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Tảo bẹ Gijang một đặc sản của huyện Gijang lần đầu tiên được xuất khẩu  đến Nhật Bản . Trong thời gian qua, rong biển của Gijang được xuất khẩu nhiều đến Nhật Bản và Bắc Mỹ,  
nhưng trường hợp tảo bẹ Gijang thì do cách sử dụng nguyên liệu nấu ăn của nhiều quốc gia khác nhau, nên thành quả xuất khẩu còn thấp. Thêm vào đó, là do thiếu không gian sấy 
khô v.v… nên việc làm khô tự nhiên trở nên khó làm cho xuất khẩu tảo bẹ Gijang cũng không được dễ dàng. Trong bối cảnh này, anh Kim Yeong Tae một ngư dân của huyện Gijang 
đã du nhập cơ sở máy móc sấy khô và đã sản xuất một sản phẩm ưu tú, chứa hương vị đặc của tảo bẹ Gijang. Theo anh Kim cho biết, tháng 12 năm ngoái đã xuất khẩu 21 tấn tảo 
bẹ này sang Nhật Bản, đưa doanh thu lên đến  200 nghìn đô la . Các khách hàng Nhật Bản đã đánh giá rằng, tảo bẹ Gijang được xuất khẩu lần này có chất lượng cao cấp ngang với 
‘tảo bẹ Hakodate’ của Nhật Bản. Ở Nhật Bản thì tảo bẹ được sản xuất ở Hakodate và  đảo Rishiri của Hokkaido là được đánh giá cao nhất. Theo quan chức liên quan huyện Gijang 
‘ không riêng chủng loại và chất lượng của tảo biển mà bề ngoài cũng được đánh giá rất kỹ lưỡng ở Nhật Bản nên xuất khẩu tảo bẹ Gijang là một việc rất đáng vui mừng . Lấy lần 
xuất khẩu này làm sự bắt đầu và mong đợi rằng xuất khẩu tảo bẹ Gijang sẽ được mở rộng hơn’, ông nói. 
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Nạp giấy hỏi về tình trạng sức khỏe 
sau khi du lịch Trung Quốc và nhập cảnh 

①lòng bàn tay   ②móng tay  ③kẽ ngón tay  

④chập hai tay lại  ⑤ngón cái  ⑥ Cuối móng tay

Sau khi nhập cảnh có xuất hiện phát sốt và triệu chứng hô 
hấp (ho, đau họng, v.v.) hãy gọi đến tư vấn Trung tâm Quản 
lý Bệnh dịch (1339) hoặc là Trạm y tế huyện Gijang-gun 
(709-4812,4823).

6 bước rửa tay 

Rửa tỉ mỉ 30 giây trở lên với 
xà phòng



Lễ kỉ niệm 1.3 năm thứ 101 được tổ chức 

Nơi trượt Patin ở Gijang-gun 

Cơm cuộn rong biển trứng giúp tăng miễn dịch 

Lễ kỉ niệm "phong trào 1.3’ được tổ chức vào ngày 1 tháng sau, tại Đài tưởng niệm kháng Nhật (trong công viên trẻ em Semaul, Gijang-eup). Trong sự kiện lần 
này, dự định có khoảng 500 người sẽ tham dự, bao gồm thân nhân của nhân sĩ yêu nước, người dân địa phương và học sinh v.v. Mặt khác, Uỷ ban Dân trú Tự trị 
của ấp Gijang-eup cũng tổ chức lễ kỉ niệm 1.3 vào lúc 11 giờ sáng ngày 1 tháng 3 tại Tháp tưởng niệm nhân sĩ yêu nước Jeonggwan(trong viện bảo tàng Jeong-
gwan). (Lễ kỉ niệm 1.3 có thể bị hủy bỏ do virus Corona chủng mới lan rộng)

Trượt Patin vừa là một trò chơi, vừa là văn hóa của thế hệ trẻ những năm 1980. 
Nhưng vào những năm 1990 thì dần dần biến mất do sự xuất hiện của trượt Inline, 
cho đến vài năm trước đây trào lưu hồi cổ lại nổi lên và trở thành môn thể thao giải 
trí được trai gái già trẻ quan tâm yêu thích. Trượt Patin là môn vận động nhiệp điệu, 
có thể nâng cao cảm giác thăng bằng và dây thần kinh vận động, nhưng so với chạy 
bộ thì ít ảnh hưởng đến xương khớp.

Rong biển là một loại thực phẩm giàu khoáng chất và vitamin giúp lưu thông máu bằng cách bài tiết các chất thải tích lũy trong cơ thể. Nó rất giàu Iốt , Canxi 
và Sắt , v.v… có hiệu quả tốt cho sản phụ trong thời gian ở cử và trẻ đang phát triển được khỏe xương . Dồi dào chất xơ, tốt trong phòng ngừa táo bón và là thực 
phẩm có calo thấp giúp giảm cân hiệu quả.

Công thức (2 phần ăn)
20g rong biển khô , đường 2T, nước tương 2T, dầu mè 2T, tỏi 1/2T, rong biển 2 tấm, gạo 180g, trứng 3 quả, dưa củ cải 40g, dầu ăn

Rollerman Gijang-eup 722-0501.  Đóng cửa vào thứ ba hàng tuần. Phí 9.000 won

Rollerpark Đông Busan Gijang-eup 723-0222 đóng cửa vào thứ hai hàng tuần . 
Phí 10.000 won trong 2 giờ .

Rollerbangbang Jeonggwan-eup 521-8777. Phí 10.000 won trong 2 giờ 
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