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KITAKYUSHU VÀ KHU VỰC LÂN CẬN 

Vịnh Đokai 

Sân bay mới 



LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA 

THÀNH PHỐ KITAKYUSHU 
 Năm 1901 Xây dựng nhà máy thép Yahata (trở thành cái 

xe kéo sự hiện đại hóa của Nhật bản) 

 Năm 1945 Phục hồi kinh tế sau chiến tranh và phát sinh ô 
nhiễm môi trường do công nghiệp 

 Năm 1969 Cảnh báo về khói đen và chính thức thực hiện 
biện pháp đối phó với ô nhiễm môi trường do công nghiệp 

 Năm 1975 Đạt được mục tiêu về môi trường 

 Năm 1980 Thành lập KITA 

 Năm 1990 Đoạt giải Global 500 

 Năm 2008 Được chính phủ công nhận lâ thành phố điển 
hình về môi trường 



Tobata

Yahata

Wakamatsu

Vịnh Đokai 

Năm 1901 Cuộc cách mạnh công nghiệp lần 

thứ nhất ở Nhật bản 

Nhà máy thép Yahata 



SỰ THAY ĐỔI VỀ SẢN LƯỢNG QUẶNG 

THÔ CỦA CÔNG TY THÉP YAHATA 
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Khu vực Tobata 

vào những năm 

1950 



Cụm công nghiệp dọc theo vịnh Dokai vào 

khoảng năm 1960



Sản xuất một bộ phim tài liệu mầu 8 mi li mét năm 
1965 với tựa đề “Chúng tôi muốn bầu trời xanh trở lại” 

Tham quan cơ sở thiết bị ở một doanh nghiệp trong 
địa phương 

Gửi thư ngỏ đến Ủy ban thành phố và 
các doanh nghiệp 

Học cách đo sự ô nhiễm không khí từ giáo sư của 
trưòng đại học 



Trung tâm giám sát ô nhiễm 

Hệ thống xử lý nước thải 

ĐỐI PHÓ VỚI Ô NHIỄM CỦA THÀNH PHỐ KITAKYUSHU #2 

Những năm 1960–1970 



Kí hiệp định phòng 

chống ô nhiễm môi 

trường 

Nạo vét bùn ở vịnh Đokai 

ĐỐI PHÓ VỚI Ô NHIỄM CỦA THÀNH PHỐ KITAKYUSHU #1 

Những năm 1960–1970 



Cải thiện ô nhiễm không khí
SOx va ̀ bụi rơi xuống
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SOx排出量の推移
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Cải thiện ô nhiễm nước trong vịnh Dokai
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CẢI THIỆN CHẤT 

LƯỢNG CỦA CHẤT 

CẶN BÃ 

Trước khi nạo 

vét, 

Sau khi nạo 

vét, 
Nạo vét 
chất cặn 

bã ô nhiễm 
năm 1974 

Nồng độ thủy ngân tổng trong 

chất cặn bã 

Tháng 5 năm 1971 Tháng 2 năm 1990 
Vịnh Đokai 

mg/kg khô 

Vịnh Đokai 

mg/kg khô 

Ít hơn 0,01 m /kg khô 



KHÔI PHỤC LẠI CƠ CẤU MÔI 

TRƯỜNG NƯỚC 

Từ năm 

1983 trở 

đi 



HOẠT ĐỘNG PHÒNG CHỐNG Ô NHIỄM 

MÔI TRƯỜNG KHÁC DO CÔNG NGHIỆP 

Đối ứng đối với tiếng ồn, sự rung động, mùi 

hôi thối 

Phủ xanh 

Tách ly khu dân c ư và khu công nghiệp 

Đối ứng với các thiệt hại về sức khỏe 



Overcoming Pollution

Today 1960s 



(1972–1991)

Khu vực nhà nước 

(68,6%)

551,7 tỷ Yên 

Khu vực tư nhân

(31,4%)

252,6 tỷ Yên 

Tổng cộng là 

804,3 tỷ Yên 

Hệ thống 

cống rãnh 

43,0% 

Công viên / 

phủ xanh đất 

14,0% 

Xử lý chất thải 

6,0% 

Các chi phí khác 

5,0% 

Không khí 

19,7% 

Chất 

lượng 

nước  

5,3% 

Rác thải công nghiệp 

4,6% 

Các chi phí khác 

1,8% 

KINH PHÍ CỦA THÀNH PHỐ KITAKYUSHU CHO CÁC BIỆN PHÁP 

CHỐNG Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG 



HỢP TÁC QUỐC TẾ VỀ MÔI 

TRƯỜNG 

 Tập huấn quốc tế 

 Cử chuyên gia 

 Điều tra, lập kế hoạch 

 Tư vấn 

 Tổ chức các cuộc họp quốc tế 

 Xây dựng mạng lưới 



HỢP TÁC QUỐC TẾ 

Nhận học viên thực tập : 1.319 người từ  96 nước 

Cử chuyên gia :  trên  98 người đến  25 nước 



HỘI NGHỊ BỘ TRƯỞNG VỀ MÔI TRƯỜNG VÀ SỰ PHÁT TRIỂN LẦN THỨ 4 

(Kitakyushu, năm 2000) 



NHỮNG THÀNH PHỐ TRONG MẠNG LƯỚI CỦA SÁNG KIẾN KITAKYUSHU 



Lịch sử thiết bị xử lý rác ở thành phố Kitakyushu

１９５８年 西港清掃工場 ２２５トン・８時間
Năm 1963 Nhà máy xử lý rác thải Yahata 300 tấn/16 tiếng

Năm 1964 Nhà máy xử lý rác thải Moji 60 tấn/8 tiếng

Năm 1966 Nhà máy xử lý rác thải Wakamatsu 105 tấn/16 tiếng

Năm 1972 Nhà máy xử lý rác thải Hiagari 450 tấn/ngày

Năm 1973 Nhà máy nghiền Nishiminato

Năm 1975 Nhà máy xử lý rác thải Kougasaki 600 tấn/ngày 3.000 KW

Năm 1977 Nhà máy xử lý rác thải Shinmoji 600 tấn/ngày 2.500 KW

Năm 1991 Nhà máy Hiagari 600 tấn/ngày 6.000 KW

Năm 1992 Trung tâm tái chế rác thô thành tài nguyên Hiagari



Quận 

Wakamats

u 

Quận 

Yahatanishi Quận 

Yahatahigashi 

Quận 

Kokuraminami 

Quận 

Kokurakita 

Quận Moji 

Đường xe 

Kyushu 

Đường cao tốc 

đô thị 

Quận 

Tobata 

CÁC TRUNG TÂM XỬ LÝ RÁC THẢI CỦA KITAKYUSHU 

Nhà máy Kogasaki 

Trung tâm tái tạo nguyên liệu lon 

– chai Hiagari 

Trung tâm tái chế Hiari 

Trung tâm tái tạo nguyên liệu rác 

kích cỡ lớn Hiagari Bãi chôn rác thải 

Hibikinada-seibu 

Trung tâm tái tạo nguyên liệu 

lon – chai Honjo 

Trung tâm Tái chế Honjo 

Nhà máy Hiagari 

Nhà máy Shinmoji 

Căn cứ xếp dỡ Hiagari 



Nhà máy rác thải PCB 

Dụng cụ sinh hoạt 

trong gia đình 

Dụng cụ văn phòng 

Xe hơi 

Chai nhựa 

Rác thải y tế 

Đèn huỳnh quang 

Cơ sở thiết bị phối hợp chính 

Khu vực doanh nghiệp nhỏ 

Khu tái chế xe hơi 

Rác thải từ phá dỡ 

Rác thải từ phá dỡ 

QUẦN THỂ KIẾN TRÚC MÔI TRƯỜNG 

TỔNG THỂ 



Tháng 3 

năm 2004 

Nhựa có khả năng phân giải sinh 

học 

Trung tâm đô thị thân thiện với môi 

trường của thành phố Kitakyushu 

Phòng nghiên 

cứu của trường 

đại học 

Fukuoka 

Nơi thử (thí) nghiệm 

của Trung tâm tái chế 

tỉnh Fukuoka 

EPS

Khoa nghiên cứu 

Trung tâm đô thị thân thiện với môi 

trường 

Phần kiến trúc phụ 

Khu mở rộng 

Phòng nghiên cứu 

NSC 

Đồ thải của đậu và các 

thức ăn khác 

KHU NGHIÊN CỨU THỰC TIỄN 

Khoa Nghiên cứu và làm 

thử, Viện nghiên cứu Kỹ 

thuật Kyushu 



TRUNG TÂM ĐÔ THỊ THÂN THIỆN 

VỚI MÔI TRƯỜNG 

—Công khai thông tin—



“SÂN KHẤU-THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG” 

KITAKYUSHU 

Năm Thời kỳ Chủ đề Số hoạt động Số người tham gia 

2002 23 tháng 10 đến 4 

tháng 11 

Sống thân thiện với 

môi trường 

30 Xấp xỉ 100.000 

2003 5 tháng 9 đến 28 

tháng 10

Hướng tới tài sản 

môi trường 

57 Xấp xỉ 230.000 

2004 3 tháng 10 đến 14 

tháng 11 

Tài sản môi trường 

Kitakyushu 

73 (Đang điều tra)

Lễ khai mạc Tuyên ngôn về Kiểu cách thân 
thiện với môi trường 

—Các hoạt động thân thiện với môi trường của nhân dân, là những diễn viên chính—



BẢO TÀNG MÔI TRƯỜNG KITAKYUSHU 

Phía bên ngoài Hoạt động của những người hoạt động 

tình nguyện về môi trường 

 70 người hoạt động tình nguyện đang làm việc 

 Chức năng : Phổ biến thông tin về lịch sử khắc phục ô nhiễm và môi trường toàn cầu 
phát hành ở 8 khu vực 

 Cơ sở thiết bị : Là cơ sở thiết bị thân thiện với môi trường với những công nghệ môi 
trường tiên tiến nhất. 
(Nguyên liệu tái tạo, phát điện bằng năng lượng mặt trời, sinh cảnh, gạch 
hút Nox) 

 Khai trương : tháng 4 năm 2002 

Là cơ sở tổng thể cho việc nghiên cứu và trao đổi về môi trường của nhân dân 



“Bản thiết kế vĩ đại” được lập ra qua hoạt động thảo luận của nhân dân, các 

tổ chức phi lợi nhuận, công ty tư nhân, trường học và nhà nước. 

HỘI THẢO VỀ XÂY DỰNG TÀI SẢN MÔI TRƯỜNG 



10 NGUYÊN TẮC TRONG HOẠT ĐỘNG VỀ MÔI TRƯỜNG CỦA NHÂN DÂN KITAKYUSHU 
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Đề xướng việc sử dụng các nguồn 

nguyên liệu tái tạo trong hoạt động kinh 

tế xã hội 

Khuyến khích thị trường công nghệ 

môi trường cách tân với sự tham gia 

của các diễn viên địa phương 
V

ề
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Hướng ý tưởng của một thành phố môi trường điển 

hình đến tất cả mọi người trên thế giới 

Chia sẻ các thông tin môi trường cho các hoạt động 

khác 

V
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n
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Đánh giá tầm quan trọng của các mối liên 

kết có thể nhìn thấy được ở địa phương 

Đề xướng sự tiến bộ của nguồn nhân lực 

môi trường đặc biệt 

Củng cố sức mạnh của môi trường thành phố 

bằng tiếng cười và sức khỏe của nhân dân 

Giảm bớt ghánh nặng của đô thị đối với môi 
trường 

Bảo vệ tài sản đô thị có giá trị của chúng 
ta trong sự tìm tòi cái đẹp 

Thúc đẩy quan hệ cộng sinh với tất cả các 
sinh vật sống bằng một sự hiểu biết sâu 
sắc về thiên nhiên 



NGHÀNH CÔNG NGHIỆP THÂN THIỆN VỚI 
MÔI TRƯỜNG 

—Thực hiện việc bảo vệ môi trường như một hình thức kinh doanh—

Năng l ượng hồi sinh / các nguồn năng lượng mới 
-Sức gió 
-Năng lượng mặt trời 
-Nhiên liệu sinh khối       

thí dụ như hỗn hợp của 
xăng và cồn 

Thúc đẩy việc giảm thiểu chất 

thải và tái sử dụng  

Bảo vệ môi tr ường thiên nhiên 

Sản phẩm cải tiến 

 Tư vấn để lấy chứng chỉ ISO14001 



Phát triển lại đô thị dạng cộng sinh với môi trường 

Hiệu quả tiết kiệm năng lượng của thiết bị cung cấp nhiệt của 

Riverwalk Kitakyushu -13,1%

Sống hài hoà với môi 

trường xung quanh 

bằng cách trồng cây 

xanh trên tầng thượng

Giảm thiểu năng lượng điều hoà

không khí bằng cách sử dụng 

nhiệt độ nước sông hồ ổn định

Sử dụng nguyên 

liệu thiên nhiên

Giảm thiểu năng lượng bằng lưu thông 

không khí tự nhiên ở bãi giữ xe

Giảm thiểu lượng nước 

sạch sử dụng bằng 

sử dụng nước mưa

Đảm bảo tính năng 

cách nhiệt

Tính lâu bền của 

vật liệu xây dựng



CÁC NGHIÊN CỨU NGĂN CẢN SỰ THAY 

ĐỔI KHÍ HẬU 

Thành phố Kitakyushu 

là thành phố môi 

trường điển hình ở 

châu Á 

Các nghành 

công nghiệp 

cách tân 

Nguồn nhân 

lực 

Cuộc sống 

hạnh phúc 

Nguồn lực thân 

thiện với môi 

trường được tích 

hợp 

Các kiến trúc đô thị 
cácbon-thấp 

Chuyển giao công 

nghệ cácbon-thấp 

v.v… với các thành 

phố ở châu Á 

Trung tâm 

cácbon-thấp 

châu Á 

Nghiên cứu chung lợi ích để xây dựng xã hội cácbon thấp 

Chương trình xây dựng và phát triển nguồn nhân lực 

Thúc đẩy nghành công nghiệp cácbon-thấp 

Phát triển bền vững ở châu Á bằng 

nghiên cứu chung lợi ích 





Kitakyushu  City World Environmental 

Capital Examination



Kitakyushu Environment Museum

Vì con người, trái đất và thế 

hệ tiếp theo 

Xin chân thành 

cảm ơn! 


