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Giới thiệu về OWESA
OWESA bao gồm các tổ chức liên quan tới nước và môi trường, các phòng ban của Osaka và khu vực
các doanh nghiệp thương mại. Osaka có lịch sử lâu đời trong đấu tranh với nhiều thử thách liên quan
đến nước và môi trường, họ cũng đã vượt qua những khó khăn đó bằng nhiều cách khác nhau. Mục
tiêu của OWESA là để giải quyết các vấn đề môi trường và đa dạng hóa nguồn nước ở Châu Á và các
Quốc gia khác thông qua việc áp dụng các bí quyết đã tích lũy được và kinh nghiệp quản lý đô thị
trong các tổ chức nhà nước và các công nghệ hàng đầu của các tổ chức khối tư nhân tại Kansai.

Xe thu gom rác

OWESA có thể làm được những gì

Dây truyền lọc nước

• Góp phần giải quyết các vấn đề về nước và môi trường toàn cầu bằng cách huy động
khối tổ chức nhà nước và tư nhân ở khu vực Kansai.
• Đề xuất các giải pháp tổng thể làm cân đối giữa phát triển kinh tế và bảo tồn nguồn
nước, môi trường cho các quốc gia đối tác.
• Hỗ trợ phù hợp cho nền kinh tế dựa trên nhu cầu và nguyên nhân, đồng thời tạo
dựng mối quan hệ hai bên cùng có lợi với đối tác.
Trung tâm xử lý nước cống

Cơ chế hoạt động
• Hỗ trợ tìm kiếm và xây dựng các dự án ở nước ngoài
thông qua mạng lưới quốc tế của Osaka, chẳng hạn như
các thành phố đối tác thương mại v.v.
• Hỗ trợ triển khai dự án bằng cách điều phối công việc
giữa các tổ chức nhà nước và tổ chức tư nhân
• Thúc đẩy việc thu thập và chia sẻ thông tin ở nước ngoài

Khóa đào tạo kỹ thuật

Lăp đặt ống thoát nước

Mô hình vận hành của OWESA
Các giải pháp

Giám sát chất lượng nước
Tấm năng lượng mặt trời

Các thành viên
Thành phố Osaka

• Ban công trình công cộng (nước thải)
• Ban công trình nước (cấp nước)
• Ban môi trường (rác chất rắn)
• Ban kinh tế
• Văn phòng Thị trưởng
Chính quyền thành phố Osaka

• Phòng thương mại, công nghiệp và lao động
• Phòng công trình công cộng và đô thị

Ô-zôn hóa

Cộng đồng thương mại ở khu vực Kansai

Xử lý nước thải

• Hiệp hội kinh tế Kansai
• Phòng thương mại và công nghiệp Osaka

Chia sẻ thông tin

Quốc gia
Yêu cầu
đối tác

Chia sẻ
thông tin

Các doanh
nghiệp tư
nhân

Tổ chức
quốc tế và
các tổ chức
thành viên

