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CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI 

 

 

01. Nguyễn Mạnh Thắng. Thích ứng để vươn xa. - 2023. - Số 486+487 

(tháng 01). - Tr.28 

 Sau hơn 20 năm kể từ khi tách huyện, Văn Giang đã vươn mình trở thành 

một trong những huyện phát triển bậc nhất của tỉnh Hưng Yên. Tốc độ phát triển 

kinh tế trung bình của huyện giai đoạn 2015-2020 là 15,3%. Năm 2021 huyện có 

tốc độ tăng trưởng kinh tế 13,2%; thu nhập bình quân đầu người đạt 88,5 triệu 

đồng (gấp gần 30 lần thu nhập bình quân đầu người khi mới tái lập huyện). Chỉ 

tính riêng 6 tháng đầu năm 2022, huyện Văn Giang thu ngân sách đạt 9.900 tỷ 

đồng. Hiện nay, huyện Văn Giang là vựa cây cảnh lớn nhất miền Bắc, với 12km
2
 

hoa, cây cảnh, cây ăn quả…phục vụ nhu cầu của người dân trên khắp các tỉnh, 

thành phố lân cận. 

ĐC.2 

 

02.  Tiến Đạt. Gương mẫu đi đầu trong bảo vệ môi trường//Đại đoàn kết. - 

2023. - Ngày 13 tháng 01. - Tr.5 

 Ông Vũ Đức Phúc, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thị trấn Trần Cao, huyện Phù 

Cừ là người cán bộ hòa nhã, hết lòng vì công việc với nhiều sáng kiến hay trong 

thực hiện và vận động nhân dân chung tay bảo vệ môi trường, làm đẹp quê hương. 

Với cương vị là Chủ tịch Ủy ban MTTQ thị trấn từ năm 2008 đến nay, ông Phúc đã 

cùng các ban, ngành, đoàn thể vận động 468 gia đình tự giác tháo dỡ tường rào, 

công trình phụ, hiến 12.446m
2
 đất thổ cư để mở rộng, nâng cấp đường giao thông 

thôn, xóm; vận động các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm giúp các hộ nghèo 

xây mới, nâng cấp nhà ở, cải thiện đời sống. Đến nay, thị trấn Trần Cao đã có 960 

hộ gia đình thực hiện mô hình xử lý rác thải hữu cơ tại gia đình, 100% hộ gia đình 

dùng nước hợp vệ sinh, 100% hộ chăn nuôi đều xử lý chất thải bằng hầm biogas 

trước khi thải ra môi trường…. 

       ĐC.259 

 

03. Văn Minh. Bà Chi hội trưởng dám ngĩ, dám làm//Người cao tuổi. - 2023. 

- Ngày 18 tháng 01. - Tr.6 

Bà Nguyễn Thị Hà Thoa, 70 tuổi, giáo viên nghỉ hưu, Chi hội trưởng Người 

cao tuổi (NCT) thôn Phần Hà, xã Bắc Sơn, huyện Ân Thi là người dám nghĩ, dám 

làm, tích cực tuyên truyền, vận động bà con trong thôn đóng góp công, của xây 

dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp; đặc biệt là khu vực ao chùa, hồ nước 

trước đây bị tù đọng gây ô nhiễm, nay đã được quy hoạch, nạo vét, khơi thông, xây 

kè, trồng sen, nuôi cá… 

 ĐC.259 

 

03. Thanh Hằng-Thủy Hà. Tiếp tục lan tỏa thông điệp nhân văn//Báo An 

sinh xã hội. - 2023. - Ngày 17 tháng 01. - Tr.3 
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 Nhân dịp Tết Quý Mão 2023, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế 

Mạnh cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà, sổ BHXH cho gia đình chính 

sách, người có công, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh HưngYên. 

       ĐC.265 

 

 

LỊCH SỬ - DI TÍCH LỊCH SỬ 

 

 

04. Nguyễn Trọng Văn. Văn chỉ làng tôi//Nông thôn ngày nay. - 2023. - 

Ngày 17 tháng 01. - Tr.13 

 Nếu Văn Miếu là biểu tượng cho tinh thần hiếu học, tôn sư trọng đạo của 

cả một dân tộc, thì Văn Chỉ là biểu tượng cho tinh thần hiếu học của mỗi vùng quê. 

Một trong những di tích vinh danh các vị khoa bảng đó là Văn chỉ Bình Dân thuộc 

thôn Bình Dân, xã Tân Dân, huyện Khoái Châu. Văn chỉ Bình Dân là nơi thờ Đức 

thánh Khổng Tử, nhà bác học Chu Văn An và các bậc Tiên hiền, các nhà khoa 

bảng của huyện Đông Yên, phủ Khoái Châu xưa. Vì từ xa xưa thôn Bình Dân nổi 

tiếng có truyền thống hiếu học lại có nhiều người đỗ đạt nhất (8 vị tiến sĩ) nên 

được triều đình cho phép đặt văn chỉ mang tên “Văn chỉ Bình Dân”. Văn chỉ Bình 

Dân không chỉ là di tích văn hóa mà còn là di tích lịch sử đấu tranh chống xâm 

lược, được Nhà nước xếp hạng cấp quốc gia sớm nhất của tỉnh Hưng Yên (năm 

1962). 

       ĐC.96 

 

 

NHÂN VẬT 

 

 

05. Nguyễn Sĩ Đại. Mối tình của Hải Thượng Lãn Ông//Người cao tuổi. - 

2023. - Số báo Xuân (gộp các số từ 13-19). - Tr.16 

 Lê Hữu Trác hiệu là Hải Thượng Lãn Ông (1720-1791), ông sinh ra tại xã 

Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, tuy nhiên, phần lớn cuộc đời ông đã sống 

và thành danh ở quê mẹ thuộc xứ Bầu Thượng, xã Tĩnh Diệm, huyện Hương Sơn, 

tỉnh Hà Tĩnh. Lúc còn trai trẻ ông đã cầu hôn, nạp lễ vấn danh, lễ hỏi với con gái 

quan Tham Chính ty Sơn Nam ở  xã Huê Cầu. Nhưng sau đó, vì một lý do riêng, 

ông hồi cư về Hương Sơn quê mẹ lập nghiệp, cưới vợ. 40 năm sau, Hải Thượng 

Lãn Ông có dịp trở về quê xưa, gặp lại người cũ (lúc này đã xuống tóc quy y, 

nương nhờ cửa Phật) khiến ông day dứt khôn nguôi… 

ĐC.05(91) 


