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　Phương châm này là để chỉ ra quan điểm, định 
hướng thích hợp cho việc triển khai thực hiện chính 
sách quốc tế của tỉnh để có thể đẩy nhanh quá trình 
xóa bỏ rào cản biên giới cũng như thực hiện toàn cầu 
hóa kinh tế và xã hội, thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ 
quốc tế giữa quốc gia với quốc gia, khu vực với khu 
vực, con người với con người, đồng thời mang đến 
một đời sống tinh thần phong phú cho người dân 
trong tỉnh mà không hề có sự phân biệt quốc tịch.
　Để thực hiện chính sách quốc tế theo đúng kế 
hoạch, sau khi lập ra “Kế hoạch thúc đẩy thực hiện 
chính sách quốc tế Kanagawa” vào tháng 5/1991, tỉnh 
vừa thực hiện sửa đổi để thích ứng với sự thay đổi của 

môi trường quốc tế, vừa không ngừng nỗ lực thực hiện 
các dự án khác nhau.
　Mặc dù là đã qua 4 năm kể từ khi áp dụng thực 
hiện phương châm hiện tại, nhưng tình hình liên quan 
đến môi trường quốc tế và cư dân nước ngoài xung 
quanh tỉnh trong thời gian này cũng đang có những 
thay đổi nhanh chóng.
　Để đáp ứng với tình hình thay đổi như thế và để 
thúc đẩy hơn nữa cho các nỗ lực thực hiện chính sách 
quốc tế, tỉnh đã sửa đổi “Phương châm thúc đẩy thực 
hiện chính sách quốc tế Kanagawa” và tạo ra Phiên 
Bản 4.

　Người dân có quốc tịch nước ngoài sinh sống trong 
tỉnh tính đến tháng 1/2017 là 185.859 người, chỉ số 
quốc gia và khu vực đều là 172, độ đa dạng hóa tăng 
lên cao nhất so với từ trước đến nay. Phân loại quốc 
tịch (nơi xuất thân) gồm có Trung Quốc chiếm đa số 
với 32,8%, tiếp theo là Hàn Quốc, Philipin, Việt Nam, 
Brasil.

　Số người dân có quốc tịch nước ngoài đang định cư 
trong tỉnh với tư cách lưu trú là định cư, vĩnh trú, v.v... 
tính đến cuối năm 2015 là 119.465 người, tăng mạnh 
so với con số 81.261 người vào cuối năm 2000, và hiện 
nay tình hình định cư của người dân có quốc tịch nước 
ngoài vẫn còn đang tăng.

Mục đích phương 
châm - Mục tiêu sửa 
đổi

Tình hình của người 
dân có quốc tịch 
nước ngoài

1. Mục đích phương châm - Mục tiêu sửa đổi   2. Tình hình của người dân có quốc tịch nước ngoài

Hình 1 Số người định cư và số người dân có quốc tịch nước ngoài sinh sống trong tỉnh

* Dữ liệu đến năm tài chính 2012 được tính đến ngày 31/12, dữ liệu từ sau năm tài chính 2013 được tính từ 
ngày 1/1

* Số người định cư là chỉ số tổng cộng của người có tư cách lưu trú là người vĩnh trú, vợ/chồng của người 
Nhật Bản, v.v..., vợ/chồng của người vĩnh trú, v.v..., người định cư, người vĩnh trú đặc biệt.

(người)

(năm tài chính)

Số người nước ngoài
Số người nước 
ngoài định cư
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3. Tình hình du học sinh     4. Tình hình tổ chức pháp nhân NPO

Tình hình du 
học sinh 

　Du học sinh người nước ngoài học trong tỉnh từ 7.828 người vào năm 2012 đến năm 2016 đã là 11.256 người, 
tăng 3.428 người.
　Theo phân loại trường học cho thấy, du học sinh theo học tại Cơ quan giáo dục Nhật ngữ đang tăng từ 1.094 
người vào năm 2013 lên 2.257 người, tại trường dạy nghề tăng từ 1.870 người vào năm 2013 lên 3.627 người.

Hình 2 Số du học sinh người nước ngoài học trong tỉnh

(theo khảo sát của Phòng quốc tế)

　Số lượng tổ chức pháp nhân hoạt động phi lợi nhuận đặc biệt thực hiện hợp tác quốc tế được chứng nhận của 
tỉnh hoặc thành phố trực thuộc tỉnh tăng từ 310 pháp nhân vào năm 2012 lên 419 pháp nhân vào cuối tháng 
3/2016.

Tình hình tổ chức 
pháp nhân NPO

Hình 3

Sự thay đổi về số lượng tổ chức pháp nhân NPO được chứng nhận của tỉnh hoặc thành 
phố trực thuộc tỉnh theo Luật thúc đẩy hoạt động phi lợi nhuận đặc biệt (tính đến ngày 
31/3 hằng năm)

Số lượng tổ chức pháp nhân NPO

(người)

(năm)
1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Trường cao đẳng

Cơ quan giáo dục Nhật ngữ

Trường trung cấp

Trường dạy nghề

Trường đào tạo sau đại học

Trường đại học

(năm)

Số lượng tổ chức pháp 
nhân NPO
Hợp tác quốc tế 
trong khu vực

(theo khảo sát của Phòng thúc đẩy hoạt động NPO trong tỉnh)
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5 mục tiêu cơ bản và 16 cách thức thực hiện

5 mục tiêu cơ bản và 16 cách thức thực hiện

Mục tiêu 
hướng đến

5 mục tiêu 
cơ bản

16 cách 
thức thực 

hiện

Nỗ lực trong kỳ Đại hội 
Olympic và Paralympic tại 
Tokyo vào năm 2020

Thúc đẩy thu hút lượng 
khách du lịch người nước 
ngoài

Thúc đẩy thực hiện 
“Magnet Culture - Văn 
hóa thu hút dạng nam 
châm”

Thúc đẩy “Health Care - 
New Frontier” (Chính sách 
chăm sóc sức khỏe tiên 
phong)

Hỗ trợ toàn diện cho 
người có quốc tịch nước 
ngoài khi gặp thảm họa

Xây dựng môi trường cho 
người dân có quốc tịch 
nước ngoài dễ sinh sống

Hỗ trợ du học sinh học 
tập dễ dàng tại 
Kanagawa

Thúc đẩy sự hiểu biết về 
đa văn hóa

Hỗ trợ phát triển ra nước 
ngoài cho các doanh nghiệp 
trong tỉnh và thu hút doanh 
nghiệp nước ngoài đầu tư

Thúc đẩy hợp tác và giao 
lưu quốc tế áp dụng hiệu 
quả những đặc trưng của 
tỉnh Kanagawa

Phổ biến nhận thức phi 
hạt nhân và hòa bình

Hỗ trợ, liên kết hoạt động 
với các hoạt động của 
người dân trong tỉnh

Thúc đẩy độ nhận thức 
của người dân về phòng 
chống nạn bắt cóc

Thúc đẩy chính sách căn 
cứ quân sự

Đào tạo nguồn nhân lực 
có thể làm việc hiệu quả 
trong xã hội quốc tế

Đào tạo và phát huy hiệu 
quả nguồn nhân lực 
người nước ngoài

5 10 13 141

6 11 152

7 12 163

8

9

2 3 4 51

4

Thực hiện xây dựng một 
xã hội giao thoa đa văn 
hóa thông qua các hoạt 

động và liên kết mở 
rộng

Triển khai chiến lược 
toàn cầu hóa áp dụng 
tích cực các thế mạnh 

của Kanagawa

Xây dựng một xã hội 
địa phương giao thoa 

đa văn hóa

Triển khai quốc tế áp 
dụng tích cực các thế 
mạnh của Kanagawa

 Đào tạo nguồn nhân 
lực toàn cầu

Phổ biến nhận 
thức phi hạt nhân 

và hòa bình

Thúc đẩy hỗ trợ, liên kết 
hoạt động cho các hoạt 
động quốc tế của người 

dân trong tỉnh
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１ Xây dựng một xã hội địa phương giao thoa đa văn hóa

Cách thức thực hiện
1. Xây dựng một xã hội địa phương giao thoa đa văn hóa

Xây dựng môi 
trường cho người 
dân có quốc tịch 
nước ngoài dễ sinh 
sống

Hỗ trợ toàn diện 
cho người có quốc 
tịch nước ngoài 
khi gặp thảm họa

Hỗ trợ du học sinh 
học tập dễ dàng tại 
Kanagawa

�úc đẩy sự hiểu 
biết về đa văn hóa

Nỗ lực cho việc thực hiện các chính sách ở từng 
lĩnh vực nhằm hướng đến xây dựng một xã hội 
mà trong đó người dân có quốc tịch nước ngoài 
có thể sinh hoạt chung như một thành viên của 
xã hội địa phương.

● Thực hiện các lớp học tiếng Nhật và các dịch vụ tư vấn 
dành cho người dân có quốc tịch nước ngoài, v.v...

● Thực hiện đào tạo dành cho những người hỗ trợ cho 
người dân có quốc tịch nước ngoài

● Hỗ trợ thông tin đa ngôn ngữ và dịch vụ tư vấn dành cho 
người dân có quốc tịch nước ngoài

● Cung cấp thông tin hành chính bằng đa ngôn ngữ và 
tiếng Nhật dễ hiểu

● Thúc đẩy sự tham gia của người dân có quốc tịch nước 
ngoài vào hoạt động hành chính của tỉnh

● Thực hiện hoạt động phái cử thông dịch cho ngành y tế
● Tăng cường hoạt động giáo dục và mở rộng quy mô của 

cơ quan giáo dục dành cho các trẻ em đến từ nước ngoài

Nỗ lực liên kết với các cơ quan có liên quan trong 
việc tăng cường cơ chế hỗ trợ dành cho người có 
quốc tịch nước ngoài chẳng hạn như cung cấp 
thông tin đa ngôn ngữ khi có thảm họa.

● Cung cấp thông tin đa ngôn ngữ cần thiết khi có thảm 
họa

● Thực hiện tư vấn và cung cấp thông tin dành cho người 
có quốc tịch nước ngoài khi gặp thảm họa

● Thực hiện đào tạo, mở rộng hoạt động tình nguyện viên 
thông dịch khi có thảm họa

Cung cấp nơi giao lưu và hỗ trợ sinh hoạt, tìm 
việc làm để du học sinh có cuộc sống du học dễ 
dàng tại Kanagawa.

● Xây dựng câu lạc bộ “Kanagawa International Fan Club 
KANAFAN STATION”

● Liên kết với trường đại học, NGO - NPO, doanh nghiệp, 
v.v... để hỗ trợ cho du học sinh 

● Hỗ trợ tiếp nhận hòa nhập vào xã hội địa phương sau 
khi tốt nghiệp, hoàn thành khóa học

Thực hiện cung cấp thông tin và cơ hội học tập 
cũng như tổ chức các sự kiện để thúc đẩy sự hiểu 
biết về đa văn hóa trong khu vực.
Ngoài ra, thực hiện đào tạo nguồn nhân lực hỗ 
trợ cho người dân có quốc tịch nước ngoài

● Ngoài việc tổ chức lớp học, cung cấp sách, tài liệu hình 
ảnh tại Earth Kanagawa Plaza, còn tổ chức sự kiện đa 
văn hóa "Earth Festa Kanagawa"

● Thực hiện đào tạo quốc tế trong trường học
● Tổ chức các lớp học ngoại ngữ và văn hóa nước ngoài, 

đào tạo nguồn nhân lực hỗ trợ người dân có quốc tịch 
nước ngoài

4

Cách thức thực hiện
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5 Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ trong tỉnh phát 
triển ra nước ngoài, đồng thời thúc đẩy thu hút 
đầu tư từ doanh nghiệp nước ngoài.

● Tổ chức các buổi nói chuyện và các buổi hội thảo về kinh 
doanh ra nước ngoài dành cho doanh nghiệp vừa và 
nhỏ trong tỉnh

● Xây dựng các văn phòng khởi nghiệp dành cho doanh 
nghiệp nước ngoài và hoạt động xúc tiến ra nước ngoài

Liên kết với các khu vực phát triển của ngành 
công nghiệp khoa học đời sống ở nước ngoài, 
thúc đẩy việc mở rộng quốc tế ngành công 
nghiệp không bệnh tật và ngành y tế tiên tiến 
nhất, đồng thời nỗ lực thúc đẩy nguồn nhân lực 
y tế quốc tế.

● Thúc đẩy chiến lược phát triển quốc tế trong ngành công 
nghiệp không bệnh tật và ngành y tế tiên tiến nhất

● Thúc đẩy liên kết kinh doanh với doanh nghiệp trong 
tỉnh và thu hút đầu tư của các doanh nghiệp nước ngoài

●  Đào tạo nguồn nhân lực toàn cầu trong lĩnh vực chăm 
sóc sức khỏe thông qua việc liên kết với Tổ chức Y tế Thế 
giới (WHO)

● Đào tạo nguồn nhân lực y tế quốc tế tại Medical 
Innovation School

Truyền bá những điểm hấp dẫn của Kanagawa 
ra toàn thế giới nhân dịp Đại hội Olympic và 
Paralympic tại Tokyo vào năm 2020 và Rugby 
World Cup 2019™.
Ngoài ra, thúc đẩy giao lưu quốc tế thông qua 
các nỗ lực giao lưu giữa các tuyển thủ của các 
quốc gia và khu vực với người dân địa phương, 
thu hút hoạt động luyện tập trước thềm đại hội.

● Chuẩn bị và xây dựng môi trường hoàn chỉnh cho Đại 
hội Olympic và Paralympic tại Tokyo vào năm 2020 và 
Rugby World Cup 2019™

● Nỗ lực tiếp nhận các khóa luyện tập của đội tuyển cho 
Rugby World Cup 2019™, thu hút hoạt động luyện tập 
trước thềm Đại hội Olympic và Paralympic tại Tokyo vào 
năm 2020

Thực hiện đào tạo nguồn nhân lực hỗ trợ công 
tác du lịch và thúc đẩy thương mại hóa tour du 
lịch cho du khách quốc tế tận dụng hiệu quả 
nguồn tài nguyên du lịch.

● Thúc đẩy thương mại hóa và kế hoạch thực hiện tour du 
lịch cho du khách quốc tế

● Tổ chức trưng bày triển lãm du lịch quốc tế và mời các 
công ty dịch vụ lữ hành và các cơ quan truyền thông 
nước ngoài cùng tham gia

● Thực hiện chương trình khuyến mãi liên kết với các khu 
vực lân cận, truyền bá thông tin thông qua các phương 
tiện truyền thông tại địa phương và SNS

● Xây dựng môi trường giúp khách du lịch có chuyến đi 
thoải mái nhất thông qua việc cung cấp thông tin du 
lịch bằng đa ngôn ngữ

● Đào tạo nguồn nhân lực tình nguyện với tinh thần hiếu 
khách Omotenashi có thể sử dụng tiếng nước ngoài

Thu hút mọi người bằng sức hấp dẫn về văn hóa 
và nghệ thuật, triển khai ra toàn tỉnh những nỗ 
lực về "Magnet Culture - Văn hóa thu hút dạng 
nam châm" để tạo sự nhộn nhịp của khu vực, và 
quảng bá sức hấp dẫn về nền văn hóa của 
Kanagawa ra thế giới.

● Sáng tạo ra nội dung có sức thu hút từ Kanagawa, triển 
khai ra toàn tỉnh "Magnet Culture - Văn hóa thu hút 
dạng nam châm"

Hỗ trợ phát triển ra 
nước ngoài cho các 
doanh nghiệp trong tỉnh 
và thu hút doanh nghiệp 
nước ngoài đầu tư

�úc đẩy “Health 
Care - New 
Frontier” (Chính 
sách chăm sóc sức 
khỏe tiên phong)

Nỗ lực trong kỳ Đại 
hội Olympic và 
Paralympic tại 
Tokyo vào năm 2020

�úc đẩy thu hút 
lượng khách du lịch 
người nước ngoài

�úc đẩy thực hiện 
“Magnet Culture - 
Văn hóa thu hút 
dạng nam châm”

2 Triển khai quốc tế áp dụng tích cực các thế mạnh của Kanagawa

Cách thức thực hiện
2. Triển khai quốc tế áp dụng tích cực các thế mạnh của Kanagawa
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10 �úc đẩy hợp tác 
và giao lưu quốc 
tế áp dụng hiệu 
quả những đặc 
trưng của tỉnh 
Kanagawa

Đào tạo nguồn 
nhân lực có thể 
làm việc hiệu quả 
trong xã hội quốc 
tế

Đào tạo và phát 
huy hiệu quả 
nguồn nhân lực 
người nước ngoài

Tiếp nhận người hướng dẫn và người đào tạo để 
thúc đẩy hợp tác và giao lưu quốc tế tận dụng 
hiệu quả những điểm đặc trưng của Kanagawa, 
đồng thời lên kế hoạch thúc đẩy hình thành 
mạng lưới nhân lực.

● Tăng cường câu lạc bộ “Kanagawa International Fan 
Club” nhằm hướng đến mạng lưới hóa người nước ngoài 
ở trong và ngoài nước có mối quan hệ với Kanagawa 
chẳng hạn như du học sinh

● Giao lưu văn hóa, thể thao, học thuật với những nơi có 
mối giao lưu hữu nghị (tỉnh Liêu Ninh của Trung Quốc, 
tỉnh Gyeonggi-do của Hàn Quốc, v.v...)

● Các buổi họp quốc tế và thu hút, tổ chức sự kiện
● Tiếp nhận thực tập sinh kỹ thuật nước ngoài của các khu 

vực và các nước đang phát triển

Đào tạo nguồn nhân lực phong phú mang tính 
quốc tế có thể làm việc hiệu quả trong xã hội 
quốc tế.

● Thực hiện phát triển môi trường để xây dựng các trường 
đạt chứng nhận Tú tài Quốc tế

● Thực hiện đào tạo thực tập sinh chuyên môn liên quan 
đến ngôn ngữ, đào tạo năng lực giao tiếp bằng tiếng 
Anh trong trường học

● Hỗ trợ hoạt động giao lưu với thanh thiếu niên trong 
tỉnh với thanh thiếu niên của các nước trên thế giới

● Thực hiện hỗ trợ lấy bằng và tìm việc cho người dân quốc 
tịch nước ngoài có mong muốn tìm việc trong lĩnh vực 
chăm sóc, phúc lợi

Nỗ lực xây dựng cơ chế hỗ trợ dành cho việc lấy 
bằng và chỉ định người được ứng cử làm y tá 
người nước ngoài.

● Thúc đẩy hỗ trợ lấy bằng cho người được ứng cử làm 
chuyên viên công tác xã hội điều dưỡng, y tá người nước 
ngoài

● Nỗ lực nhằm tạo ra cơ cấu hệ thống dành cho du học sinh 
tại các trường cao đẳng kỹ thuật công nghiệp của tỉnh

● Tiếp nhận thử nghiệm nguồn nhân lực hỗ trợ việc nhà 
người nước ngoài
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Hỗ trợ, liên kết 
hoạt động với các 
hoạt động của 
người dân trong 
tỉnh

�úc đẩy chính 
sách căn cứ quân 
sự

�úc đẩy độ 
nhận thức của 
người dân về 
phòng chống 
nạn bắt cóc

Phổ biến nhận 
thức phi hạt nhân 
và hòa bình

Truyền lại cho thế hệ sau biết trân trọng sự quý 
giá của hòa bình, nhận thức được sự khủng 
khiếp của chiến tranh, đồng thời phổ biến và 
nâng cao tinh thần "Kanagawa tuyên bố nói 
không với vũ khí hạt nhân".

● Nỗ lực thực hiện và quảng bá liên quan đến phi hạt nhân 
và hòa bình

Liên kết hoạt động với NGO, NPO, thành phố, thị 
trấn, làng xã, doanh nghiệp và các đoàn thể liên 
quan.

● Hỗ trợ cho các hoạt động tình nguyện của JICA
● Thực hiện các lớp học ngôn ngữ dành cho những người 

hỗ trợ người dân trong tỉnh có quốc tịch nước ngoài
● Thực hiện điều tra, nghiên cứu và đào tạo liên kết với 

thành phố, thị trấn, làng xã
● Liên kết với Cơ quan hợp tác quốc tế, Hiệp hội quốc tế 

hóa đoàn thể tự trị, Hiệp hội quốc tế hóa khu vực

Thúc đẩy sàng lọc, giảm thiểu và hoàn trả căn cứ 
quân sự Mỹ trong tỉnh, đồng thời vận động thực 
hiện các chính sách xung quanh căn cứ nhằm tạo 
ra được sự an toàn và phúc lợi cho người dân 
sống xung quan căn cứ quân sự.
Ngoài ra, thúc đẩy liên kết với căn cứ quân sự 
chẳng hạn như hỗ trợ tương hỗ với xe quân sự 
khi có thảm họa.

● Thúc đẩy sàng lọc, giảm thiểu và hoàn trả căn cứ quân sự 
Mỹ

● Tạo ra được sự an toàn và phúc lợi cho người dân sống 
xung quanh căn cứ quân sự và đảm bảo môi trường sống 
tốt

● Thúc đẩy liên kết với căn cứ quân sự

Liên kết với nhà nước, thành phố, thị trấn, làng 
xã, đoàn thể hỗ trợ để thúc đẩy sự hiểu biết của 
người dân trong tỉnh nhằm phòng ngừa vấn đề 
lơ là dẫn đến bị bắt cóc.

● Thực hiện liên kết với đoàn thể hỗ trợ để tổ chức các buổi 
trình chiếu và bài giảng, triển lãm

● Thực hiện kêu gọi toàn quốc để người bị bắt cóc mau 
chóng quay về nước, trong đó có cả người được xác định 
là mất tích
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Thúc đẩy hỗ trợ, liên kết hoạt động cho các hoạt động quốc tế của người 
dân trong tỉnh
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