
‘Rừng trị liệu Busan’ nơi có thể chữa lành mệt mỏi cho cơ thể và tinh thần, ở huyện 
Gijang, xã Cheolma, 101 Choelmacheon-ro, núi Jangnyeon. Được mở vào ngày 3 tháng 
11 năm 2017, được tuyển chọn ở 'đề cử nơi tham quan sức khỏe' được Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch hỗ trợ. Nơi tham quan sức khỏe thì trên toàn quốc có 44 điểm tham 
quan, được tuyển chọn để cung cấp các chương trình ưu tú theo từng chủ đề như y học 
cổ truyền Hàn Quốc, healing, ngồi thiền, spa và rừng trị liệu. Ở rừng trị liệu Busan thì 
có thể thấy nhiều loại cây khác nhau như cây Thông, cây Sồi, cây Sancho, cây Sangsuri 
v.v. Trẻ nhỏ và người già có thể lên dễ dàng và cũng có thể dễ dàng tiếp cận từ trung tâm 
thành phố. Đây là một khu bảo tồn nước thượng nguồn, nơi có thể bắt gặp cá và các loại 

côn trùng khác nhau chỉ sống trong nước hạng nhất. Có nhiều không gian được tạo nên 
để ngồi thiền giữa đường trong rừng và có thể ngửi thấy mùi hương của rừng. Cái này 
được gọi là trị liệu núi rừng, có nghĩa là tận dụng các yếu tố tự nhiên đa dạng để tăng 
sức miễn dịch và nâng cao sức khỏe. Ở rừng trị liệu Busan còn chuẩn bị nhiều chương 
trình đa dạng như chương trình trải nghiệm rừng cho trẻ em, chương trình dành cho 
phụ nữ mang thai, chương trình dành cho người đi làm và chương trình dành cho người 
cao tuổi v.v. có thể đăng ký miễn phí các chương trình, thông qua hệ thống đặt chỗ 
tổng hợp TpBusan (www.busan.go.kr/green/index). Số điện thoại dành cho khách đến 
trung tâm là 051-976-2831.       
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Lễ Hội Văn Hóa ChaSeong lần thứ 15 được tổ chức trong hai ngày, từ ngày 12 đến ngày 
13/10, tại trường THCS Gijang. Từ ‘Chaseong’ trong Lễ Hội Văn Hóa Chaseong là 
cái tên được đặt trong 'triều đại Goryeo’. Lễ Hội Văn Hóa Chaseong được tổ chức lần 
đầu tiên vào năm 1995 và được tổ chức hai năm một lần, để kế thừa nền văn hóa truyền 
thống của Gijang. Công diễn chính của Lễ Hội Văn Hóa năm nay là ‘Chaseong ca', 
được trình diễn vào chiều ngày 12, là một bài hát và bản kịch về cảnh đẹp của huyện 
Gijang-gun. Còn có màn trình diễn câu chuyện xưa của huyện Gijang-gun ‘Tướng Lĩnh 

Cheolma' cùng với diễn kịch, âm nhạc và vũ đạo v.v. kết hợp nhiều thể loại đa dạng, 
trong đó có biểu diễn ‘Gọi Tướng Lĩnh Cheolma' cũng thu hút được sự chú ý. Ngoài ra, 
vào sáng ngày 13 tháng 10, lệ hội tái diễn thư đường truyền thống của triều đại Joseon 
và cảnh thi thử trạng nguyên cũng được tổ chức. Các chương trình trải nghiệm đa dạng 
khác nhau, như trải nghiệm trang phục truyền thống và trải nghiệm thủ công truyền 
thống v.v. đã được chuẩn bị sẵn, sẽ thu hút những du khách đến. Dự định sẽ chuẩn bị 
mở Free Market, nơi buôn bán hàng đặc sản và xe tải thực phẩm 

Giải Vô Địch Bóng Chày Thiếu Niên 
Thế Giới được tổ chức thành công
Giải Vô Địch Bóng Chày Thiếu Niên Thế Giới Gijang lần thứ 29 WBSC đã được tổ 
chức thành công từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 9. Giải đấu lần này được tổ chức tại 
Hàn Quốc, sau bảy năm từ năm 2012 và có 12 quốc gia đã tham gia tranh giành chiến 
thắng quyết liệt. Nước giành chiến thắng là Đài Loan, á quân là Hoa Kỳ và vị trí thứ ba 
là Hàn Quốc. Cuộc thi đã này tập trung hơn 50.000 fan hâm mộ bóng chày, trở thành 
lễ hội bóng chày đẳng cấp thế giới. Đặc biệt, trong trận giao đấu giữa Hàn Quốc và 
Nhật Bản được tổ chức vào ngày 6 tháng 9, các cầu thủ đã thể hiện cách cư xử lịch sự 
và trở thành tiêu đề chính. Huyện Gijang-gun đã cải thiện các cơ sở sân bóng chày và 
thúc đẩy phối hợp với các tổ chức khác, quảng bá thành công và tạo nên cuộc thi tầm 
thế giới.              

IKEA chi nhánh Dong Busan, ưu tiên 
tuyển dụng người dân Gijang-gun
Huyện Gijang-gun đã ký MOU với IKEA chi nhánh Dong Busan vào ngày 3, tháng vừa 
qua. Với nội dung là khi IKEA tuyển nhân viên sẽ ưu tiên tuyển dụng người dân Gijang-
gun, ưu tiên lựa chọn công ty ủy thác là công ty thuộc địa phương, thúc đẩy phát triển dự 
án tương tồn với các công ty nội thất địa phương, thúc đẩy các dự án phúc lợi cho người 
yếu trong xã hội, xúc tiến dự án hoạt tính hóa kinh tế khu vực v.v. Trong khi đó, vào ngày 
20 tháng vừa qua IKEA chi nhánh Đông Busan đã mở hội giải thích tuyển dụng, với hơn 
4.000 người tham dự, bộ phận bán hàng và thực phẩm IKEA, hỗ trợ khách hàng v.v. nhân 
viên của từng bộ phận gặp gỡ trực tiếp người tìm việc để giới thiệu về chức vụ và môi 
trường làm việc của IKEA. Chi nhánh IKEA Dong Busan đang được xây dựng tại Sirang-
ri, Gijang-eup, huyện Gijang-gun và dự kiến khai trương vào tháng 2 năm 2020.    

Khai mạc lễ hội văn hóa đại diện Gijang 'Lễ Hội Văn 
Hóa Chaseong'


