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CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI 

 

 
01.  Trúc Linh. Người cao tuổi tỉnh Hưng Yên: Làm giàu đâu phải cho riêng 

mình...//Người cao tuổi. - 2023. - Ngày 03 tháng 01. - Tr.14 

Hầu hết Người cao tuổi (NCT) còn sức khỏe đều mong muốn tiếp tục đóng 

góp sức lực, trí tuệ làm giàu cho bản thân, gia đình và đóng góp cho xã hội. Nắm 

bắt được tâm lí của NCT, nhiều năm qua, Hội NCT các cấp tỉnh Hưng Yên luôn 

khích lệ cán bộ, hội viên NCT phát huy kinh nghiệm, trí tuệ, áp dụng khoa học kĩ 

thuật vào sản xuất, tăng năng suất lao động, tạo ra những sản phẩm sạch, ngon, 

đẹp phục vụ nhu cầu người tiêu dùng, tăng thu nhập, cải thiện đời sống. Trong 5 

năm qua, nhiều cán bộ, hội viên NCT trong tỉnh đã nêu cao tinh thần “Tuổi cao, 

chí càng cao”, không chịu khuất phục trước quy luật của tuổi tác, không ngừng 

học tập, áp dụng khoa học, công nghệ tiên tiến vào sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, 

không ngại khó khăn gian khổ, vươn lên làm chủ doanh nghiệp, tạo việc làm cho 

nhiều người lao động, ủng hộ các loại quỹ để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn 

tiêu biểu như: Bà Tạ Thị Tấn, 66 tuổi, hội viên NCT thôn Đông Mai, xã Chỉ Đạo, 

huyện Văn Lâm là Chủ tịch Hiệp hội Làng nghề, Giám đốc Công ty TNHH Ngọc 

Thiên chuyên sản xuất, kinh doanh tái chế kim loại màu; ông Vũ Tuấn Hải, 65 

tuổi, làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Nhà máy sản xuất thức ăn gia súc gia cầm, 

xã Ngọc Lâm, thị xã Mỹ Hào; bà Nguyễn Thị Hồng Nhất, 63 tuổi, hội viên Hội 

NCT xã Minh Châu, huyện Yên Mỹ, Giám đốc Công ty TNHH Hồng Nhất; ông Lưu 

Văn Đức, 64 tuổi, hội viên Hội NCT xã Tân Lập, huyện Yên Mỹ, Giám đốc Công ty 

TNHH Thành Phát... 
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02.  Ngô Hương. Nhớ về cô giáo năm xưa//Quân đội nhân dân. - 2023. - 

Ngày 02 tháng 01. - Tr.5 

 Chia sẻ của cô Ngô Hương (giáo viên Trường THCS Lê Lợi, thành phố  

Hưng Yên) về “bí quyết” xây dựng mối quan hệ tình cảm tin cậy giữa thầy và trò, 

cách xử lý tình huống khi học trò “nổi loạn”...Điều đặc biệt, cô Hương muốn bày 

tỏ sự kính trọng, lòng biết ơn tới cô Nguyễn Ngọc Anh (Phó Hiệu trưởng Trường 

THPT Chuyên Hưng Yên) cô giáo chủ nhiệm năm xưa, người đã từng dìu dắt, dạy 

dỗ và có tầm ảnh hưởng lớn như ngọn đuốc sáng soi đường cho mình. 
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