
Số tầng

22 Tầng quan sát Phòng trưng bày công dâ
n Nhà hàng ngắm cảnh Phòng hội nghị lớn1, 2

21 Nghị hội tòa nhà Ghế khán giả phòng họp Phòng ủy ban thứ 1 Phòng ủy ban thứ 2

Nghị hội tòa nhà Phòng họp Phòng chờ của nghị sĩ
Komeito

Phòng chờ của nghị sĩ  Đ
ảng dân chủ tự do

Phòng chờ của nghị sĩ
Osaka Ishin-no-kai

Phòng chờ của nghị sĩ Đ
ảng Dân chủ Tự do
Taishi-kai

Phòng chờ của nghị sĩ
Somo-no-kai

Nghị hội tòa nhà Văn phòng chủ tọa Văn phòng phó chủ tọa Phòng chờ của nghị sĩ Đ
ảng cộng sản nhật bản

Phòng chờ của nghị sĩ
Higashiosaka Seishin-kai

Phòng chờ của nghị sĩ Đ
ảng xã hội mới

Phòng chờ của nghị sĩ
Shogu-no-kai

Phòng chờ của nghị sĩ
Higashiosaka Sho-no-kai

Văn phòng nghị hội Ban quản trị tổng hợp Ban điều tra nghị sự

18 Nghị hội tòa nhà Phòng ủy ban thứ 3 Phòng hội nghị lớn Phòng hội nghị lớn1, 2 Phòng đào tạo 1, 2

Văn phòng Ủy ban Giáo
dục

Văn phòng giáo dục
trưởng

Văn phòng Chính sách Gi
áo dục

Văn phòng xúc tiến giáo
dục tổng hợp cấp tiểu học
và trung học cơ sở

Văn phòng bảo dưỡng cơ
sở

Bộ phận giáo dục trường
học

Văn phòng xúc tiến giáo
dục trường học

Văn phòng giáo dục nhân
quyền Ban giáo vụ Ban giáo viên

Ban ăn trưa tại trường Ban trung học phổ thông
Bộ phận nhân quyền và v
ăn hóa

Ban xúc tiến thành phố vă
n hóa Ban tài sản văn hóa Ban cộng sinh đa văn hóa

và bình đẳng giới
Ban phát triển nhân
quyền

Ban điều chỉnh đồng hóa
nhân quyền
Văn phòng Ủy ban Giáo
dục

Văn phòng bảo dưỡng cơ
sở Bộ phận giáo dục xã hội Ban giáo dục xã hội Ban giáo dục thanh thiếu

niên
Văn phòng ủy ban quản l
ý bầu cử

Văn phòng ủy ban kiểm
toán

Văn phòng ủy ban công
bằng

Văn phòng ủy ban nông
nghiệp

Bộ phận môi trường Ban kế hoạch môi trường Ban xúc tiến xã hội tuần
hoàn

Ban kinh doanh môi
trường

Ban biện pháp đối phó ô
nhiễm

Ban biện pháp đối phó
chất thải công nghiệp

Bộ phận kiến trúc Ban quản lý tổng vụ Ban xúc tiến kế hoạch Văn phòng cải tiến nhà ở Ban  bảo dưỡng khu vực
thành phố

Ban quản lý kế hoạch Ban kiến trúc Ban điện Ban cơ khí Ban kiểm toán kiến trúc

Ban chỉ đạo phát triển Ban an toàn kiến trúc Ban biện pháp đối phó nh
à trống

Bộ phận thể thao công
nghiệp thu hút thành phố Ban tổng vụ công nghiệp Văn phòng hỗ trợ sản

xuất đồ vật Ban thương mại Văn phòng chính sách
việc làm lao động

Ban chính nông nghiệp Văn phòng du lịch quốc
tế

Ban chiến lược kinh
doanh thể thao /
Hanazono

Ban hỗ trợ thể thao thị dâ
n

Bộ phận công trình xây
dựng Ban quản lý con đường Ban ｍôi trường công trì

nh xây dựng
Ban biện pháp đối phó xe
đạp Ban điều chỉnh an toàn

Ban đất dụng cho đường Ban bảo dưỡng đường Ban bảo dưỡng đường
phố Ban cảnh quan xanh Ban công viên

Ban sông ngòi
Văn phòng nhà trẻ kế
hoạch thành phố

Văn phòn chiến lược giao
thông

Bộ phận đường nước
cống Ban  hợp đồng tổng vụ Ban quản trị kinh doanh Ban thu thuế áp đặt đ

ường nước cống Ban thiết bị thoát nước

Ban quản lý và duy trì đ
ường nước cống Ban kế hoạch Ban xây dựng Ban cơ sở bơm nước cống Văn phòng liên hệ dịch

vụ nước

15

14

13

16

Thông tin về tầng nhà

Các quầy

20

19

17



Số tầng

Thông tin về tầng nhà

Các quầy
Bộ phận kế hoạch và tài
chính Ban kế hoạch Ban cải cách hành chính

và tài chính Ban quản lý tài sản Ban quản lý tài aản

Ban quản lý
Bộ phận quản lý hành chí
nh Ban văn bản pháp luật Ban viên chức Ban nhân sự Ban tiền lương và phúc

lợi
Ban hợp đồng Ban Kiểm tra

11 Nhà ăn Phòng quản lý sức khỏe Phòng y tế Phòng phúc lợi xã hội

Phòng thị trưởng Phòng phó thị trưởng

Văn phòng thị trưởng Ban thư ký Văn phòng điều chỉnh chí
nh sách Ban quan hệ công chúng

Văn phòn phúc lợi Ban điều dưỡng người
cao tuổi

Ban xúc tiến chăm sóc to
àn diện địa phương

Ban phí bảo hiểm điều
dưỡng Ban quản lý cung cấp

Ban chứng nhận điều
dưỡng

Ban cung cấp công nhận
phúc lợi khuyết tật

Ban dịch vụ trẻ em
khuyết tật

Câu lạc bộ báo chí thành
phố

Câu lạc bộ báo chí địa
phương thành phố

Văn phòn phúc lợi Ban phúc lợi địa phương Ban pháp nhân / Cơ sở
người cao tuổi

Ban nhà kinh doanh điều
dưỡng

Ban nhà kinh doanh phúc
lợi khuyết tật

Ban xúc tiến chính sách
khuyết tật
Bộ phận hỗ trợ sinh hoạt Ban phúc lợi sinh hoạt Ban hỗ trợ sinh hoạt

Bộ phận sức khỏe Ban quản lý nhà tang lễ
Bộ phận trẻ em khỏe
mạnh Ban gia đình trẻ em Ban cung cấp cơ sở Ban tư vấn sử dụng cơ sở Ban chỉ đạo cơ sở

Phòng chuẩn bị lắp đặt
trung tâm tư vấn trẻ em

Trung tâm tư vấn theo sát
trẻ em Ban nhà trẻ

Phòng cho con bú Không gian dành cho trẻ
em

6 Bộ phận quản lý hành chí
nh Ban chính sách thông tin Ban xúc tiến ICT

Văn phòng quản lý khủng
hoảng

Trung tâm quản lý khủng
hoảng

Trụ sở chính biện pháp an
ninh

Văn phòng hợp tác liên
kết công dân

Bộ phận sinh hoạt thị dân Ban tổng vụ sinh hoạt thị
dân

Văn phòng hỗ trợ hoạt đ
ộng địa phương Quầy hộ chiếu

4
Công đoàn lao động nhân
viên có liên quan đến thà
nh phố Higashioaka

Công đoàn jichiro thành
phố Higashiosaka

Bộ phận thuế Ban chế độ thuế Ban thuế thị dân Ban thuế tài sản cố định Ban nộp thuế

Bộ phận sinh hoạt thị dân Ban lương hưu quốc gia Ban trợ cấp y tế

2 Bộ phận sinh hoạt thị dân Ban thị dân Ban quản lý bảo hiểm Ban cung cấp tư cách Ban phí bảo hiểm

Văn phòng thị trưởng Ban tư vấn và thông tin
chính quyền thành phố Văn phòng xuất nhập Văn phòng tiền Phòng tư vấn

Góc thông tin / triển lãm Quầy hỗ trợ đặt chỗ
Maina Point

Hướng dẫn tổng hợp Hội trường đa năng Phòng cho con bú ATM Cửa hàng tiện lợi

B1 Bãi đỗ xe

B2 Bãi đỗ xe

Bộ phận sinh hoạt thị dân Văn phòng thị dân Quầy phát hành “Thẻ My
Number” Văn phòng thị trưởng Văn phòng xúc tiến kiểm

soát nội bộ

Phòng đấu thầu Tổ chức xúc tiến du lịch
Higashiosaka

9

Tòa nhà phụ

8

7

5

3

1

12

10


