
Giải vô địch bóng chày thiếu niên toàn quốc lần thứ 29 sẽ được tổ chức trong 10 
ngày, từ ngày 30 tháng 8 tại Gijang-Xe Hyundai Dreamball (155, Lộ 1, Công Viên 
Thể Dục Ilgwang-myeon). Đại hội lần này tổng có 12 quốc gia sẽ được chia thành 
hai nhóm. Hàn Quốc, đứng thứ ba trên thế giới, thuộc bảng A với Úc (thứ 7), Hà 
Lan (thứ 8), Canada (thứ 10), Nicaragua (thứ 15) và Trung Quốc (thứ 20). Còn 
Nhật Bản, Mỹ, Đài Loan, Panama, Nam Phi và Tây Ban Nha thuộc bảng B.
Bắt đầu với lễ khai mạc vào chiều ngày 30 tháng 8, cuộc thi sơ khảo sẽ được tổ chức 
cho đến ngày 3 tháng 9, vòng chung kết từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 9, trận tranh giải 

và lễ bế mạc sẽ kết thúc vào tối ngày 8 tháng 9. 
Huyện Gijang-gun vào tháng 7 đã hoàn thành về kiểm tra an toàn và cải thiện môi 
trường ở sân vận động và các điểm tham quan chính, kết thúc chiêu mộ người tình 
nguyện cho đại hội. Cũng đang cố gắng tạo bầu không khí đại hội như đăng quảng 
cáo ở mọi nơi gồm tàu KTX, Bảng Báo Tổng Thể Cơ Quan Chính Phủ, v.v. 
Có thể xem tự do miễn phí tất cả các trận đấu, gọi đến 02-527-8411, 051-702-2481 
để biết thêm chi tiết liên quan.
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Để đón kì nghỉ hè thì Viện Khoa Học Quốc 
Lập Busan có mở 'Sân Chơi Nước'. Với nhiều 
phương tiện chơi nước ở độ nước sâu 30cm 
như đài phun nước hình nấm, đường hầm 
cầu vồng v.v.. mở cửa đến ngày 18 tháng 8, từ 
11h sáng đến 4h 30p. Còn có, chương trình 
giáo dục học kỳ hè như lớp khoa học trẻ 
em, lớp học khám phá thí nghiệm, lớp phụ 
huynh, lớp học mã hóa phần mềm và lớp 
học sáng tạo. Học sinh được cung cấp vé vào 
cửa miễn phí ở các cuộc triển lãm cố định và 
đài quan sát thiên văn.
Viện Mỹ Thuật Trẻ Em nằm trong Viện Mỹ 
Thuật Thành Phố Busan có tổ chức triển lãm 
' Quan Hệ Nấu ăn của Han Jen Ma' trong kỳ 
nghỉ hè. Triển lãm này dựa trên chủ đề "mối 
quan hệ" mà họa sĩ đã quan tâm từ lâu, để 
gợi lên trí tưởng tượng của trẻ em bằng cách 
kết hợp các hoạt động nấu ăn cùng với các 
vật liệu đợi thường và như đinh, khóa kéo 
và phích cắm v.v. Trong thời gian triển lãm, 
chương trình giáo dục cũng được tiến hành, 
họa sĩ sẽ đọc tranh và biểu diễn, cùng gia 
đình trẻ em có thể nấu ăn tranh. Thời gian 
tham quan miễn phí là đến ngày 25 tháng 8. 

Phân phối thuận lợi khu công nghiệp y học 
tia phóng xạ, khoa học khu vực Đông Nam 
Đã ký kết hợp đồng phân phối ưu tiên khu công nghiệp khu vực Đông Nam cho 5 công ty là 
công ty cổ phần Futurechem, công ty cổ phần công nghiệp Hojin, công ty cổ phần công nghiệp 
Saehan, công ty cổ phần Ittsangtls và công ty cổ phần bandogijeon, v.v. Lần này 5 công ty định 
vào khu công nghiệp là các doanh nghiệp nhỏ mạnh, được thị trường thế giới công nhận có 
công nghệ tiên tiến là các xưởng đã sử dụng nguyên tố đồng vị để sản xuất y dược phẩm và thiết 
bị tia phóng xạ. Tổ hợp công nghiệp y khoa học tia phóng xạ khu vực Đông Nam mà Huyện 
Gijang-gun xây dựng, trong tương lai sẽ là trung tâm công nghiệp công nghệ tia phóng xạ tầm 
thế giới, với khoản đầu tư trị giá 428,7 tỷ won cho khu vực dự án 1,48 triệu mét vuông. Sẽ được 
hoàn thành vào ngày 31 tháng 12 năm 2020 và kì vọng với hiệu ứng kích thích sản xuất sẽ thu 
được 2 nghìn 11tỷ won và khoảng 20 mấy nghìn người được tuyển dụng việc làm.

Liên hoan âm nhạc trẻ và lãng mạn Imrang 
Summer Music Festival 
Imrang Summer Music Festival sẽ được tổ chức từ ngày 17 đến ngày 18 tại bãi tắm biển 
Imrang nơi có rừng thông tuyệt đẹp và phong cảnh vắng vẻ hấp dẫn. Liên hoàn này sẽ bao 
gồm Thi Hát Thiếu Nhi Toàn Quốc, Liên Hoan Hát Đại Học Bờ Biển và các buổi biểu diễn 
chúc mừng của ca sĩ nổi tiếng.
Thi Hát Thiếu Nhi được tổ chức vào ngày 17, với sự tham gia độc tấu và hợp xướng sôi nổi 
của học sinh tiểu học trên toàn quốc, còn Liên Hoan Hát Đại Học Bờ Biển sẽ được trình 
diễn thật sôi động với 8 tổ sinh viên đại học vào ngày 18.
Bãi tắm biển Imrang được phủ bằng bãi cát trắng rộng hơn 1m và xung quanh bãi cát trắng có 
rừng thông cổ thụ như 'bình phong'. Có rất nhiều nhà hàng cá sống, quán cà phê và khu trọ quanh 
bãi tắm biển. Có thể tận hưởng biển một cách yên tĩnh hơn so với các bãi biển khác ở Busan.

Thoát khỏi nắng nóng ở Viện Mỹ Thuật và Viện Khoa Học


