
Tổng quan sự kiện

■Tên sự kiện

KANAGAWA FESTIVAL in HANOI 2022

■ Thời gian (dự định)

[Chương trình giao lưu thế hệ trẻ]  ngày 17/11/2022 (thứ 5) 

[Chương trình kinh tế]  ngày 18/11/2022 (thứ 6 )

[Chương trình giao lưu văn hoá]  ngày 19 tháng 11 (thứ 7) đến ngày 20 tháng 11 (chủ nhật) năm 2022 

■Địa điểm tổ chức (dự định)

[Chương trình giao lưu thế hệ trẻ] Khách sạn Novotel Đà Nẵng

[Chương trình kinh tế] Khách sạn Hilton Hanoi Opera

[Chương trình giao lưu văn hoá]  Công viên Lý Thái Tổ tại thành phố Hà Nội

※ Trời mưa vẫn tổ chức, tuy nhiên mưa kèm theo gió lốc cấp độ mạnh sẽ huỷ

■Ý tưởng

Ngoài việc giao lưu làm sâu sắc tình hữu nghị hơn giữa hai bên, còn nỗ lực nâng cao hơn nữa danh tiếng, độ 

nhận diện của tỉnh Kanagawa, các điểm du lịch trong tỉnh và các doanh nghiệp trong tỉnh, v.v., thực hiện các sáng 

kiến đóng góp cho du lịch, kinh doanh, và sự thu hút sinh viên quốc tế. 

■Phương thức vào cổng

Miễn phí

■Ban điều hành

Ban vận hành KANAGAWA FESTIVAL in HANOI 2022 

■Ban tổ chức

Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội, ban tổ chức Vietnam Festa in Kanagawa 2022 (tỉnh Kanagawa)

【Cơ quan cấu thành ban tổ chức】
Kanagawa Prefectural, Kanagawa prefectural Federation of Societies of commerce and industry , 

Kanagawa prefectural Federation of commerce and industry , Kanagawa International Foundation, Japan 

International Cooperation Agency (JICA) Yokohama Center, Japan External Trade Organization (JETRO)

Yokohama trade information Center, Kanagawa Prefectural Tourist Association, Vietnam Airlines Japan 

Branch, KVSS Kawasaki Vietnamese Student Support Group, Yokohama City, Da Nang University of 

Architecture

■Nhà tài trợ

Vietnam Airlines chi nhánh Nhật Bản, Công ty cổ phần Mikazuki Japanese resort & spa, Công ty cổ phần 

Morinaga Milk Industry, Ngân hàng Kiraboshi, Công ty cổ phần Innovation of Medical Service, Công ty 

cổ phần JFE Engineering, Công ty cổ phần JP MEDIA DIRECT, Công ty cổ phần Kỹ thuật Môi trường 

Ichikawa, Công ty cổ phần Lopia Holdings, Trung tâm xúc tiến công nghiệp Kanagawa, Công ty cổ phần 

Tatsuno, Công ty cổ phần thi công điện Hashimoto, Công ty cổ phần Aidem, Công ty TNHH Bizex

■Bảo hộ

Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, 

Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam,

(Cơ quan độc lập) Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản-Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam,

(Cơ quan độc lập) Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) văn phòng Việt Nam, 

(Cơ quan độc lập) Tổ chức hỗ trợ sinh viên Nhật Bản (JASSO), 

(Cơ quan độc lập) Cơ quan xúc tiến du lịch Nhật Bản (JNTO) văn phòng Hà Nội, 

(Cơ quan độc lập) Tổ chức thúc đẩy Ngoại thương Nhật Bản văn phòng Hà Nội, 

Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Đà Nẵng.

日本語の概要は、ベトナム語に続き
３、４ページに掲載しています。



■Ô tô/Taxi

〇Từ sân bay Nội Bài khoảng 30.5 km

・Thời gian đi lại:khoảng 45 phút

※Chi phí taxi:khoảng18～20 USD

〇Từ ga Hà Nội khoảng 2.0 km

・Thời gian đi lại：khoảng 10 phút

※Chi phí taxi：khoảng 10 USD

＜Bản đổ tổng quan khu vực＞ ＜Bản đồ chi tiết＞

【Công viên Lý Thái Tổ】

・Địa chỉ：12 Lê Lai, French Quarter, Tràng Tiền, Hà Nội

Địa điểm



開催概要

■イベント名称
KANAGAWA FESTIVAL in HANOI 2022

■日時（予定）
[若者交流プログラム]   2022年11月17日（木）
[経済プログラム] 2022年11月18日（金）
[文化交流プログラム] 2022年11月19日（土）～20日（日）11：00～21：00

■開催場所（予定）
[若者交流プログラム] ノボテル・ダナン・プレミア・ハン・リバー・ホテル
[経済プログラム] ヒルトン・ハノイ・オペラ
[文化交流プログラム] ハノイ市内 リー・タイ・トー公園（Ly Thai To Park）

※雨天決行 荒天中止

■コンセプト
両地域の交流をより一層深めるとともに、神奈川県、県内観光地、県内事業者等の知名度、
認知度のさらなる向上を図り、観光、ビジネス、留学生の誘致などにも資する取組みを実施する。

■入場方法
無料

■運営体制
事務局／KANAGAWA FESTIVAL in HANOI 2022 運営事務局

■主催
ハノイ市人民委員会、ベトナムフェスタ in 神奈川実行委員会（神奈川県）

【実行委員会構成機関】
神奈川県、一般社団法人神奈川県商工会議所連合会、神奈川県商工会連合会、
公益財団法人かながわ国際交流財団、独立行政法人国際協力機構横浜センター、
独立行政法人日本貿易振興機構横浜貿易情報センター、公益社団法人神奈川県観光協会、
ベトナム航空日本支社、ＫＶＳＳかわさきベトナム人留学生支援会、横浜市、ダナン建築大学

■協賛
ベトナム航空日本支社、株式会社ホテル三日月、森永乳業株式会社、株式会社きらぼし銀行、
株式会社イノベイションオブメディカルサービス、JFEエンジニアリング株式会社、
株式会社JPメディアダイレクト、株式会社市川環境エンジニアリング、
株式会社ロピア・ホールディングス、公益財団法人神奈川産業振興センター、株式会社タツノ、
橋本電気工事株式会社、株式会社アイデム、ビゼックス合同会社

■後援
在ベトナム日本国大使館、ベトナム日本商工会議所、
独立行政法人国際交流基金ベトナム日本文化交流センター、独立行政法人国際協力機構ベトナム事務所、
独立行政法人日本学生支援機構、独立行政法人日本政府観光局ハノイ事務所、
独立行政法人日本貿易振興機構ハノイ事務所、在ダナン日本国総領事館



アクセス

■車／タクシーで
〇ノイバイ国際空港より 車で約30.5km

・所要時間：約45分
※タクシー料金：およそ18～20USD

〇ハノイ駅より車で約2.0 km

・所要時間：約10分
※タクシー料金：およそ10USD

＜広域地図＞ ＜詳細地図＞

【リー・タイ・トー公園（Ly Thai To Park）】

・住所：12 Lê Lai, French Quarter, Trang Tien, Hà Nội


