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ông H£i là huyÇn xa nh¥t tÉnh cách trung tâm tÉnh lõ là thành phÑ B¡c Liêu
60 km. Phía B¯c ông H£i giáp vÛi huyÇn Giá Rai. Phía Nam ông H£i giáp vÛi biÃn
ông. Phía ông ông H£i giáp vÛi huyÇn Hoà Bình. Phía Tây ông H£i giáp vÛi
thành phÑ Cà Mau và huyÇn §m D¡i và tÉnh Cà Mau, ranh giÛi là sông Gành Hào.
HuyÇn r¥t có tiÁm nng phát triÃn kinh t¿, ·c biÇt là kinh t¿ biÃn. ông H£i ß
phía Nam thuÙc tÉnh B¡c Liêu, °ãc tách ra të huyÇn Giá Rai vào ngày
1/3/2002.

HuyÇn
ông H£i có diÇn tích 57.008,74 ha. Dân sÑ 145.434 ng°Ýi. M-t Ù 255 ng°Ýi/km2,Â ¿n nay huyÇn ông H£i có 11 ¡n vË hành
chính bao gÓm: thË tr¥n Gành Hào và các xã: Long iÁn ông, Long iÁn, Long iÁn
Tây, Long iÁn ông A, An Phúc, An Tr¡ch, iÁn H£i, Ënh Thành, An Tr¡ch A, và
Ënh Thành A. Trong ó, xã có diÇn tích tñ nhiên lÛn nh¥t là xã Long iÁn, xã
có diÇn tích nhÏ nh¥t là xã Ënh Thành A.
ông H£i
là huyÇn nghèo, mÛi thành l-p, c¡ sß h¡ t§ng ch°a th-t sñ Óng bÙ. T÷ lÇ hÙ
nghèo theo chu©n nm 2011 là 25,08%, hÙ c-n nghèo 7,74%. Tuy nhiên °ãc sñ quan
tâm §u t° cça các c¥p chính quyÁn, ¿n nay, huyÇn ã c¡ b£n xóa °ãc nhà ß t¡m
bã, Ýi sÑng v-t ch¥t và tinh th§n cça nhân dân °ãc nâng lên rõ rÇt, ch¥t l°ãng
giáo dåc, y t¿ có nhïng chuyÃn bi¿n tích cñc, diÇn m¡o nông thôn ngày càng khßi
s¯c. HuyÇn ang thúc ©y viÇc nâng c¥p c¡ sß h¡ t§ng, nâng c¥p c£ng Gành Hào,
trung tâm th°¡ng m¡i Gành Hào và nâng c¥p tuy¿n °Ýng Giá Rai-Gành Hào vÛi tiêu
chu©n c¥p 4 Óng b±ng, nÑi të QL1A ¿n trung tâm thË tr¥n Gành Hào, vÛi chiÁu
dài trên 30 km, tuy¿n °Ýng mang ý ngh)a quan trÍng ¿n viÇc phát triÃn kinh t¿
xã hÙi cça huyÇn, phåc vå viÇc i l¡i và v-n chuyÃn hàng hóa.
Â Sñ hình thành và phát triÃn cça Ph-t Giáo huyÇn ông H£i
qua các thÝi kó, các ho¡t Ùng Ph-t giáo trong tëng giai o¡n lËch sí ã g¯n liÁn
vÛi công cuÙc ¥u tranh vì Ùc l-p dân tÙc t¡i Ëa ph°¡ng, trong giai o¡n dñng
xây quê h°¡ng ông H£i, Ph-t giáo ã nh-p th¿ vÛi nhïng b°Ûc i §y sáng t¡o
góp ph§n làm nên nhïng chuyÃn bi¿n tích cñc trong Ýi sÑng kinh t¿, vn hóa cça
cÙng Óng, em ánh sáng vn hóa ¿n cho ng°Ýi dân hiÃu và làm theo lÝi
d¡y cía Ch° Ph-t, ý théc và làm tÑt trách nhiÇm và bÕn ph-n công dân. NghÇ thu-t Ph-t hóa gia ình, nghÇ thu-t v-n Ùng bà con x
séc
vÛi Giáo hÙi nh±m xã hÙi hóa các ho¡t Ùng Ph-t sñ, góp ph§n làm cho Ph-t giáo
°ãc h°ng thËnh và cÑng hi¿n xây dñng quê h°¡ng xé sß. £ng và Nhà n°Ûc
luôn tôn trÍng và b£o vÇ quyÁn tñ do tín ng°áng, £m b£o mÍi sinh ho¡t tôn giáo
theo úng qui Ënh cça pháp lu-t, thÝi gian qua Ph-t giáo ã làm °ãc nhiÁu viÇc
tÑt ¡o ¹p Ýi,Â xây dñng Ph-t giáo ngày càng phát triÃn, Óng thÝi tích cñc
tham gia xây dñng quê h°¡ng ông H£i giàu ¹p.Â
Ngày 15 tháng 4 nm inh D-u nh±m thé ba ngày
10/5/2017 vào lúc 16 giÝ 30 phút, BTS. GHPGVN huyÇn ông H£i ã long trÍng tÕ chéc ¡i LÅ Ph-t £n, PL: 2561 t¡i
trå sß vn phòng chùa Linh èng thuÙc ¥p Long Hà, xã iÁn H£i, huyÇn ông H£i, tÉnh
B¡c Liêu vÛi sñ chéng minh cça Ch°
tôn éc BTS GHPGVN tÉnh B¡c Liêu, chính quyÁn các c¥p sß t¡i và hàng trm Ph-t
tí. ¡i éc Thích Giác Nhñt æy viên th°Ýng trñc BTS. PG tÉnh, Tr°ßng BTS GHPGVN
huyÇn V)nh Lãi ã tuyên Íc Thông iÇp cça éc Pháp chç GHPGVN, ¡i éc Thích
Ph°Ûc Thu-n Tr°ßng BTS. GHPGVN huyÇn ông H£i tuyên Íc DiÅn vn Ph-t £n cça
HT Chç TËch HTS GHPGVN, trong không khí trang nghiêm th¯m tình ¡o vË, thÃ hiÇn
sñ oàn k¿t và quan tâm cça Chánh quyÁn Ñi vÛi Ph-t giáo, Ông NguyÅn Vn Sáng,
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Phó chç tËch HND huyÇn ông H£i ã thay m·t cho HuyÇn æy, HND, UBND, UBMTTQVN
huyÇn ông H£i gßi t·ng món quà chúc mëng Ph-t £n, Bà NguyÅn H¡nh Nguyên Phó
chç tËch xã iÁn H£i cing ã thay m·t UBND, UBMTTQVN xã gßi t·ng ph§n quà chúc
mëng Ph-t £n, ¡i éc Thích Giác Nhñt æy viên th°Ýng trñc BTS. GHPGVN tÉnh B¡c
Liêu, Tr°ßng BTS. GHPGVN huyÇn V)nh Lãi trong niÁm hoan h÷, kích lÇ tinh th§n vÛi
ph§n quà chúc mëng Ph-t £n vô cùng ý ngh)a.
Toàn thÃ Ban tÕ chéc Ph-t £n vô cùng ph¥n khßi khi
l¯ng nghe nhïng ý ki¿n cça C° s) Qu£ng ThiÇt, æy viên th°Ýng trñc BTS. GHPGVN tÉnh,
CÑ v¥n BTS. PG huyÇn ông H£i. BTS. PG huyÇn ông H£i ã phát nguyÇn tr°Ûc
thánh t°ãng s¡ sinh cça éc BÕn s° Thích Ca trong ngày Khánh £n s½ quy¿t tâm
ph¥n ¥u hoàn thành các công tác Ph-t sñ trong nm 2017 làm cho Ph-t giáo huyÇn
nhà phát triÃn, em ánh sáng Ph-t pháp ¿n mÍi t§ng lÛp xã hÙi, vÛi måc tiêu
xóa bÛt nhïng tÇ n¡n xã hÙi, nâng cao ph©m ch¥t ¡o éc, làm tÑt ¡o ¹p Ýi,
không phå sñ kó vÍng cça Ch° Tôn Giáo ph©m BTS tÉnh và Chánh quyÁn sß t¡i.
Trãi qua h¡n mÙt ti¿ng Óng hÓ buÕi lÅ ã k¿t thúc
viên mãn, tràn §y ¡o vË qua hình £nh ch° Tôn éc, Các C¥p Chánh quyÁn và Ph-t
tí mÙc dåc thánh t°ãng s¡ sinh, khúc hát Kính mëng Ph-t £n cça ca s) Châu KiÇt
ca ngãi Ph-t à vang vÍng mãi trong trái tim ng°Ýi con Ph-t. VÛi nhïng ph§n quà
tri ân cça BTS. GHPGVN huyÇn ông H£i gßi t·ng ¿n Ch° Tôn éc và Các C¥p Chánh
quyÁn ã ánh d¥u cho mÙt mùa Ph-t £n tràn §y hoan h÷ cça Ph-t giáo huyÇn
nhà.
H¡nh phúc thay ch° Ph-t giáng
sanh
H¡nh phúc thay giáo pháp cao
minh
H¡nh phúc thay tng già hòa hÍp
H¡nh phúc thay té chúng Óng
tu.
NAM MÔ BÔN S¯ THÍCH CA MÂU NI PH¬T TÁT I CHèNG
MINH.

http://www.phatgiaobaclieu.com

Powered by Joomla!

Táº¡o bá»Ÿi: 28 May, 2018, 02:38

