
Hội chợ triển lãm Dân trú tự trị & Học tập suốt đời huyện Gijang-gun đã được tổ chức 
thành công vào ngày 21 và 22 tháng 11, tại văn phòng huyện Gijang-gun và Hội trường 
nghệ thuật Chaseong. Sự kiện lần này, được tổ chức với chủ đề “Học tập suốt đời và 
cùng Tôi thay đổi thế giới”, đã thu hút hơn 2.000 khách tham quan. Tại hội chợ năm 
nay, với sự hội tựu của cơ quan Học tập suốt đời huyện Gijang-gun, Hiệp hội Dân trú 
tự trị và các câu lạc bộ học tập, đã hân hạnh ra mắt những thành quả học tập trong thời 

gian qua. Nhiều triển lãm khác như: thắt dây kiểu phương tây, thư pháp và tranh vẽ màu 
nước v.v... đã thu hút được nhiều sự chú ý của khách tham quan, và cũng có nhiều người 
tìm đến các gian hàng trải nghiệm như: làm băng đô, trồng cây khử bụi mịn và chụp ảnh 
trắng đen v.v. Buổi biểu diễn của những người tham gia học suốt đời như Nanta, thể dục 
vũ điệu Hàn Quốc và Ocarina... cũng được tổ chức tiếp theo đó, đã tạo ra một sân khấu 
đầy cảm hứng.
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Hiệp hội giao lưu tư nhân Hàn-Nhật huyện Gijanggun, đã tổ chức “Hội 
giao lưu Homestay giữa huyện Gijanggun-thành phố Bungoohno, Nhật 
Bản 2019“ trong hai đêm và ba ngày, từ ngày 14 tháng 11. Sự kiện năm 
nay, có sự đến thăm của Thị trưởng, chủ tịch hội đồng cùng với 31 ủy viên 
hội đồng thành phố Bungoohno. Đoàn đại biểu Nhật Bản đã đến thăm 
Văn phòng huyện Gijang-gun và Hội đồng nhân dân huyện... sau đó là 
đến Công viên Dreamball Gijang-xe Hyundai, Viện Y học Hạt nhân khu 
vực Đông Nam và Jangan-yo... cũng đã tham quan các sơ sở chủ yếu của 
huyện Gijang-gun. Vào buổi tối, họ ở trọ tại gia đình huyện Gijang-gun và 
đã xác nhận tình hữu nghị lẫn nhau. Sự kiện này đã diễn ra trong 26 năm, 
bắt đầu từ giao lưu năm 1994, của học sinh trường trung học Changan và 
trường trung học Kiyokawa ở thị xã Bungoohno, tỉnh Oita, Nhật Bản.

Cần bảo tồn “văn hóa Hải nữ”
Làng chài Gijang, rất tự hào về quang cảnh thiên nhiên trời ban, với làng chài đặc trưng và 
văn hóa Hải nữ, nhưng những đặc trưng ấy đang dần dần biến mất. Trên toàn quốc có hơn 
mười nghìn Hải nữ đang hoạt động, và ở Busan thì có khoảng một nghìn người, trong đó 
ở huyện Gijang-gun có khoảng 600 người ở 18 làng chài đang hoạt động. Hầu hết những 
Hải nữ đang hoạt động ở Songdo và Yeongdo của Busan thì đến từ đảo Jeju, nhưng hải nữ 
ở Gijang thì có đặc thù là con của Hải nữ Jeju, hoặc người bản xứ Gijang. Số người Hải nữ 
đang ít đi do sự lão hóa và sự thay đổi của hệ sinh thái hải dương làm hải sản giảm đi. “Văn 
hóa Hải nữ Jeju” đã được liệt kê là Di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO năm 2016 và 
được chỉ định là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia số 132 năm 2017. Để bảo tồn văn hóa 
Hải nữ thì huyện Gijang-gun cũng đã tổ chức các vở nhạc kịch và triển lãm v.v... về chủ đề 
Hải nữ Gijang năm 2016, và năm 2017 đã hoạt động chương trình trải nghiệm văn hóa 
Hải nữ dành cho người dân bình thường. Trên toàn thế giới chỉ ở Hàn Quốc và Nhật Bản 
có Văn hóa Hải nữ, nên có thể trở thành một sản phẩm du lịch tốt. Bắt đầu từ bây giờ, điều 
khẩn cấp là phải đến nơi khảo sát, để sưu tập các tài liệu bằng miệng về cuộc sống của Hải 
nữ. Nếu sản phẩm trải nghiệm về làng ven biển Gijang v.v... được thiết lập tại 7 Trung tâm 
phúc lợi Hải nữ ở huyện Gijang-gun, thì sẽ làm cho văn hóa Hải nữ trở nên phổ biến hơn và 
có thể thu hút nhiều khách du lịch đến tham quan.

Đoàn giao lưu Homestay 
thành phố Bungoohno Nhật 
Bản đến thăm

Ca sĩ Han Hye Jin và phát thanh viên Kim Se Rae được ủy nhiệm làm đại sứ để quảng bá trên 
toàn quốc về huyện Gijang-gun, một thành phố du lịch văn hóa. Han Hye Jin là ca sĩ truyền 
thống tiêu biểu của Hàn Quốc, đã hoạt động với vai trò là đại sứ quảng bá cho huyện Gijang-
gun, trong hai năm từ tháng 10 năm 2017 đến tháng 10 năm 2019 và lần này đã được tái ủy 
nhiệm lại. Han đã tích cực quảng bá cho huyện Gijang-gun, tại các lễ hội và sự kiện trong 

cả nước. Kim Se Rae thì đang hoạt động với vai trò là phát thanh viên... cho đài phát sóng 
và hiện đang sống ở Jeonggwan-eup. Sẽ giới thiệu tích cực về huyện Gijang-gun đến những 
người nước ngoài sống ở Busan, với vai trò là người dẫn chương trình của đài phát thanh 
tiếng Anh Busan.

Ủy nhiệm Đại sứ huyện Gijang-gun

Hoạt động phòng cấp cứu 24 giờ tại 
Viện năng lượng nguyên tử khu vực 
Đông Nam
Tổ chức y tế cấp cứu duy nhất ở huyện Gijang-gun, tại Viện năng lượng nguyên tử khu 
vực Đông Nam, đang hoạt động phòng cấp cứu 24 giờ, với sự hỗ trợ của huyện Gijang-
gun, kể từ nửa cuối năm nay. Nhận được sự hỗ trợ về tài chính từ huyện Gijang-gun, nên 
Viện nghiên cứu năng lượng nguyên tử khu vực Đông Nam đã bổ sung thêm một chuyên 
gia y và một y tá, nên hiện đang có 4 chuyên gia y và 12 y tá chuyên khoa, phụ trách phòng 
cấp cứu. Huyện Gijang-gun chiếm diện tích lớn nhất (28,47%) tại Busan, vừa có tỉ lệ dân 
số cao tuổi cao, vừa cách xa các bệnh viện đại học lớn. Mặc dù là tổ chức y tế cấp cứu duy 
nhất trong khu vực là Viện năng lượng nguyên tử khu vực Đông Nam, nhưng kể từ năm 
nay, chính phủ đã không còn hỗ trợ ngân sách và nhân lực hoạt động phòng cấp cứu nữa, 
nên huyện Gijang-gun đã chi ra ngân sách hỗ trợ cho hoạt động của phòng cấp cứu này.


