
Gửi các baṇ người dân thành phố ~ Thông diêp̣ từ Thi ̣trưởng ~ 

  Với niềm tin chıńh tri ̣“công bıǹh, công chı́nh”, “chiếu ánh sáng vào những điểm yếu”, kể 

từ khi nhâṃ chức Thi ̣trưởng vào năm 2014, tôi đã cố gắng hết sức điều hành chıńh quyền 

thành phố để taọ ra “sức sống của Kawaguchi”. Đăc̣ biêṭ tôi đã thực hiêṇ chuyển đổi 

Kawaguchi sang thành phố cốt lõi, triển khai biêṇ pháp chống COVID-19 môṭ cách chủ đôṇg 

và nhanh chóng taị các traṃ y tế thành phố được thành lâp̣ bởi quyền haṇ làm viêc̣ được 

chuyển giao.

Ngoài ra, nhằm cơ chế tài chıńh vững maṇh hoá, tôi đã hoaṭ đôṇg để nâng cao tỷ lê ̣nôp̣ 

thuế thành phố và đaṭ được tăng thu nhâp̣ thuế thành phố tổng côṇg là 40,6 tỷ yên trong 7 

năm. Không chı ̉3 dự án lớn, taọ nền kinh tế trong thành phố tuần hoàn tốt, làm đầy đủ môi 

trường nuôi con và giáo duc̣, mà tôi còn đã thực hiêṇ nhiều phương sách như biêṇ pháp 

phòng chống thiên tai, phòng chống tôị phaṃ, dự án tái phát triển, dự án bảo dưỡng cơ sở 

đô thi ̣để mỗi người dân thực sự cảm thấy “hài lòng về cuôc̣ sống ở đây”. Do đó, thành phố 

chúng tôi được đánh giá cao và nhiều người biết đến với tư cách là thành phố dễ sống, vı ́

du ̣như xếp haṇg 4 năm liên tuc̣ trong “Giải thưởng môṭ thành phố thực sự dễ sống” do cơ 

quan tư nhân tổ chức. Tôi chân thành cảm ơn moị người đã hiểu và hợp tác với chúng tôi

từ trước đến giờ. 

  Nhân dip̣ bắt đầu điều hành chıńh quyền thành phố lần thứ 3, tôi đưa ra tuyên ngôn chıńh 
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khoản muc̣ bao gồm bảo vê ̣thiên nhiên, côṇg sinh với môi trường, nâng cao nền văn hoá

và nghê ̣thuâṭ phù hợp với môṭ thành phố có dân số 600.000 người, cũng như taọ ra môṭ 

thành phố dễ làm viêc̣, v.v. với tư cách là những chı́nh sách cần phải thực hiêṇ trong 4 năm

tiếp theo. 



Tôi sẽ tiếp tuc̣ coi biêṇ pháp COVID-19 như viêc̣ thúc đẩy tiêm thêm vắc xin, v.v. là vấn đề 

ưu tiên hàng đầu, và sẽ cố gắng hết sức thực hiêṇ nhiều phương sách với tốc đô ̣nhanh để 

thành phố chúng tôi có thể phát triển bền vững, trở thành “môṭ thành phố được lựa choṇ 

hơn nữa”. 
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