
Lễ hội đa sắc màu được tổ chức trên khắp Gijang-gun, nơi tự hào có cảnh quan thiên 
nhiên tuyệt đẹp.

Lễ hội Cá Chình Biển Gijang lần thứ 15
Lễ hội Cá Chình Biển Gijang sẽ được tổ chức trong 3 ngày từ 27 tháng 9 (Thứ sáu) đến 
29 (Chủ nhật) tại cảng Sinam, Yeonhwa-ri, Gijang-eup. Lễ hội lần này là để quảng bá 
đặc sản Cá Chình Biển Gijang-gun, đã được tổ chức từ năm 2004, và được tổ chức lần 
lượt hàng năm tại cảng Chilam và cảng Sinam (Yeonhwa-ri). Trong lễ hội năm nay, các 
chương chình đa dạng như đấu giá ngay lập tức các sản phẩm đặc biệt, bắt Cá Chình 
Biển bằng tay không và thi ca hát tại chỗ v.v. đã được chuẩn bị, cũng có thể ăn với giá rẻ 
nhiều món ăn Cá Chình như món gỏi Cá Chình, món nướn và món canh chueotang Cá 

Chình. Địa điểm lễ hội năm nay là Cảng Sinam, nơi nổi tiếng là có thể nhìn thấy phong 
cảnh ven biển tuyệt đẹp thông qua lối đi bộ ven biển nối liền Jukdo.

Lễ hội Hanmadang chợ Gijang
Tại chợ Gijang, chợ đại diện của miền Đông Busan, sẽ tổ chức Lễ hội Hanmadang chợ 
Gijang từ ngày 27 đến 29 tháng 9. Tại lễ hội lần này, với tiệc nướng hải sản là sự kiện 
chính, sau khi trực tiếp mua cá, sò và cua tươi v.v. của Gijang, thì có thể nướng và ăn tại 
chợ. Ngày 27, là màn trình diễn của ca sĩ chữ tình nổi tiếng, Ngày 28, sẽ tổ chức thi hò 
hát. Có thể được thưởng thức miễn phí nhiều trải nghiệm như làm dưa chua rong biển 
và vẽ tranh v.v.
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Trung Tâm Phúc Lợi Xã Hội Tổng Hợp Gijang sẽ tổ chức Cuộc Thi Bóng Đá Giao Lưu Người 
Lao Động Nước Ngoài lần thứ 6, dành cho người lao động nước ngoài vào Chủ Nhật, ngày 
6 tháng 10 tại sân vận động nhân tạo World Cup Village Gijang-gun. Cuộc thi lần này, sẽ 
có sự tham gia của quốc gia chiến thắng năm ngoái là Việt Nam, cùng với 5 quốc gia châu Á 
(Myanmar, Indonesia, Campuchia, Nepal và Sri Lanka). 2 nhóm 3 đội sẽ thi đấu, đội đứng 
đầu trong mỗi nhóm sẽ tiến vào trận chung kết. Chiếc Cúp và giải thưởng sẽ được trao cho đội 
chiến thắng cuối cùng. Ngoài thi bóng đá ra, sẽ lên kế hoạch chuẩn bị các chương trình đa dạng 
và nhiều buổi biểu diễn dành cho các cầu thủ tham gia và người nhà có thể thưởng thức lễ hội.

Di dời Trung Tâm Tổng Hợp Việc Làm Gijang 
Huyện Gijang-gun đã chuyển và khai trương Trung Tâm Tổng Hợp Việc Làm đến 
sảnh lầu 1, văn phòng Huyện Gijang-gun vào ngày 12 tháng 8. Sau khi sát nhập 
Trung Tâm Thông Tin Việc Làm hiện tại và Trung Tâm Làm Việc Làm Mới Phụ 
Nữ Gijang, đã chuyển đến một không gian độc lập. Tại Trung tâm có bố trí chuyên 
viên tư vấn việc làm, để cung cấp các dịch vụ như tư vấn tìm người tìm việc và 
giảng dạy việc làm cho người tìm việc v.v. Đặc biệt, đang nâng cao các dịch vụ tổng 
hợp như tư vấn tìm việc làm và quản lí sau khi được việc làm cho phụ nữ thôi việc 
vì kết hôn, sinh và nuôi con. Liên hệ Trung Tâm Thông Tin Việc Làm 051-709-
4377 ~ 9, Trung Tâm Việc Làm Phụ Nữ Gijang 051-709-5353 ~ 9

Hội giải thích tuyển dụng của IKEA KOREA 
Trước khi khai trương IKEA KOREA (IKEA) chi nhánh Đông Busan vào năm 2020, sẽ tổ chức một buổi giải thích tuyển dụng tại Chaseong Art Hall và sảnh của Văn 
phòng Huyện Gijang-gun, từ 10 giờ sáng đến 8 giờ tối ngày 20 tháng 9 (Thứ Sáu). Ở tầng hầm 1, Chaseong Art Hall thì IKEA KOREA sẽ giới thiệu công ty và giải thích về 
các lĩnh vực tuyển dụng, và sảnh ở tầng 1 sẽ chuẩn bị không gian để trao đổi giữa khách và nhân viên IKEA. Liên hệ Phòng Kinh Tế Việc Làm, 051-709-4392.

Vui chơi cắm trại tại Gijang
Gijang Dream Camping Festival(Hội Cắm 
Trại Uớc Mơ Gijang)
Đã đến mùa muốn rời thành thị, đón làn gió mát và lao vào thiên nhiên cắm trại. 
Đối với những người muốn đi cắm trại hãy chú ý đến Lễ hội Gijang Dream Camping 
Festival 2019, sẽ diễn ra tại Dream Ball Park, Gijang-xe Huyndai, Ilgwang-myeon, 
Huyện Gijang-gun, từ ngày 21 đến ngày 22 tháng 9. Nhận đăng kí trước, vận hành 
với quy mô 240 chổ cắm trại và nhiều buổi biểu diễn văn hóa khác nhau dành cho 
người tham gia cắm trại, lễ hội ánh sao quan sát bầu trời đêm, các lớp trải nghiệm 
Drones và VR, và Dream Baseball School v.v. cũng đã được chuẩn bị sẵn.

Tổ chức Cuộc Thi Bóng Đá Người Lao Động Nước Ngoài lần thứ 6


