91.4 %

Năm 2018

(thứ 45 toàn quốc) 
208.1 người

C
hỉ

 s
ố 

kế
t q

uả
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iệ

n 
tạ

i

M
ục

 ti
êu

33
Chiến lược
trọng tâm

Chiến lược
trọng tâm

Chiến lược
trọng tâm Chiến lược sống khỏe

dài lâu
Dự án 100 năm sống khỏe mạnh1

◆ Khuyến khích nâng cao sức khỏe để có cơ thể và trái tim khỏe mạnh
◆ Khuyến khích phòng chống và phát hiện sớm bệnh tật

Chúng tôi sẽ thúc đẩy việc tạo ra một môi trường nơi mọi công dân của tỉnh có thể thực hành lối sống 
lành mạnh cũng như phòng ngừa và phát hiện sớm bệnh tật, chẳng hạn như thực hiện thói quen tập 
thể dục hàng ngày từ khi còn trẻ.

Mục tiêu của dự án

Các hoạt động chính

Cả gia đình cùng nâng cao sức khỏe
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Nguồn: ① "Thống kê Bác sĩ / Nha sĩ / Dược sĩ" của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi
② "Khảo sát cơ sở dịch vụ chăm sóc ngành điều dưỡng" Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi 

Trong top 31 toàn quốc
Năm 2024

3201 người
Năm 2024

Số y bác sĩ làm việc 
trong các cơ sở y tế 
(tính trên 100.000 dân)

①

Số lượng điều dưỡng 
(trên 10.000 người cần 
dịch vụ điều dưỡng)

②

Năm 2018

(thứ 34 toàn quốc) 
226.1 người

Năm 2018

(thứ 35 toàn quốc) 
2901 người

C
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 s
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uả
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tạ
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ục
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33
Chiến lược
trọng tâm

Chiến lược
trọng tâm

Chiến lược
trọng tâm Chiến lược sống khỏe

dài lâu
Dự án chăm sóc y tế / điều dưỡng tin cậy trọn đời2

◆ Thiết lập và tăng cường hệ thống cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế khu vực, chuẩn 
bị cho sự bùng phát của các bệnh truyền nhiễm, v.v.

◆ Hỗ trợ chi tiết theo từng giai đoạn cuộc sống v.v. cho những người cần điều trị 
ung thư cũng như các bệnh liên quan đến lối sống khác.

◆ Thúc đẩy hệ thống chăm sóc cộng đồng toàn diện

Chúng tôi sẽ tăng cường hệ thống cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế theo tình hình thực tế của địa 
phương để những người dân đã quen sinh sống tại khu vực có thể an tâm sống đến hết đời, đồng 
thời cũng chuẩn bị cho kịch bản các dịch bệnh truyền nhiễm có thể bùng phát v.v.

Mục tiêu của dự án

Các hoạt động chính

Nơi dành cho người cao tuổi
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Nguồn: ① Thống kê của Sở Lao động Công nghiệp và Du lịch tỉnh Tochigi
② "Tình trạng việc làm của người khuyết tật" của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi 

35.0 %
Năm 2025

2.45 %
Năm 2025

Tỷ lệ lao động nữ
 (15～64 tuổi) [Quy mô 
cơ sở làm việc từ 30 
người trở lên]

①

Tỷ lệ việc làm của 
người khuyết tật

②

Năm 2019

33.7 %

Năm 2019

(thứ 43 toàn quốc) 
2.07 %

C
hỉ

 s
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33
Chiến lược
trọng tâm

Chiến lược
trọng tâm

Chiến lược
trọng tâm Chiến lược sống khỏe

dài lâu
Dự án thúc đẩy nguồn nhân lực đa dạng3

◆ Khuyến khích sự tham gia tích cực của phụ nữ trên mọi lĩnh vực
◆ Xúc tiến tạo ra môi trường có sự tham gia tích cực của thanh niên, người cao 

tuổi, người khuyết tật và người nước ngoài
◆ Xúc tiến tạo dựng môi trường làm việc thoải mái

Chúng tôi sẽ thúc đẩy việc tạo ra một môi trường xã hội mà ở đó tất cả mọi người, bao gồm phụ nữ, 
thanh niên, người già, người khuyết tật cũng như người nước ngoài, có thể lựa chọn cách làm việc đa 
dạng và linh hoạt tùy theo môi trường sống của họ và hoạt động tích cực trong mọi lĩnh vực.

Mục tiêu của dự án

Các hoạt động chính

 Tạo một môi trường nơi mọi người ai cũng có thể làm việc 
thoải mái
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Nguồn: ① "Thăm dò ý kiến chính quyền tỉnh" của Tochigi

Tỷ lệ công dân của tỉnh 
không có nơi (người) 
để tư vấn ngoài gia 
đình và người thân khi 
gặp khó khăn

①

Cố gắng để giảm 
thiểu

Năm 2025Năm 2019

10.6 %

Ch
ỉ s

ố 
kế

t q
uả
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tạ
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ục
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33
Chiến lược
trọng tâm

Chiến lược
trọng tâm

Chiến lược
trọng tâm Chiến lược sống khỏe

dài lâu
Dự án xây dựng một xã hội cộng sinh, nơi 
không ai bị bỏ lại phía sau4

◆ Tạo ra một môi trường nơi mọi người có thể yên tâm sinh sống
◆ Khuyến khích đa văn hóa cùng chung sống

Chúng tôi sẽ thúc đẩy việc hiện thực hóa một cộng đồng từ trẻ em, người già, người khuyết tật, người 
nước ngoài đến cộng đồng LGBT v.v., cùng kiến tạo và phát triển "cộng đồng", "đời sống" và "mục tiêu 
sống.", nơi mọi người sống tích cực, thoải mái và an tâm.

Mục tiêu của dự án

Các hoạt động chính

Lớp học phòng chống thiên tai cho người nước ngoài
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Nguồn: ① "Thăm dò ý kiến chính quyền tỉnh" của tỉnh Tochigi

Tỷ lệ công dân nắm 
được thông tin sơ tán 
(5 mức cảnh báo)

①
Năm 2020 30.5 % 60.0 %Năm 2025
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44
Chiến lược
trọng tâm

Chiến lược
trọng tâm

Chiến lược
trọng tâm Chiến lược an toàn -

yên tâm
Dự án tăng cường ứng phó với khủng hoảng1

◆ Xúc tiến việc nâng cao nhận thức phòng chống thiên tai và cách thức sơ tán phù 
hợp

◆ Nâng cao / tăng cường khả năng phòng chống thiên tai của khu vực
◆ Tăng cường và củng cố cơ chế bảo vệ công dân của tỉnh và khu vực khỏi thiên tai

Để ứng phó cho sự xuất hiện của thiên tai trên diện rộng, chúng tôi sẽ nâng cao nhận thức phòng 
chống thiên tai của mỗi người dân trong tỉnh bằng cách tăng cường và củng cố các biện pháp, kỹ 
năng mềm thông qua phương châm “tự lực, tương trợ, hỗ trợ cộng đồng”. Chúng ta sẽ xây dựng 
được một cộng đồng có khả năng đương đầu với khủng hoảng như thiên tai. 

Mục tiêu của dự án

Các hoạt động chính

Công tác xây dựng phương án phòng chống thiên tai cấp khu vực
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Nguồn: ① Thống kê của Sở Phát triển Đất đai Tỉnh Tochigi

Tỷ lệ khôi phục thiệt hại 
đến sông do cơn bão ở 
Đông Nhật Bản trong năm 
Reiwa thứ nhất (2019)

①
Năm 2019 0 % 100 %Năm 2025
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44
Chiến lược
trọng tâm

Chiến lược
trọng tâm

Chiến lược
trọng tâm Chiến lược an toàn -

yên tâm
Dự án cải tạo đất tỉnh 2

◆ Thúc đẩy việc bảo đảm nguồn vốn xã hội đủ mạnh để bảo vệ cuộc sống và sinh 
kế của công dân trong tỉnh trong thiên tai

◆ Thúc đẩy các biện pháp chống lại sự xói mòn nguồn vốn xã hội

Để bảo vệ "cuộc sống" và "tài sản" của công dân trong tỉnh, cũng như "sinh hoạt" và "sinh kế" hàng 
ngày của họ khỏi các thảm họa mưa lớn và động đất quy mô lớn, chúng tôi sẽ xúc tiến một cách có 
hệ thống các biện pháp như đảm bảo / chuẩn bị nguồn vốn xã hội cũng như các biện pháp mềm khác. 
Qua đó, xây dựng thành công tỉnh có khả năng chống chịu thiên tai.

Mục tiêu của dự án

Các hoạt động chính

Nâng cao khả năng điều khiển dòng nước bằng cách cải tạo sông

24



Nguồn: ①② Thống kê của trụ sở cảnh sát tỉnh Tochigi

75 ngườiNăm 2025

8000 vụNăm 2025

Số người chết vì tai 
nạn giao thông

①

Số vụ phạm tội hình 
sự được ghi nhận

②

Năm 2019 82 người

Năm 2019 11155 vụ
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44
Chiến lược
trọng tâm

Chiến lược
trọng tâm

Chiến lược
trọng tâm Chiến lược an toàn -

yên tâm
Dự án nâng cao sự an toàn và yên tâm khi 
sinh sống3

◆ Nâng cao nhận thức về an toàn giao thông và tăng cường các biện pháp phòng 
ngừa tai nạn giao thông

◆ Tạo ra một cộng đồng an toàn bằng cách ngăn ngừa và bắt giữ tội phạm
◆ Đảm bảo đời sống tiêu dùng an toàn và yên tâm

Chúng ta sẽ đảm bảo được cuộc sống an toàn và bình yên cho mọi người nếu các công dân của tỉnh 
tự bảo vệ mình, cộng đồng gắn bó và cùng bảo vệ nhau khỏi các nguy cơ tai nạn giao thông cũng như 
tội phạm. 

Mục tiêu của dự án

Các hoạt động chính

Quan tâm đến người già
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Nguồn: ① "Báo cáo di cư dân số theo sổ thường trú" của Bộ Nội vụ

-1759 người
Năm 2025Số lượng người di 

cư giữa các tỉnh (tính 
trên người Nhật)

① Năm 2019

-3518 ngườiC
h

ỉ s
ố

kế
t 

q
u

ả
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i
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55
Chiến lược
trọng tâm

Chiến lược
trọng tâm

Chiến lược
trọng tâm Chiến lược môi trường – 

khu vực
Dự án nâng cao sự thu hút của quê hương1

◆ Nuôi dưỡng sự gắn bó và tự hào với Tochigi, đồng thời gây dựng và mở rộng 
"Hội người hâm mộ Tochigi"

◆ Xúc tiến quảng bá khu vực sử dụng các nguồn lực địa phương, tạo nên một làn 
sóng cư dân mới

◆ Thúc đẩy việc tạo dựng 1 xã hội phi tập trung

Để xây dựng Tochigi thành một nơi đáng sống và đáng đến, chúng ta cần nuôi dưỡng sự gắn bó và 
niềm tự hào của người dân với quê hương Tochigi, đồng thời nắm bắt các cơ hội như: Thế vận hội và 
Paralympic Tokyo, sự kiện hội thao toàn quốc Nhất kỳ nhất hội Tochigi, để quảng bá sức hấp dẫn của 
Tochigi cả trong và ngoài tỉnh.

Mục tiêu của dự án

Các hoạt động chính

Quảng bá khu vực bằng văn hóa truyền thống
(sự kiện Yamaage-dori ở Karasuyama)
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55
Chiến lược
trọng tâm

Chiến lược
trọng tâm

Chiến lược
trọng tâm

Nguồn: ① "Thăm dò dư luận " của tỉnh Tochigi
② Thống kê của Sở Phát triển Đất đai tỉnh Tochigi

Mục tiêu sẽ được điều chỉnh dựa trên diễn biến và ảnh hưởng của virus corona chủng mới.

Tỷ lệ công dân muốn 
tiếp tục sinh sống ở 
khu vực họ đang sống

①

Số lượng người sử 
dụng đường sắt, xe 
buýt, v.v.

②

＊

Năm 2020

70.9 %

Năm 2018

236.000 người / ngày

76.0 %
Năm 2025

Vượt mức hiện tại
Năm 2024 ＊
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Chiến lược môi trường – 
khu vực

Dự án xây dựng "thành thị" dễ sống2

◆ Hình thành một tổ hợp nhỏ gọn với các chức năng phù hợp với đặc điểm của khu 
vực

◆ Đảm bảo và tăng cường các dịch vụ giao thông công cộng
◆ Thúc đẩy hợp tác liên khu vực

Chúng tôi sẽ thúc đẩy việc tạo ra một "thị trấn" bền vững và sôi động, nơi mọi người có thể sinh sống 
thoải mái bằng cách hình thành một tổ hợp nhỏ gọn với các chức năng phù hợp với đặc điểm của khu 
vực, đảm bảo và tăng cường các dịch vụ giao thông công cộng, thúc đẩy hợp tác giữa các khu vực v.v..

Mục tiêu của dự án

Các hoạt động chính

Duy trì đầy đủ các dịch vụ giao thông công cộng để phục vụ 
cuộc sống
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Nguồn: ① Thống kê của Cục Môi trường và Lâm nghiệp tỉnh Tochigi

Tỷ lệ giảm phát thải 
khí nhà kính (so với 
năm 2013)

①
15.0 %Năm 2023Năm 2017 4.8 %
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55
Chiến lược
trọng tâm

Chiến lược
trọng tâm

Chiến lược
trọng tâm Chiến lược môi trường – 

khu vực
Dự án phát triển khu vực có tính bền vững và 
thân thiện với môi trường3

◆ Xây dựng một xã hội năng lượng độc lập và phi tập trung bằng các nguồn lực địa 
phương

◆ Thúc đẩy các biện pháp nhằm thích ứng với tác động của biến đổi khí hậu
◆ Khuyến khích tái chế tài nguyên
◆ Kiến tạo khu vực sống hài hòa giữa con người với thiên nhiên

Chúng tôi sẽ thúc đẩy việc tạo ra một Tochigi bền vững và thân thiện với môi trường, ví dụ như xây 
dựng một xã hội không có carbon, loại bỏ hầu hết khí thải nhà kính, giảm gánh nặng môi trường bằng 
cách khuyến khích tái chế tài nguyên và tận dụng môi trường tự nhiên phong phú.

Mục tiêu của dự án

Các hoạt động chính

Cơ sở cung cấp năng lượng hiệu quả cao có xử lý giảm khí 
thải CO2
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Nguồn: ① Thống kê của Sở chính sách tỉnh Tochigi

Số trường hợp giải quyết 
/ cải thiện được các vấn 
đề khu vực bằng cách sử 
dụng công nghệ tương lai

①

10 trường hợp
Năm 2021 - 2025 (lũy kế)

Năm 2020
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55
Chiến lược
trọng tâm

Chiến lược
trọng tâm

Chiến lược
trọng tâm Chiến lược môi trường – 

khu vực
Dự án xây dựng một Tochigi mới sử dụng 
công nghệ tương lai4

◆ Tạo dựng môi trường hướng đến việc sử dụng tích cực các công nghệ tương lai
◆ Hỗ trợ việc sử dụng các công nghệ tương lai nhằm giải quyết các vấn đề khu vực
◆ Bảo đảm / đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật số
◆ Thúc đẩy chính phủ kỹ thuật số

Nhằm hướng tới mục tiêu hiện thực hóa xã hội 5.0, chúng tôi sẽ ứng dụng công nghệ tương lai để xây 
dựng Tochigi, vừa phát triển kinh tế của tỉnh vừa giải quyết các vấn đề tồn đọng của tỉnh.

Mục tiêu của dự án

Các hoạt động chính

Thử nghiệm công nghệ xe lái tự động tại các điểm du lịch
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Với phương châm “các khu vực đoàn kết giúp đỡ nhau và phát triển thế hệ sau”, các bên 
sẽ tích cực tham gia vào việc hình thành Tochigi và xây dựng một xã hội sôi động, chúng 
tôi khuyến khích sự hợp tác giữa người dân - chính quyền địa phương - trung ương để 
cùng phát triển.

1 Thúc đẩy chính quyền tỉnh thông qua việc hợp tác

Để sử dụng hiệu quả các nguồn lực hành chính và tài chính còn hạn chế, đồng thời cung 
cấp các dịch vụ hành chính với mức độ hài lòng cao cho công dân của tỉnh. Dựa trên tiêu 
chí tuyển chọn và tập trung, chúng tôi sẽ tăng cường xây dựng một chính quyền tỉnh hoạt 
động hiệu quả và hiệu suất, tạo nên một cơ sở tài chính tự chủ và một hệ thống thực thi 
mạnh mẽ.

2 Thành lập cơ sở hành chính kiêm tài chính

Trong thời đại phân quyền cho từng địa phương, để tỉnh đạt được sự phát triển hơn nữa 
trong tương lai và để các thành phố tự quản có thể đóng vai trò trung tâm của khu vực, 
hiểu được nhu cầu của người dân và chủ động trong việc xây dựng các biện pháp xử lý, 
chúng tôi sẽ tăng cường hơn nữa việc hợp tác trên cơ sở phân chia vai trò phù hợp cho 
từng thành phố thông qua việc kết hợp quan điểm tập trung vào các thành phố và quan 
điểm tập trung vào khu vực nhằm đối ứng phù hợp với cải cách phân cấp địa phương.

3  Thúc đẩy quyền tự chủ của Tochigi thông qua việc liên kết - hợp tác 
với các thành phố

Ⅵ Hướng tới việc thúc đẩy các chiến lược trọng tâm<Phần 2>
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Về vấn đề suy giảm dân số: với 
việc tỷ lệ sinh giảm cũng như sự 
gia tăng tình trạng di cư quá nhiều 
mà tiêu biểu là đến khu vực Tokyo, 
vấn đề suy giảm dân số và dân số 
già đã trở thành một vấn đề cấp 
bách mà toàn tỉnh Tochigi phải cố 
gắng giải quyết.

Vì lý do này, với mục đích khắc 
phục vấn đề suy giảm dân số và 
duy trì sức sống của khu vực trong 
tương lai, vào tháng 3 năm 2020, 
chúng tôi đã xây dựng chiến lược 
15 Sáng tạo Tochigi (Giai đoạn 2), 
đặt ra bốn mục tiêu cơ bản và một 
mục tiêu xuyên suốt, đồng thời 
đang thúc đẩy các biện pháp khác 
nhau dựa trên chiến lược 15.

4 Kết hợp với chiến lược 15 (giai đoạn 2) về việc xây dựng Tochigi

Qua chiến lược 15,
giúp giảm dân số một cách vừa phải

Phương châm cho các biện pháp
hiện thực triển vọng tương lai

Thúc đẩy việc bồi dưỡng, gắn kết thế hệ trẻ,
người sẽ duy trì Tochigi trong tương lai

Khuyến khích việc chuyển đến / định cư

Hiện thực hóa các nguyện vọng kết hôn,
mang thai / sinh con và nuôi dạy con cái

Ⅵ Hướng tới việc thúc đẩy các chiến lược trọng tâm<Phần 2>
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