
Mecca của bóng chày tại huyện Gijang-gun sẽ tổ chức 'Giải Bóng Chày Thiếu Niên Quốc Gia 
U-12 2019 và Giải Bóng Chày Nữ Quốc Gia' từ ngày 13 tháng 7 đến ngày 1 tháng 8 tại sân bóng 
chày Gijang-Xe Hyundai Dreamball Park, World Cup Village và Changan Cheon. Đại hội lần 
này tổng cộng có 308 đội tham gia với quy mô tổ chức lớn toàn quốc.
 ‘Giải Cầu Thủ Bóng Chày Thiếu Niên Thế Giới lần thứ 29’ sẽ được tổ chức từ ngày 30 tháng 8 
đến ngày 8 tháng 9 tại Gijang-Xe Hyundai Dreamball Park, nằm ở huyện Gijang-gun Ilgwang-
myeon. Đây là Giải Bóng Chày Thiếu Niên hàng đầu của Liên Đoàn Bóng Chày thế giới (WBSC) 

với sự tham gia thi đấu của các đội xuất sắc đến từ 12 quốc gia bao gồm Hàn Quốc, Mỹ và Úc v.v. 
Giải Cầu Thủ bóng Chày Thiếu Niên Thế Giới là cuộc thi đã tuyển ra những cầu thủ bóng chày 
đẳng cấp thế giới như Sun Dong Yeol, Choo Shin Su, Lee Dae Ho và Darvish Yu.
Huyện Gijang-gun đã tổ chức World Cup Bóng Chày Nữ Thế Giới vào năm 2016, Đại Hội 
Bóng Chày Quốc Tế Gijang lần 1 vào năm 2018, trong năm nay sẽ tổ chức nhiều lễ hội và trở 
thành Macca Bóng Chày của Đại Hàn Dân Quốc. Tất cả các giải đấu đều được xem miễn phí 
hoàn toàn.
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Đại hội bóng chày quy mô lớn được tổ chức lần 
lượt vào mùa hè năm nay tại huyện Gijang-gun
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Xuất bản báo huyện Gijang-gun 'Những Người Gijang' với phiên bản tiếng nước ngoài (tiếng Anh, tiếng Trung và tiếng Việt). Giới thiệu các điểm du lịch và thành phố quyến rũ đang ẩn nấp huyện Gijang-gun cho 
khách du lịch đến tham quan Gijang. Dự định cung cấp những thông tin cuộc sống mà cư dân nước ngoài nhất định phải biết và thông tin hữu ích liên quan đến chính sách đối ngoại. 
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Huyện Gijang-gun và Viện Bảo Tàng Thành Phố Odense đã ký một bản hiệp ước vào ngày 22 
tháng 5 tại Seoul để thúc đẩy sự hợp tác lẫn nhau. Thông qua thỏa thuận này, Viện Bảo Tàng 
Thành Phố Odense sẽ hợp tác tích cực về việc sử dụng bản quyền, tư vấn và hợp tác kỹ thuật, 
v.v. sẽ tiến hành việc đưa nhân viên giữa Viện Bảo Tàng Thành Phố Andersen với huyện Gijang-
gun thăm viếng qua lại và tổ chức trao đổi triển lãm v.v. 

Huyện Gijang-gun đang tiến hành dự án thành lập Làng Andersen và Làng Cổ Tích tại Xóm 
Tham Quan Healing Gốm Sứ Gijang, cũng dự định tạo ra một không gian triển lãm thể hiện 
cuộc đời và thế giới tác phẩm v.v. của Andersen, cùng với kế hoạch tạo dựng một khu vườn và 
không gian vui chơi v.v. tái tạo phong cách Baroque của thế kỷ 18.

 'Lò nguyên tử Gijang’ dự án 
được duyệt... Hiệu quả kinh 
tế 38 nghìn tỷ won trong 50 
năm tới

4 cƠ quan gồm Bộ Khoa Học Công Nghệ Thông Tin Truyền thông Đại Hàn Dân Quốc, 
Thành Phố Busan, huyện Gijang-gun và Bệnh Viện Đại Học Quốc Gia Seoul đã ký một hiệp 
ước với nội dung đầu tư kinh phí v.v. để hoàn thành dự án máy trị xạ gia tốc vào năm 2023.

Máy trị xạ gia tốc là một thiết bị trị liệu sáng tạo giúp bảo vệ tối đa các tế bào bình thường 
và chỉ chọn ra các tế bào ung thư để tiêu diệt. Đối với bệnh nhân thời kì 3~4 của 8 loại ung 
thư(ung thư cổ đầu, ung thư phổi, ung thư gan, ung thư tuyến tiền liệt, ung thư xương, ung 
thư cổ tử cung, ung thư trực tràng, ung thư xương sọ)thì so với trị xạ hiện tại thì tỷ lệ sống sót 
sau 5 tăng trên 23%, tỷ lệ bệnh nhân tái phát được trị khỏi hoàn là trên 42%, với số lần điều trị 
ít nhưng hiệu quả cao, tương lai sẽ mang lại hy vọng lớn cho các bệnh nhân ung thư. Kỳ vọng 
huyện Gijang-gun sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc thu hút khách du lịch y tế nước 
ngoài.

Mở lại dự án máy trị xạ gia 
tốc điều trị ung thư hiện đại
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Ủy Ban An Toàn Hạt Nhân đã phê duyệt việc xây dựng một loại ‘lò nghiên cứu mới(lò 
nguyên tử Gijang) loại xuất khẩu’ của huyện Gijang-gun vào ngày 10 tháng 5. Là cơ sở tại 
huyện Gijang-gun sau cạnh tranh kịch liệt với 8 địa phương khác, một lò nghiên cứu mới dùng 
trong xuất khẩu, để sản xuất đồng vị phóng xạ cho mục đích y tế được sử dụng để chẩn đoán 
sớm và điều trị ung thư.

Nếu dự án hoàn thành, thì sẽ có thể sản xuất được đồng vị phóng xạ mà trước đó chỉ nhập 
khẩu toàn lượng từ nước ngoài về, còn có thể xuất khẩu sang Nhật Bản, Trung Quốc và Đông 
Nam Á, dự kiến sẽ có thể thu nhập được 38 nghìn tỷ won lợi ích kinh tế và 20 nghìn người sẽ 
có được việc làm trong vòng 50 năm.

Ngoài ra, không giống như các nhà máy điện hạt nhân hiện tại, lò nghiên cứu Gijang có sản 
lượng nhiệt chỉ bằng 0,3% sản lượng điện, nhưng được áp dụng tiêu chí thiết kế địa chấn dựa 
trên tiêu chuẩn mới nhất là 0,3g đối với lò nguyên tử. Được xây dựng ở độ cao 80m so với 
mực nước biển, cao gấp 8 lần so với nhà máy điện hạt nhân Kori, có thể ngăn ngừa thiệt hại do 
sóng thần và các thiên tai khác. Đó là một lò nguyên tử rất an toàn, không có nguy cơ tai nạn.

Tiến hành tạo dựng làng cổ 
tích Andersen


