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■Tường thuật 

 

Yokkaichi - Đô thị sản xuất ra nhiều sản phẩm hóa dầu khác nhau, 

sở hữu nhà máy bán dẫn lớn nhất thế giới, 

đi đầu trong ngành công nghiệp sản xuất 

không chỉ trong nước mà còn trên thế giới. 

   

“Hinaga Uchiwa” 

“Yokkaichi Banko-yaki” 

Kỹ thuật nung đồ gốm truyền thống được kế tục đến ngày nay. 

 

Bên cạnh đó có thiên nhiên bốn mùa, 

lịch sử và văn hóa 

đầy hấp dẫn 

Đó chính là Yokkaichi- Đô thị luôn đổi mới. 

 

1:04 Sáng tạo không gian đô thị - Hoàn thiện vị trí địa lý và cơ sở hạ tầng ưu việt 

 

Yokkaichi gần như nằm ở trung tâm của Nhật Bản. 

Ngoài cảng Yokkaichi - Cảng cứ điểm quốc tế ra, còn có mạng lưới đường cao tốc hoàn thiện, chỉ mất 

khoảng 1 giờ đi ô tô từ Sân bay quốc tế Chubu Centrair đến Yokkaichi 

nên rất dễ dàng cho việc đi lại của mọi người và vận chuyển hàng hóa trong nước cũng như ngoài nước. 

 

Từ việc khai thông tuyến Linear vào năm 2027 

thời gian di chuyển đến Tokyo và Osaka sẽ rút ngắn đáng kể. 

 

Không gian đô thị của thành phố Yokkaichi 

có chức năng vận chuyển quốc tế 

sẽ được sáng tạo hơn nữa trong tương lai, 

 

và tiếp tục phát triển 

với tư cách là đô thị trung tâm tại khu vực Tokai. 



 

1:56 Sức mạnh công nghiệp của Yokkaichi - Tiến về phía trước cùng với việc cải thiện môi trường 

 

Yokkaichi được biết đến là một thánh địa để ngắm cảnh nhà máy về đêm, 

đã phát triển như là một cảng giao thương quốc tế, 

hình thành nên khu phức hợp hóa dầu. 

 

Từ việc sản xuất các sản phẩm đa dụng như nguyên liệu cho nhựa và sợi tổng hợp, v.v... 

trong những năm gần đây, các sản phẩm có giá trị gia tăng cao không thể thiếu cho các sản phẩm như 

chất bán dẫn, màn hình và pin, v.v... đã được sản xuất. 

 

Trong những năm gần đây, các khu phức hợp ở khu vực ven biển và các doanh nghiệp bán dẫn ở khu 

vực đất liền, v.v... đang liên kết với nhau để tạo ra những trụ sở có chức năng chủ chốt nhằm cung cấp 

các vật liệu tiên tiến. 

 

Kim ngạch xuất sản phẩm sản xuất là khoảng 3.058,3 tỷ yên 

Chiếm vị trí thứ 11 trong số 1.724 thành phố, thị trấn và làng xã trên toàn quốc 

Đây là đô thị công nghiệp điển hình của Nhật Bản. 

 

Tuy nhiên, đã có nhiều thay đổi cho đến nay. 

Vào thập niên 1960 đã xảy ra ô nhiễm công nghiệp 

nhiều người đã bị tổn hại về sức khỏe và cuộc sống. 

 

Đối phó với vấn đề này, người dân, doanh nghiệp và chính quyền của Yokkaichi đã đoàn kết lại để nỗ 

lực cải thiện môi trường, nhằm đạt được cả hai mục tiêu là phát triển công nghiệp và bảo vệ môi trường. 

 

3:36 Từ hiện đại hóa đến tương lai gần 

 

Vào năm 2019, thành lập trụ sở liên kết công ty, trường học và chính phủ, nơi mà vệ tinh của Đại học 

Tokyo và Đại học Mie cũng như có tổ chức hỗ trợ công nghiệp vào hoạt động, 

đưa các công nghệ mới như IoT và AI, v.v... vào áp dụng  

để thúc đẩy đổi mới. 

 

Hướng tới đô thị có sức hấp dẫn 

Tận dụng vị trí địa lý và môi trường 

như cơ sở hạ tầng giao thông có tính tiện lợi cao, 

góp phần thúc đẩy ngành công nghiệp ở châu Á 

thành một đô thị công nghiệp tiên tiến có mô hình cộng sinh môi trường, 

 

Tiếp tục phát triển như là một đô thị công nghiệp hàng đầu châu Á 



dẫn đầu ngành công nghiệp Nhật Bản. 

 

Đô thị luôn đổi mới – Yokkaichi. 


