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Đề án sửa đổi của đại biểu quốc
hội đảng cầm quyền và đảng đối
lập về tăng cường các quy định
gầm rú ô tô và xe máy do Quận
Haeundae-gu đã đưa ra
Kiến nghị với Nhà Xanh của Thị trưởng Quận Haeundae-gu, Ông Hong Sun Heon về yêu
cầu giảm tiêu chuẩn mức tiếng ồn đối với xe máy và ô tô của đã được 10,257 công dân
đồng ý. Hàng năm vào mùa hè, có rất nhiều cư dân phàn nàn về tiếng ồn và sự phóng
nhanh vượt ẩu của ô tô thể thao và mô tô, nhưng hầu như không bị phát giác. Thị trưởng
Quận Haeundae-gu đã chỉ trích trong đơn kiến nghị, "Tiêu chuẩn cho phép hiện tại là 100
dB đối với ô tô con và dưới 105 dB đối với xe hai bánh, nhưng 105 dB tương tự như âm
thanh phát ra khi tàu hỏa chạy qua. Nên phải giảm tiêu chuẩn tiếng ồn xuống bằng với
tiêu chuẩn tiếng ồn của hiện trường xây dựng là 80dB. Đáp lại kiến nghị, các đại biểu
Quốc hội của Đảng cầm quyền và Đảng đối lập đã đề xuất sửa đổi Đạo luật Kiểm soát
Tiếng ồn và Độ rung vào tháng 7 và tháng 10 vừa qua, và nó có được thông qua hay không
là điều đang được chú ý. Để liên kiết với các chính quyền địa phương có thiệt hại tương
tự, Quận Haeundae-gu đã gửi công văn đến các chính quyền địa phương trên toàn quốc
vào ngày 26 tháng 10.

Quận Haeundae-gu, nhận Giải thưởng
Thiết kế ở Hong Kong Design Award
(Giải thưởng Thiết kế Hồng Kông)
Quận Haeundae-gu đã đồng nhận giải thưởng “2020 Hong Kong Future Tense Design
Award” cùng với Viện Giáo dục Công nghệ Haeundae. Giải thưởng này do Hiệp hội Thiết
kế Hồng Kông trao tặng, khen thưởng những thiết kế sáng tạo của các nhà thiết kế trẻ.
Quận Haeundae-gu, v.v... đã gửi tác phẩm dự thi là “Upcycle Closet Project(tạo nên túi
xách mới bằng quần áo có trong tủ)” và được chọn là tổ chức nước ngoài đầu tiên được
trao giải trong hạng mục đổi mới xã hội. “Upcycle Closet Project” là dự án mà người dân
mang quần áo không mặc đến Viện Giáo dục Công nghệ, và thông qua khóa đào tạo may
đơn giản tạo ra những chiếc túi xách với thiết kế riêng mà họ mong muốn. Ban tổ chức
cho biết “Dự án này được đánh giá cao là một hoạt động sáng tạo và hướng tới tương lai
nhằm giảm thiểu chất thải quần áo, ngăn ngừa ô nhiễm môi trường và cứu trái đất”.
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Tạo Rừng xanh An toàn cho Trẻ em trên đường
đi học Green City(Thành phố Xanh)
Quận Haeundae-gu đã tạo ra “Rừng xanh an toàn cho trẻ em” trong khu vực xanh, với chiều dài 700m xung quanh
trường Tiểu học và Trung học Cơ sở Sangdang ở phường Jwa-dong, trường tiểu học Jwa-dong. Đường đi rộng rãi trước
cổng trường được phân ra thành đường đi bộ và đường xe chạy, cây xanh ở giữa đường được chuyển sang ven đường.
Ngoài ra, những luống hoa ven đường cũng được tạo ra để trồng 11 loại cây có hoa khác nhau, trong đó có cây hoa Sơn
trà, v.v.

Gắn bộ lọc đặc biệt để hút
bụi mịn cho xe cơ quan

Túi nilong bọc quần áo giặt là,
đừng vứt bỏ, hãy tái sử dụng nó

Quận Haeundae-gu đang cho hoạt động 31 xe cơ quan,
đã được gắn bộ lọc bụi mịn, còn gọi là “khẩu trang xe” kể
từ tháng trước. Bộ lọc này được làm bằng vải đặc biệt
thân thiện với môi trường, hấp thụ và phân hủy bụi mịn
có hại trong không khí và thải lại không khí tinh khiết.
Được biết, hiệu suất hấp thụ trên 1㎡của loại vải này
tương đương với chức năng lọc không khí của 115 cây
5 năm tuổi. Quận đã lắp đặt bộ lọc này cho xe quét dọn
và xe cơ quan của trung tâm phúc lợi hành chính của
phường.

Quận Haeundae-gu đã sản xuất và phát cho 33 tiệm giặt là trong khu
vực, mỗi tiệm 1 nghìn chiếc túi nilong bền dai, để bọc quần áo giặt là,
nhằm giải quyết vấn đề túi nilong bọc quần áo của tiệm giặt là, do
quá mỏng nên bị vứt đi như rác, trong thời gian qua. Loại túi nilong
này có thể được sử dụng để chứa các các đồ tái chế như chai nhựa và
lon, v.v... khi bỏ.

Triển lãm tranh phun sơn đầu
tiên ở Busan của phòng triển lãm
nghệ thuật the Sky trên tầng 100

Nằm trên tầng 100 của Haeundae LCT, “Gallery the Sky” sẽ tổ chức triển lãm tranh phun
sơn đầu tiên ở Busan “Time to Be Art” cho đến ngày 30 tháng 11. Trong triển lãm lần
này, sẽ ra mắt tác phẩm của 7 tác giả tranh phun sơn nổi tiếng. Tác phẩm tranh phun sơn
chính là 'Untitled' của John Won, người tiên phong trong lĩnh vực tranh phun sơn. Ở

triển lãm năm 2016, John Won đã đến Hàn Quốc, và đã hoàn thành tác phẩm cực lớn,
trên một khung tranh vải bố dài 237,5 cm, rộng 700 cm trong hai giờ. Vào tháng 3 năm
nay, với hình thức hai khán giả tham gia, ngộ nhận và vẽ tùy hứng bằng bút lông và sơn
được đặt bên dưới, khiến nó càng trở nên nổi tiếng hơn.

