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Mở tiếp tàu điện ngầm giải phóng nạn tắc nghẽn giao thông kinh niên
Quận Haeundae-gu đã tự xúc tiến ‘mở thêm Tuyến Osiria’ của Tuyến số 2 Đường sắt Đô thị vào năm 2019 và Thành phố Busan cũng đã phản ánh nội dung này trong ‘Kế hoạch Chỉnh
đốn Xây dựng lại Mạng lưới Đường sắt Đô thị Busan’ năm nay. Nếu Tuyến số 2 Đường sắt Đô thị được nối thêm đến Osiria, thì tình trạng tắc nghẽn giao thông sẽ được giải quyết và
khả năng tiếp cận trung tâm thành phố được nâng cao, cũng như kỳ vọng du lịch địa phương sẽ được thúc đẩy phát triển.

Tu sửa Haeundae Green City
Khu Đô thị mới Jwa-dong được đổi tên mới là Haeundae Green City và thông qua tu sửa
các tòa chung cư sẽ đổi mới thành thành phố thông minh. Quận Haeundae-gu sẽ chuẩn
bị phương châm phát triển đô thị bền vững và hướng đến tương lai có người dân là
trọng tâm, bằng cách thực hiện các dịch vụ nghiên cứu để phát triển Phường Jwa-dong.
Ngoài ra, đã thi hành điều lệ thúc đẩy tu sửa nhà chung cư tập thể lâu đời vào tháng 6
năm 2021, và dự định sẽ hỗ trợ một cách có hệ thống và thiết thực cho việc tu sửa.

Công trình xây dựng Đường hầm lớn
Centum ~ Mandeok đang trong đỉnh điểm
Nếu đường hầm lớn nối khu vực Đông•Tây Busan được xây dựng, sẽ giúp giải quyết vấn
đề tắc nghẽn giao thông kinh niên trên đường hiện nay. Đường hầm khứ hồi dài
9,62km, với 4 làn xe từ Phường Jaesong-dong đến Phường Mandeok-dong thuộc Quận
Buk-gu, đã được thi hành và công trình đang trong đỉnh điểm, với mục tiêu là sẽ khánh
thành là vào tháng 11 năm 2024.

Haeundae ~ Cheongnyangni KTX-Eum
được khai trương vào năm 2022
KTX-Eum sẽ dừng ở Ga Haeundae mới. Khách sử dụng đường sắt khu vực Đông Busan
sẽ có thể đến thủ đô nhanh hơn và sẽ thúc đẩy phát triển du lịch và kinh tế khu vực Haeundae. Tuyến đường vận hành của Tuyến Donghae(Bujeon ~ Haeundae ~ Ulsan ~
Pohang ~ Donghae ~ Gangneung) và Tuyến Jungang (Bujeon ~ Haeundae ~ Singyeo-

ngju ~ Yeongcheon ~ Wonju ~ Cheongnyangni) sẽ được khánh thành vào 6 tháng cuối
năm 2022.

Đường cao tốc giữa Haeundae ~
Sasang xây dựng thuận lợi
Nối trực tiếp Đường Cao tốc Namhae(Changwon•Yeosu) và Đường cao tốc (Pohang•Ulsan), để kết nối thẳng với Khu vực Kinh tế Diện rộng Dongnam. Ngoài ra, kết nối giữa
Haeundae ~ Sasang trong 30 phút, với mong đợi sẽ giãm chi phí lưu thông hàng hóa và
chi phí do giao thông phức tạp.
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‘Nhiệt kế yêu thươngHaeundae’ càng nóng hơn
trong khi Corona 19 kéo dài
Haeundae đã nhận giải ưu tú nhất về ‘trái tình yêu giúp đỡ hàng xóm’. Thông qua chiến dịch giúp đỡ hàng xóm khi năm hết tết đến, đã được
công nhận bằng thành quả quyên góp là 654 triệu won, số tiền cao nhất ở Busan. Năm ngoái, do Corona 19 kéo dài đã làm cho tất cả phải gặp
khó khăn, vất vã nhưng với ý nguyện càng trong lúc khó khăn càng phải giúp đỡ lẫn nhau, nên trong năm 2020 số người tình nguyện quyên
góp đã tăng 98 người so với năm 2019. Đặc biệt quyên góp hiện vật như khẩu trang trở nên nhiều hơn do đã từng xãy ra hiện trạng khan
hiếm vật phẩm.

An ủi của Hoàng tử nhỏ dành cho
người dân bị mệt mỏi vì Corona
Ở Haeundae có một chiếc xe buýt giống như biển cả. Bề ngoài của xe buýt có làng sóng xanh và nhiều bối cảnh
là các điểm nóng của Busan, với hình ảnh đeo khẩu trang của Hoàng tử nhỏ Làng Văn hóa Gamcheon đã thu hút
mọi ánh nhìn. Hành khách trên xe buýt không khỏi trầm trồ với cảnh biển cả trải dài bên trong xe. Đây là Xe buýt
Busan Marine Bus được ra mắt vào mùa hè hằng năm do Thành phố Busan và Quỹ Thị dân Giao thông Công cộng
Thành phố Busan thực hiện. Năm nay, Xe buýt Busan Marine Bus đã thêm Ngọn Hải đăng Cheongsapo và Đài
Quan sát Daritdol nối tiếp vào các dấu điểm nổi tiếng hiện có là Tháp Yongtusan, cầu Gwangan, v.v. Những địa
điểm được chú ý trên mạng xã hội như Đường Haeridan, Đảo Dongbaek Nurimaru, Đường Phim ảnh, Trung tâm
Phim ảnh cũng đã được thêm vào. Nền bên trong xe là hình ván lướt, tạo ảo giác như đang lướt sóng trên biển
xanh Songjeong. Trên trần xe là hình ảnh diễn tả nóc nhà bầu trời, có hình chim hải âu như đang bay lượn trên
bầu trời xanh, và cửa sổ tựa như cửa sổ trong máy bay. Xe buýt Marine bus được vận hành trong 100 ngày, từ
ngày 1 tháng 6 là ngày của biển cả, đến ngày 10 tháng 9 hàng năm. Năm nay vận hành 5 chiếc xe bus nội thành,
mỗi tuyến 1 chiếc là tuyến số 31, số 27, số 49, số 68 và số 87, hiện đang được xem xét để mở rộng thêm do sự
phản ứng tích cực của người dân.

