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Hội đồng đánh giá kết quả công trình Địa chí Thủy Nguyên
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ừ xưa, các triều đình phong kiến rất coi trọng việc nghiên cứu, biên soạn
Địa chí - công trình chuyên khảo tổng hợp về địa lý, lịch sử, chính trị,
kinh tế, văn hóa, xã hội, nhân vật... của quốc gia, một địa phương hay một khu vực.
Nó giúp cho việc hoạch định phát triển kinh tế - xã hội; bảo tồn, phát huy những giá
trị truyền thống - một trong những yếu tố duy trì bản sắc văn hóa của quốc gia dân
tộc hoặc của từng địa phương. Trải qua những biến động của lịch sử, đến nay, nhiều
công trình Địa chí của ông cha ta để lại vẫn còn nguyên giá trị.
Miền đất Thủy Đường xưa được các sử gia đánh giá là vùng Địa linh, nhân
kiệt, nơi quan yếu, từng diễn ra những trận quyết chiến chiến lược trong bảo vệ đất
nước; có nền kinh tế đa dạng và bản sắc văn hóa vùng miền nổi trội - đậm yếu tố của
cư dân ven biển; được phản ánh qua hai di chỉ khảo cổ quốc gia Tràng Kênh - Việt
Khê, thuộc thời các vua Hùng dựng nước; các phong tục tập quán, tín ngưỡng và những
hội hát đúm giao duyên, ca trù làm say lòng người. Thủy Đường cũng đã được giới thiệu
trong nhiều tác phẩm lịch sử, địa chí, tiêu biểu như Đại Việt sử ký toàn thư, Dư địa chí
(của Nguyễn Trãi, thế kỷ 15), Hải Dương chí lược (của Ngô Thì Nhậm, thế kỷ 18), Lịch
triều hiến chương loại chí (của Phan Huy Chú, thế kỷ 19), Đại Nam nhất thống chí và
Đồng Khánh dư địa chí lược (của Quốc sử quán triều Nguyễn, thế kỷ 19)... Tuy nhiên
vẫn còn rất khái lược.
Xác định tầm quan trọng của bộ địa chí địa phương trong phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt, từ khi đất nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng bước vào thời kỳ đổi
mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển kinh tế thị trường định
hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, việc tìm hiểu, nắm vững các đặc điểm
kinh tế, văn hóa, xã hội của mỗi vùng đất, mỗi địa phương để có cơ sở khoa học cho
việc đề ra kế sách phát triển đúng đắn và nhu cầu hiểu biết về quê hương của các thế
hệ nhân dân càng trở thành một yêu cầu cấp thiết. Do đó, từ năm 1989, Ban Thường
vụ Huyện ủy đã có chủ trương nghiên cứu, biên soạn địa chí. Huyện đã tổ chức hội
thảo về Đất và người Thủy Nguyên và hoàn thành một số công trình nghiên cứu khác,
làm cơ sở khoa học cho việc tổ chức biên soạn địa chí khi có điều kiện. Tuy nhiên, do
biết bao công việc cấp bách cần phải giải quyết, nên hơn hai mươi năm sau, đầu năm
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2013, ý tưởng trên mới tiếp tục được triển khai. Ban Thường vụ huyện ủy (khóa 23)
đã ra quyết định số 585-QĐ/HU, ngày 11/3/2013, về việc thành lập Ban Chỉ đạo
biên soạn Địa chí Thủy Nguyên. Mọi công việc được triển khai với quyết tâm rất cao.
Với phương châm Người Thủy Nguyên viết Địa chí Thủy Nguyên, Ban Chỉ đạo đã
nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình và những đóng góp trí tuệ, công sức của đông đảo
người con quê hương Thủy Nguyên đang sinh sống, công tác, học tập ở khắp mọi
miền đất nước. Quá trình nghiên cứu, biên soạn được tiến hành công phu, bảo đảm
quy trình khoa học. Công trình là tập hợp của nhiều lĩnh vực, mỗi lĩnh vực lại có
phương pháp nghiên cứu chuyên ngành, nhưng được hợp thành một chỉnh thể thống
nhất, mang đặc trưng của phương pháp biên soạn địa chí.
Trong quá trình biên soạn, để nâng cao chất lượng công trình, bản thảo đã được
nhiều chuyên gia đóng góp ý kiến và Ban Chỉ đạo thành lập Hội đồng đánh giá kết
quả nghiên cứu, do giáo sư, viện sĩ, Nhà giáo nhân dân Phan Huy Lê, Chủ tịch Hội
Khoa học Lịch sử Việt Nam, làm Chủ tịch, cùng một số nhà khoa học của Trường Đại
học Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội và của thành phố
Hải Phòng như giáo sư, tiến sĩ, Nhà giáo nhân dân Nguyễn Quang Ngọc; phó giáo sư,
tiến sĩ Nguyễn Văn Chính; phó giáo sư, tiến sĩ Đan Đức Hiệp... Hội đồng đánh giá cao
sự cố gắng của địa phương, của nhóm biên soạn và chất lượng nội dung công trình.
Địa chí Thủy Nguyên được chia làm 6 phần, 22 chương và một phần phụ lục,
với các nội dung cơ bản:
- Phần thứ nhất: gồm 4 chương, phản ánh khá sâu sắc, nêu bật những đặc
trưng rất riêng về vị trí địa lý, vị thế và địa chất, địa mạo, đất đai, khí hậu, sông ngòi
- thủy văn, thực vật, động vật; dân cư, dân số và lao động.
- Phần thứ hai: Lịch sử xây dựng và bảo vệ quê hương, gồm 6 chương, viết về lịch
sử vùng đất Thủy Nguyên từ thời tiền sử, sơ sử; những đóng góp trong dựng nước và
giữ nước, đấu tranh giải phóng dân tộc đến thời kỳ thực hiện công cuộc đổi mới. Nội
dung nêu bật tầm quan trọng và các điểm đặc sắc về 2 di chỉ khảo cổ quốc gia Tràng
Kênh, Việt Khê và các di tích khác, khẳng định từ trên 3.000 năm, vào thời các vua Hùng,
người Việt cổ đã có mặt trên đất Thủy Nguyên; về những trận chiến chống quân xâm
lược diễn ra trên dòng Bạch Đằng giang năm 938, 981 và vang dội nhất, oanh liệt nhất
là năm 1288 “Đến nay nước sông vẫn chảy hoài mà nhục quân thù khôn rửa”...
Phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần quật khởi, nhân dân Thủy Nguyên
đã vượt qua hy sinh, gian khổ làm nên những chiến công trong thời kỳ kháng chiến
chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược; đạt được những thành tích đáng tự
hào trong công cuộc xây dựng quê hương. Chương Nhân vật chí ghi chép về 18 vị đại
khoa thời phong kiến, những nhà hoạt động cách mạng và những người con quê hương
thành đạt tiêu biểu.
- Phần thứ ba: Kinh tế, gồm 5 chương, ghi chép tình hình kinh tế từ thời
phong kiến, thời Pháp thuộc đến năm 2014, trên các lĩnh vực nông nghiệp, lâm
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nghiệp, ngư nghiệp, thủy lợi; công nghiệp và thủ công nghiệp; thương mại - dịch
vụ, du lịch; giao thông - vận tải; tài chính - ngân hàng, bưu chính - viễn thông.
Đây là một trong những phần cốt lõi của bộ địa chí, đã được tập trung cao, làm rõ
được những đặc điểm nội bật: Thủy Nguyên là đầu mối giao thông, khu công nghiệpđô thị - dịch vụ phía Bắc thành phố Hải Phòng; những cơ sở lịch sử - xã hội, tiềm
năng và triển vọng...
- Phần thứ tư: Văn hóa - xã hội, gồm 4 chương, nêu bật Thủy Nguyên là địa
phương có nhiều di tích và danh thắng được xếp hạng cấp quốc gia, cấp thành phố;
có phong tục, tập quán, văn hóa dân gian nổi trội, đặc sắc vùng miền; sự nghiệp
văn hóa, giáo dục - đào tạo, y tế, thể dục thể thao phát triển, luôn nằm trong tốp
đầu của thành phố. Đây chính là những cơ sở xã hội hết sức quan trọng cho sự
phát triển bền vững.
- Phần thứ năm: Hệ thống chính trị, gồm 3 chương, ghi chép cụ thể về sự ra
đời, trưởng thành của tổ chức Đảng và sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện trong sự nghiệp
đấu tranh cách mạng, kháng chiến giải phóng dân tộc và xây dựng, phát triển kinh
tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh; về hệ thống chính quyền dưới thời phong
kiến, thực dân, vai trò của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các phòng, ban
chức năng trong từng giai đoạn lịch sử. Sự ra đời và vai trò của các đoàn thể chính
trị, chính trị - xã hội và xã hội - nghề nghiệp đã góp phần vào sự nghiệp giải phóng
dân tộc, xây dựng chủ nghĩa xã hội và xây dựng Thủy Nguyên ngày càng đổi mới,
phát triển.
- Phần thứ sáu: Lược khảo xã - thị trấn phản ánh khái quát về quá trình hình
thành, văn hóa cổ truyền, đặc điểm kinh tế, lược sử truyền thống... Đây là những
thông tin cơ bản khi muốn tìm hiểu một địa phương nào đó.
- Phần phụ lục: là những tài liệu cụ thể về thành tích trên các lĩnh vực, về
những số liệu chứng minh của phần nội dung và phục vụ hữu ích cho việc tra cứu
của đọc giả.
Bộ Địa chí Thủy Nguyên thực sự là một thành tựu quan trọng trong lĩnh vực
khoa học xã hội - nhân văn và là bộ Bách khoa thư về huyện Thủy Nguyên, về một
vùng đất lâu đời, có truyền thống lịch sử hào hùng trong đấu tranh bảo vệ quê hương,
những đóng góp quan trọng vào quá trình dựng nước, giữ nước và giải phóng dân tộc
luôn là phên dậu của Tổ quốc qua các thời đại; là một trong những vùng đất có nền
văn hóa đặc sắc, hòa quyện vào dòng chảy của nền văn hóa Việt Nam đậm đà bản sắc
văn hóa dân tộc và kinh tế phát triển năng động. Cuốn địa chí vừa là sách công cụ
hữu ích của các nhà nghiên cứu, các nhà quản lý hoạch định chính sách địa phương,
các nhà đầu tư, vừa cung cấp kiến thức phổ thông cho quảng đại quần chúng. Qua
từng trang sách, người đọc có được những hiểu biết về đặc điểm rất riêng, nổi trội về
địa lý tự nhiên, có vị thế mở phát triển kinh tế, văn hóa, những hiểu biết sâu sắc về
lịch sử, di tích và danh thắng, phong tục - tập quán, tôn giáo - tín ngưỡng; những
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đóng góp của người Thủy Nguyên trong lịch sử dựng nước và giữ nước; những thành
tựu và sự phát triển của quê hương qua nhiều thế kỷ... Từ đó, nâng cao lòng tự hào
cho mỗi người dân Thủy Nguyên, trong đó có những người con đang sinh sống, làm
việc trên phạm vi cả nước, nước ngoài, tiếp tục phấn đấu vượt qua thử thách, vươn lên
thành đạt, làm giàu cho quê hương và đất nước.
Công trình là tâm huyết của tập thể lãnh đạo và nhân dân Thủy Nguyên, là
kết quả lao động sáng tạo của nhóm biên soạn, của những người quan tâm, yêu mến
quê hương Thủy nguyên. Cuốn Địa chí Thủy Nguyên được hoàn thành và xuất bản
vào dịp Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 24, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Tuy đã có nhiều
nỗ lực, cố gắng nhưng cuốn Địa chí Thủy Nguyên vẫn khó tránh khỏi những hạn chế,
thiếu sót, rất mong nhận được những ý kiến đóng góp tâm huyết, sâu sắc của các nhà
khoa học và bạn đọc để cuốn địa chí xuất bản lần sau chất lượng cao hơn.
Nhân dịp xuất bản bộ sách Địa chí Thủy Nguyên, thay mặt Huyện ủy, Ủy ban
nhân dân huyện Thủy Nguyên, tôi xin chân thành cám ơn Hội Khoa học Lịch sử Việt
Nam, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Hội Khoa học Lịch sử Hải
Phòng, Nhà Xuất bản Hải Phòng, Viện Tài nguyên và môi trường... các thành viên
Hội đồng đánh giá công trình Địa chí Thủy Nguyên, nhóm biên soạn và các cơ quan,
đơn vị đóng trên địa bàn, lãnh đạo huyện qua các thời kỳ và những người con quê
hương Thủy Nguyên công tác, làm việc, sinh sống ở mọi miền đất nước đã có những
đóng góp trí tuệ, công sức, kinh phí cho công trình được hoàn thành.
Trân trọng giới thiệu Địa chí Thủy Nguyên cùng bạn đọc.
ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ
Bí THƯ HUYỆN ỦY

Lê Minh Luật
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