
Ngày 5 tháng 6 năm 1911, với tên Văn Ba, ngƣời thanh niên ƣu tú nhất

của dân tộc Việt Nam rời mẹ Tổ quốc, lên tàu Latouche Tréville, mở đầu cuộc

hành trình vạn dặm quyết tâm tìm đƣờng cứu nƣớc, cứu dân và đã tìm ra con

đƣờng duy nhất đúng, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân Việt Nam và xu

thế phát triển của thời đại - con đƣờng cách mạng vô sản.

Có rất nhiều vấn đề cần tìm hiểu, giải đáp một cách tường minh xung

quanh sự kiện lịch sử quan trọng Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước ngày

5-6-1911, trong đó vấn đề động lực thúc đẩy Nguyễn Tất Thành rời xa quê

hương, Tổ quốc để tìm ra chân lý độc lập, tự do thật sự cho dân tộc Việt Nam là

vấn đề rất hệ trọng. Với cách nhìn khách quan, khoa học, có khẳng định rằng,

sự kiện Nguyễn Tất Thành rời xa quê hương, Tổ quốc tìm đường cứu nước, cứu

dân cách đây 105 năm là kết quả tất yếu của hệ thống động lực chủ yếu sau:

1. Yêu nƣớc, thƣơng dân là động lực chủ yếu, xuyên suốt cuộc hành

trình tìm đƣờng cứu nƣớc của Hồ Chí Minh.

Sinh ra trong một gia đình nhà nho yêu nước tiến bộ và được giáo dưỡng

bởi những người thân có lòng yêu nước, thương dân sâu sắc; lớn lên trên quê

hương Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An - mảnh đất địa linh nhân kiệt và giàu

truyền thống cách mạng, Nguyễn Tất Thành đã thừa hưởng những giá trị văn hóa
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truyền thống của gia đình, quê hương, dân tộc; hấp thụ những nhân tố mới của

thời đại và đã hình thành những phẩm chất ưu tú, tạo nên một nhân cách mới.

Lòng yêu nước, thương dân ở Người không chỉ dừng lại trong quan niệm truyền

thống “trung quân”, “ái quốc”, “thương nòi” mà đã hòa quyện với một cơ sở xã

hội mới, với những nhân tố mới mà Người đã học hỏi và tích lũy từ rất sớm. Đó

là nền “tân học”, sự thấu hiểu con người - mà chủ yếu là người lao động nghèo

khổ đang rên xiết dưới gót giầy ngoại xâm và bọn phong kiến tay sai phản động

bán nước... Tất cả những yếu tố ấy hòa quyện với nhau tạo nên tình cảm yêu

nước, thương dân tha thiết, giúp Người nâng cao nhận thức, hiểu biết về con

người, xã hội, vận nước; từ đó hình thành ở Người sự ham muốn tích cực, thái

độ tiến bộ đối với vận mệnh của dân tộc.

Ngay từ lúc mới mười ba tuổi, Người đã bị thu hút khi nghe những từ “tự

do - bình đẳng - bác ái” và có ý định muốn làm quen với nền văn minh Pháp,

“muốn tìm xem những gì ẩn đằng sau những chữ ấy”. Bởi nỗi trăn trở lớn luôn

đau đáu trong tư duy, tình cảm của Người là ở “mẫu quốc” xa xôi ấy con người

được “tự do, bình đẳng, bác ái”, nhưng vì sao thực dân Pháp lại đem quân sang

xâm lược Việt Nam và đối xử với nhân dân ta vô cùng bất công, tàn bạo? Câu

hỏi ấy càng bồi đắp lòng yêu nước, thương dân, mà Người đã xem như là máu

thịt của mình. Chính động lực ấy đã thúc đẩy ý chí của Người “phải sang nước

Pháp để tìm hiểu, để xem xét và trở về giúp đồng bào mình”.
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2. Quyết tâm tìm ra con đƣờng giải phóng dân tộc Việt Nam khỏi ách

thống trị của thực dân Pháp và phong kiến tay sai là động lực trực tiếp thúc

đẩy Hồ Chí Minh ra đi tìm đƣờng cứu nƣớc, cứu dân.

Sau khi đặt ách thống trị lên đất nước ta, thực dân Pháp câu kết với triều

đình nhà Nguyễn bóc lột nhân dân ta đến tận xương tủy, nhân dân ta chịu cảnh

nước mất, nhà tan, “một cổ hai tròng”. Điều đó tất yếu dẫn đến những cuộc đấu

tranh đòi độc lập dân tộc bùng nổ khắp nơi, với nhiều phương pháp và xu hướng

khác nhau. Tiêu biểu có: xu hướng bạo động hướng ngoại với phong trào Đông

du; xu hướng cải cách với phong trào Đông kinh nghĩa thục, cuộc vận động Duy

tân; xu hướng bạo động hướng nội bảo thủ với cuộc khởi nghĩa Yên Thế…

Nhưng các xu hướng cứu nước ấy đều bị đàn áp và dìm trong bể máu. Cách

mạng Việt Nam rơi vào tình trạng khủng hoảng về đường lối cứu nước, đòi hỏi

tất yếu phải có một phương hướng cứu nước mới. Như vậy, hiện thực xã hội

Việt Nam cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX đã tác động trực tiếp đến tư tưởng

cứu nước và chí hướng cách mạng của Nguyễn Tất Thành.

Quyết tâm tìm ra con đường cứu nước mới của Nguyễn Tất Thành đã

vượt qua tầm nhìn hạn chế của các nhà yêu nước cùng thời. Đó không phải là

“ngẫu nhiên” hay “may rủi”, mà quyết định đó dựa trên cơ sở vững chắc của

cách nhìn nhận thấu đáo vấn đề cấp bách của xã hội Việt Nam lúc ấy “phải đưa

dân tộc thoát khỏi tình cảnh đen tối như không có đường ra”. Mặc dù vô cùng

kính trọng và khâm phục tinh thần yêu nước, ý chí chiến đấu nhằm khôi phục

nền độc lập dân tộc của các sĩ phu yêu nước, các vị tiền bối, nhưng Người vẫn

nhận thấy những mặt hạn chế của họ không phù hợp với tình hình mới. Phan

Bội Châu muốn dựa vào Nhật để đánh Pháp khác nào “đuổi hùm cửa trước,

rước sói cửa sau”; Phan Châu Trinh muốn dựa vào chính thực dân Pháp để đánh

đổ phong kiến Nam triều và cải cách canh tân đất nước thì “chẳng khác gì đến

xin giặc rủ lòng thương”; người anh hùng nông dân áo vải Hoàng Hoa Thám

dựng cờ khởi nghĩa gần 30 năm (1884-1913) vẫn còn “nặng cốt cách phong

kiến”, chủ trương đánh đổ thực dân Pháp nhưng khôi phục lại chế độ phong

kiến. Những nhận định, đánh giá đó là kết quả của một quá trình trăn trở, suy

nghĩ, tìm hiểu, đối chiếu, so sánh công phu của một tư duy độc lập, nhạy cảm

với thời cuộc. Mặt khác, với vốn Hán học khá tinh thông được thừa hưởng từ

những người thầy, nhất là Cụ Hoàng Đường và Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc,
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Người rất hiểu một đạo lý của người phương Đông nói chung và Việt Nam nói

riêng “muốn bắt hổ con thì phải vào hang hổ”. Như vậy, quyết tâm giải phóng

dân tộc bằng con đường cách mạng mới là động lực trực tiếp hành trình tìm

đường cứu nước của Hồ Chí Minh. Từ người tìm đường trở thành người dẫn

đường cho dân tộc Việt Nam đến mục tiêu - độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

3. Tìm và xác định lực lƣợng xứng đáng giữ vị trí lãnh đạo cách Việt

Nam là động lực tác động đến nhận thức, tƣ tƣởng của Hồ Chí Minh trong

hành trình tìm đƣờng cứu nƣớc.

Cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, xã hội Việt Nam rơi vào cuộc khủng

hoảng về đường lối cách mạng và giai cấp lãnh đạo. Người luôn trăn trở với câu

hỏi: Ai sẽ là người lãnh đạo công cuộc giải phóng dân tộc, cứu nước, cứu dân?

Người tâm sự “Lúc bấy giờ ông cụ thân sinh ra tôi và nhiều người khác thường

hỏi nhau rằng ai sẽ là người sẽ đứng ra cứu nước, cứu dân? Có người thì cho là

người Nhật, người khác lại cho là người Anh…Vậy làm thế nào bây giờ?”[1].
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Chính trong thời điểm ấy, ở Việt Nam xuất hiện một giai cấp hoàn toàn

mới - giai cấp công nhân. Giai cấp công nhân Việt Nam ra đời do chính

sách khai thác thuộc địa của chủ nghĩa tư bản Pháp. Với tinh thần luôn

hướng đến cái mới, cái tiến bộ và niềm tin vào lực lượng mới, nhất là khi

đứng trên lập trường, quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin, Người đã nhận

định chỉ có giai cấp công nhân công nghiệp là giai cấp duy nhất có sứ

mệnh lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi đến thành công. Bởi, “Đặc tính

cách mạng của giai cấp công nhân là: kiên quyết, triệt để, tập thể, có tổ

chức, có kỷ luật. Lại vì là giai cấp tiên tiến nhất trong sức sản xuất, gánh

trách nhiệm đánh đổ chế độ tư bản và đế quốc, để xây dựng một xã hội

mới, giai cấp công nhân có thể thấm nhuần một tư tưởng cách mạng nhất,

tức là chủ nghĩa Mác - Lênin. Đồng thời, tinh thần đấu tranh của họ ảnh

hưởng và giáo dục các tầng lớp khác. Vì vậy, về mặt chính trị, tư tưởng,

tổ chức và hành động, giai cấp công nhân đều giữ vai trò lãnh đạo”[2]. Do

đó, tìm và xác định đúng lực lượng lãnh đạo cách mạng Việt Nam là động

lực trực tiếp thúc đẩy hành trình tìm đường cứu nước của Hồ Chí Minh.

4. Ý chí, hoài bão, niềm tin tất thắng vào sức mạnh dân tộc Việt

Nam là động lực bên trong nuôi dƣỡng, thúc đẩy hành trình tìm

đƣờng cứu nƣớc của Hồ Chí Minh.

Trước cảnh nước mất, nhà tan, Người xác định rõ mục đích cao cả

là tìm đường cứu nước, cứu nòi giống khỏi ách áp bức thống trị của thực

dân đế quốc và tay sai. Đây hoàn toàn không phải là “cuộc phiêu lưu mạo

hiểm, vì miếng cơm, manh áo” như những luận điệu phản động xuyên tạc,

mà đó là sự hội tụ đầy đủ ý chí, nghị lực phi thường, hoài bão lớn và niềm

tin tất thắng về sức mạnh yêu nước, đoàn kết, kiên cường đấu tranh của

dân tộc Việt Nam có truyền thống mấy ngàn năm chống giặc ngoại xâm.
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Một nhà sử học người Pháp nghiên cứu về cách mạng Việt Nam đã nhận

xét: “Khi ông rời Tổ quốc, Nguyễn Ái Quốc không biết rằng ông đang

bằng phương Tây để đi tìm phương Đông của ông. Ông hy vọng rằng sẽ

sớm trở về Việt Nam để truyền bá những điều đã học hỏi được và đấu

tranh. Ông sẽ chỉ về 30 năm sau (năm 1941), sau chuyến đi vòng quanh

thế giới, ông đã bắt gặp chủ nghĩa Mác cách mạng thế giới và từ đó sẽ

sinh ra một tinh thần dân tộc mới”[3]. Người luôn khẳng định: “Độc lập

cho Tổ quốc tôi, tự do cho dân tộc tôi và hạnh phúc cho đồng bào tôi, đó

là tất cả những gì tôi muốn, đó là tất cả những gì tôi hiểu”.

Như vậy, với lòng yêu nước, thương dân sâu sắc, ý chí quyết tâm

giành độc lập dân tộc, nhận thức đầy đủ hiện thực xã hội, vận mệnh lịch

sử đặt ra đối với dân tộc Việt Nam và những nhân tố mới của thời đại,

Nguyễn Tất Thành đã quyết định xuống tàu, rời bến cảng Nhà Rồng bắt

đầu cuộc hành trình tìm đường cứu nước, cứu dân. Đây là quyết định táo

bạo và đầy sáng tạo được thúc đẩy bằng tổng hợp các động lực, trở thành

nền tảng vững chắc giúp Người vượt qua mọi khó khăn, gian khổ để tìm

thấy con đường giải phóng dân tộc đúng đắn, hợp quy luật tất yếu của lịch

sử giải phóng dân tộc bằng con đường cách mạng vô sản.

105 năm đã trôi qua, ngày 5 tháng 6 năm 1911 không chỉ đánh dấu

bước ngoặt cuộc đời hoạt động cách mạng của Hồ Chí Minh, mà còn ghi

vào lịch sử dân tộc ta thời khắc chuyển mình phát triển theo hướng mới,

được dẫn dắt bởi người Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa

thế giới - Hồ Chí Minh.

(Nguồn Quân đội nhân dân)
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VÌ CON NGƢỜI VÀ CHO CON NGƢỜI 

LÀ MỤC TIÊU VIỆT NAM LUÔN HƢỚNG TỚI

Vì con ngƣời và cho con ngƣời là mục tiêu hƣớng tới của mọi chủ

trƣơng, đƣờng lối, chính sách của Đảng và Nhà nƣớc Việt Nam. Đặc biệt

trong những lúc khó khăn, hoạn nạn, khi ngƣời dân gặp các sự cố thiên tai,

tai nạn, môi trƣờng... gây thiệt hại về ngƣời và tài sản, Chính phủ, các bộ,

ngành, địa phƣơng, các tổ chức chính trị, xã hội, đoàn thể của Việt Nam luôn

hƣớng đến ngƣời dân, sát cánh cùng nhân dân khắc phục hậu quả, ổn định

cuộc sống.

Tuy nhiên, một số kẻ xấu, phần tử phản động thông qua mạng xã hội và

một vài trang mạng ở nước ngoài lại nói rằng chính quyền Việt Nam “vô cảm”,

“bỏ mặc người dân” hay “cản trở” các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ người dân... Cần

phải khẳng định rằng, đó là một sự xuyên tạc, bịa đặt trắng trợn.

Trải qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, dân tộc Việt Nam phải

đổ biết bao mồ hôi, xương máu để giành lấy các quyền cơ bản của con người.

Hơn ai hết, nhân dân Việt Nam thấu hiểu giá trị của hòa bình, độc lập, tự do, ấm

no, hạnh phúc. Cũng vì lẽ đó mà cùng với tôn trọng, giữ gìn và bảo vệ quyền con

người, Nhà nước Việt Nam luôn nỗ lực hết mình để bảo đảm và thực hiện quyền

con người trên thực tế. Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ vĩ đại của Đảng Cộng

sản Việt Nam, của Nhà nước và nhân dân Việt Nam, từng nói: “Tôi chỉ có một sự
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ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập,

dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được

học hành”. Và ngay trong bản “Tuyên ngôn Độc lập” khai sinh ra nước Việt Nam

dân chủ cộng hòa (nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) công bố trước

quốc dân, đồng bào và bè bạn năm châu, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định:

"... tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có

quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do...". Ham muốn, tâm nguyện đó

của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ phản ánh rõ nét khát vọng của toàn thể dân

tộc Việt Nam mà còn là lời khẳng định: Vì con người và cho con người, là mục

đích, tôn chỉ hoạt động nhất quán, xuyên suốt của Đảng và Nhà nước Việt

Nam.

Tinh thần hướng đến người dân, chăm lo cho nhân dân của Đảng và Nhà

nước Việt Nam được thể hiện toàn diện trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội,

đặc biệt là quyền sống, quyền được bảo vệ, quyền được phát triển kinh tế, nâng

cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Điều này được thể hiện rõ nét khi

người dân gặp khó khăn, hoạn nạn.

Nói đến những quốc gia chịu thiệt hại nặng nề nhất trên thế giới do các

thảm họa thiên nhiên không thể không nhắc đến Việt Nam. Việt Nam cũng là một

trong số 10 nước hàng đầu về tần suất bị thiên tai trên thế giới. Tính trung bình

trong 20 năm trở lại đây, mỗi năm Việt Nam xảy ra khoảng 650 sự cố thiên tai

(bao gồm lũ lụt, bão, lốc, mưa đá, sạt lở đất và hạn hán...), gây thiệt hại về kinh tế

ước tính gần 40.000 tỷ đồng (khoảng 0,9% GDP). Riêng trong giai đoạn 2010-

2015, trung bình mỗi năm, Việt Nam chi từ ngân sách khoảng 11.000 tỷ đồng cho

việc cứu trợ khẩn cấp người dân khắc phục hậu quả thiên tai...

Cùng với những chủ trương, giải pháp ấy, Chính phủ Việt Nam còn chỉ đạo

và kêu gọi các cấp, ngành, các lực lượng, đoàn thể, cả cộng đồng vào cuộc với

quyết tâm không để người dân bị đói, bị rét; bảo đảm cho người dân có nơi ăn

chốn ở; hỗ trợ, giúp đỡ để người dân có việc làm thích hợp, sớm ổn định cuộc

sống. Mặc dù chịu nhiều thiên tai, thảm họa với tần suất lớn như vậy, nhưng Việt

Nam đã tổ chức khá tốt công tác phòng tránh theo phương châm “4 tại chỗ”.
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Nhiều quốc gia trên thế giới rất ngạc nhiên về điều này và đã đến Việt

Nam nghiên cứu, tìm hiểu, học tập kinh nghiệm. Chúng ta đã từng chứng

kiến những cuộc di dời, sơ tán dân lịch sử, chỉ trong một đêm, cấp ủy, chính

quyền các địa phương, các lực lượng đã vận động và sơ tán hàng chục nghìn

người dân từ khu vực nguy hiểm về nơi tránh trú an toàn... Khi các sự cố

thiên tai, thảm họa xảy ra, Chính phủ Việt Nam đã chỉ đạo “bảo vệ tính mạng

người dân là trên hết”, “cứu người trước, cứu tài sản sau”... Bảo vệ tính

mạng, tài sản của nhân dân trước thiên tai, thảm họa đã trở thành nhiệm vụ

chiến đấu của LLVT trong thời bình. Nhiều cán bộ, chiến sĩ LLVT đã hy sinh

và bị thương trong khi thực hiện nhiệm vụ cao cả này. Sau mỗi trận thiên tai,

Nhà nước Việt Nam và các cấp chính quyền đều có các biện pháp kịp thời hỗ

trợ nhu yếu phẩm, cơ sở vật chất thiết yếu cho người dân bị nạn. Công tác

giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai cũng được các cấp, các ngành, các tổ

chức, các lực lượng triển khai hết sức khẩn trương và hiệu quả.

Đối với các sự cố tai nạn, ngay sau mỗi sự cố xảy ra, Chính phủ Việt

Nam một mặt chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra làm rõ

nguyên nhân để có biện pháp xử lý, mặt khác có ngay các biện pháp cụ thể

để cấp cứu, tìm kiếm, hỗ trợ các nạn nhân... Các vụ việc tàu cá của ngư dân

bị cướp, bị tàu lạ đâm chìm hay gặp sự cố hỏng hóc, tai nạn giao thông... đều

được các bộ, ngành chỉ đạo lực lượng chức năng như các trung tâm phối hợp

tìm kiếm, cứu nạn hàng hải; các lực lượng Hải quân, Cảnh sát biển, Bộ đội

Biên phòng, Công an... phát hiện, ứng cứu và xử lý kịp thời, giảm đến mức

thấp nhất thiệt hại về người, tài sản. Không chỉ bảo vệ tính mạng, tài sản của

nhân dân Việt Nam, các lực lượng chức năng của ta còn có mặt kịp thời tìm

kiếm, ứng cứu, cứu trợ nhân đạo và xử lý có hiệu quả nhiều vụ việc, bảo vệ

tính mạng và tài sản của người nước ngoài, được bạn bè quốc tế đánh giá

cao.

Tương tự đối với các sự cố liên quan đến an ninh, trật tự xã hội và môi

trường cũng vậy. Đi đôi với việc phòng ngừa từ xa, khi sự việc xảy ra, các

cấp chính quyền, các lực lượng chức năng luôn có mặt kịp thời, khẩn trương

triển khai những biện pháp xử lý quyết liệt để bảo vệ tính mạng, tài sản của

người dân. Sự cố môi trường ở một số tỉnh miền Trung mới đây là một ví dụ.
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Ngay sau khi sự cố xảy ra, Thủ tướng Chính phủ đã kịp thời chỉ đạo Bộ

Tài nguyên và Môi trường và các bộ, ngành liên quan khẩn trương phối hợp

điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến thảm họa. Thủ tướng Chính phủ khẳng

định rõ, dù bất cứ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào vi phạm pháp luật cũng đều

bị điều tra, làm rõ trên cơ sở căn cứ khoa học. Chính phủ Việt Nam quyết tâm

xem xét, xử lý các hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật, không

loại trừ bất cứ tổ chức, cá nhân nào, tuyệt đối không có sự bao che, dung

túng. Cùng với đó, Chính phủ Việt Nam chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương

triển khai ngay các biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả

môi trường.

Chính phủ Việt Nam khuyến khích các tập thể, cá nhân tích cực tổ chức

các hoạt động hỗ trợ phù hợp nhằm giúp đỡ người dân bị ảnh hưởng từ sự cố.

Việt Nam trân trọng, đánh giá cao và tạo mọi điều kiện để các nước, các tổ

chức quốc tế hỗ trợ, giúp đỡ, hợp tác với Nhà nước và nhân dân Việt Nam

trong khắc phục, xử lý các sự cố thiên tai, tai nạn trên tinh thần thiện chí và

xây dựng.

Có thể khẳng định, trong mọi trường hợp, Chính phủ, các bộ, ngành,

địa phương và các tổ chức chính trị, xã hội, đoàn thể của Việt Nam luôn

hướng đến người dân, sát cánh cùng người dân, nỗ lực bằng nhiều biện pháp

để bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân; hỗ trợ, giúp đỡ người dân bị ảnh

hưởng từ các sự cố thiên tai, tai nạn, nhanh chóng ổn định đời sống và sản

xuất. Một số kẻ xấu, phần tử phản động nói rằng chính quyền Việt Nam “vô

cảm”, “bỏ mặc” hay “cản trở” các hoạt động hỗ trợ ngư dân... là sự xuyên

tạc, bịa đặt trắng trợn. Việt Nam kiên quyết phản đối và lên án mọi hành vi

lợi dụng những sự cố thiên tai, tai nạn để tuyên truyền, kích động nhằm

chống phá Việt Nam.

(Nguồn Quân đội nhân dân)
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KỲ HỌP THỨ NHẤT - HĐND TỈNH KHOÁ XVI 

THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

Các đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 ra mắt tại kỳ họp

Ngày 20/6, tại hội trƣờng Tỉnh ủy, HĐND tỉnh khoá XVI, nhiệm kỳ 2016-

2021 đã tổ chức kỳ họp thứ nhất. Dự kỳ họp có đại diện Ban công tác đại biểu

của Quốc hội; Vụ Địa phƣơng của Văn phòng T.Ƣ Đảng; Vụ địa phƣơng

của các Ban Dân vận, Ban Nội chính T.Ƣ; Vụ đoàn thể của Ban Dân vận T.Ƣ.

Phía tỉnh có các đồng chí trong Thƣờng trực Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh, các

cơ quan tham mƣu, giúp việc cho UBND tỉnh; Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh;

Đảng ủy Khối các cơ quan Đảng tỉnh và đại diện lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân

dân tỉnh, Tòa án tỉnh.

Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch

HĐND tỉnh khóa XV chủ tọa, điều hành phiên khai mạc.

Trong diễn văn khai mạc kỳ họp, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy,

Chủ tịch HĐND tỉnh khoá XV đã chúc mừng 61 đại biểu vừa được cử tri tín nhiệm

bầu vào HĐND tỉnh khoá XVI. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Kỳ họp thứ

nhất- HĐND tỉnh khoá XVI bàn và quyết định các vấn đề về nhân sự, tổ chức bộ

máy, có ý nghĩa quan trọng trong việc tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, nâng cao

hiệu quả hoạt động của các cơ quan chính quyền trong nhiệm kỳ 2016-2021 theo

chủ trương của T.Ư và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI nhằm

thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH 5 năm giai đoạn 2016-2021.
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Ngay sau kỳ họp này, các đồng chí được bầu giữ chức danh lãnh đạo trong hệ thống

cơ quan chính quyền sẽ bám sát mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng

bộ tỉnh khoá XVI đã đề ra, nêu cao tinh thần, trách nhiệm thực hiện tốt các chủ

trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; gương mẫu, gắn bó liên hệ mật thiết với

cử tri, với nhân dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; phản ánh, giải

quyết kịp thời kiến nghị của cử tri. Tham gia thực hiện có hiệu quả các hoạt động

của HĐND, không ngừng đổi mới, nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành của

UBND, tăng cường bảo vệ công lý, bảo vệ pháp luật và quyền con người, quyền

công dân của TAND và VKSND. Làm tròn nghĩa vụ của mình trên các vị trí công

tác, xứng đáng với niềm tin của Đảng bộ nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVI

Trong diễn văn khai mạc kỳ họp, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy,

Chủ tịch HĐND tỉnh khoá XV đã chúc mừng 61 đại biểu vừa được cử tri tín nhiệm

bầu vào HĐND tỉnh khoá XVI. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Kỳ họp thứ

nhất- HĐND tỉnh khoá XVI bàn và quyết định các vấn đề về nhân sự, tổ chức bộ

máy, có ý nghĩa quan trọng trong việc tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, nâng cao

hiệu quả hoạt động của các cơ quan chính quyền trong nhiệm kỳ 2016-2021 theo

chủ trương của T.Ư và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI nhằm

thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH 5 năm giai đoạn 2016-2021.
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Ngay sau kỳ họp này, các đồng chí được bầu giữ chức danh lãnh đạo trong hệ

thống cơ quan chính quyền sẽ bám sát mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội

Đảng bộ tỉnh khoá XVI đã đề ra, nêu cao tinh thần, trách nhiệm thực hiện tốt các

chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; gương mẫu, gắn bó liên hệ mật thiết

với cử tri, với nhân dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; phản ánh,

giải quyết kịp thời kiến nghị của cử tri. Tham gia thực hiện có hiệu quả các hoạt

động của HĐND, không ngừng đổi mới, nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành của

UBND, tăng cường bảo vệ công lý, bảo vệ pháp luật và quyền con người, quyền

công dân của TAND và VKSND. Làm tròn nghĩa vụ của mình trên các vị trí công

tác, xứng đáng với niềm tin của Đảng bộ nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XV tặng

hoa chúc mừng đồng chí Trần Đăng Ninh được bầu chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVI

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe UBBC tỉnh báo cáo kết quả xác nhận tư

cách đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021, nội dung nêu rõ: 100% đại biểu

trúng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 đủ tư cách đại biểu HĐND

tỉnh. Tiếp đó, đồng chí Hoàng Thanh Mịch, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh thông báo

tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc cử tri với những người

ứng cử đại biểu HĐND tỉnh.
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Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng

đồng chí Nguyễn Văn Quang, tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021

Ngay sau đó HĐND tỉnh đã tiến hành bầu các chức danh HĐND tỉnh. Với

100% đại biểu có mặt bỏ phiếu tán thành, đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư

Thường trực Tỉnh ủy đã được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-

2021; các đồng chí Hoàng Văn Tứ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XV và Đinh

Văn Dực, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh được bầu chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

khoá XVI.

Đồng chí Trần Đăng Ninh, Chủ tịch HĐND tỉnh

tặng hoa chúc mừng 2 Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021
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Dưới sự chủ tọa, điều hành của đồng chí Chủ tịch và 2 Phó Chủ tịch

HĐND nhiệm kỳ mới, kỳ họp tiếp tục thực hiện việc bầu các chức danh của HĐND

tỉnh. Theo đó, đồng chí Nguyễn Hữu Chương, được bầu giữ chức Chánh Văn

phòng HĐND tỉnh; đồng chí Đinh Quốc Liêm, Trưởng ban Nội Chính Tỉnh

uỷ được bầu giữ chức Trưởng Ban Pháp chế; đồng chí Hoàng Văn Đức, Chủ nhiệm

Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy được bầu giữ chức trưởng Ban Kinh tế- Ngân sách; đồng

chí Nguyễn Văn Toàn, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy được bầu giữ chức Trưởng

Ban Văn hoá- Xã hội;đồng chí Nguyễn Thị Oanh, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy

được bầu giữ chức Trưởng Ban Dân tộc ( HĐND tỉnh khoá XVI) .

Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng

các đồng chí tái đắc cử chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021

HĐND tỉnh cũng đã bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các thành

viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Với số phiếu tán thành cao, đồng chí

Nguyễn Văn Quang tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí

Bùi Văn Cửu, Nguyễn Văn Dũng, Bùi Văn Khánh, Nguyễn Văn Chương được bầu

giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Tiếp đó, các đại biểu

đã bầu ra 21 Ủy viên UBND tỉnh và 22 vị hội thẩm TAND tỉnh nhiệm kỳ 2016-

2021. Đồng thời lấy ý kiến vào dự thảo, thông qua Nghị quyết về việc tổ chức các

kỳ họp thường lệ HĐND tỉnh trong năm 2016.
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Thường trực HĐND tỉnh và lãnh đạo 4 ban của HĐND của HĐND tỉnh khóa XVI 

chụp ảnh lưu niệm với đồng chí Bí thư Tỉnh ủy

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực

Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nêu rõ: Sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm

túc với tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ nhất của HĐND tỉnh khóa

XVI đã thành công tốt đẹp. Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh trân trọng cảm ơn

các ý kiến, kiến nghị tâm huyết, thiết thực của cử tri đối với HĐND tỉnh về sự

nghiệp đổi mới và phát triển của tỉnh trong những năm tiếp theo. Đặc biệt là ý kiến

phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã định hướng những quan điểm, tư tưởng để

HĐND tỉnh khóa XVI tiếp tục phát huy quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng bộ

máy Nhà nước trong sạch, vững mạnh và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của

tỉnh, HĐND tỉnh thể hiện sự nhất trí cao và xác định đó là những định hướng quan

trọng cho việc tiếp tục đổi mới tổ chức hoạt động của HĐND tỉnh trong thời gian

tới. Đồng chí chúc mừng các vị đại biểu mới được bầu vào các chức danh lãnh đạo

của HĐND, UBND và Hội thẩm TAND tỉnh. HĐND tỉnh tin tưởng và mong muốn

các đồng chí vừa được HĐND tỉnh tín nhiệm đảm đương các nhiệm vụ sẽ phát huy

cao nhất năng lực, phẩm chất và tinh thần trách nhiệm của mình trước HĐND tỉnh

và trước nhân dân. HĐND tỉnh kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ

trang, nhân dân các dân tộc trong tỉnh phát huy tinh thần đoàn kết, khắc phục khó

khăn, hăng hái thi đua yêu nước và thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng,

lãng phí, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng,

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và các Nghị quyết của HĐND tỉnh,

trọng tâm là nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2021.

(Theo Báo Hòa Bình)
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Trong vô vàn lựa chọn mà đời người phải trải qua, không phải lúc nào

chúng ta cũng đúng. Nhưng, trước những lựa chọn quan trọng nhất, việc đưa ra

quyết định sáng suốt sẽ cho chúng ta một cuộc đời “thăng hoa” như mong muốn

và ngược lại.

Đối với những người trẻ, điều này lại càng có ý nghĩa hơn bởi họ có cả

một tương lai phía trước đang chờ đợi, mà việc đưa ra những lựa chọn đúng được

sớm chừng nào lại khiến tương lai ấy rõ ràng hơn chừng đó.

1. Chọn LẼ để SỐNG

Lẽ sống chính là hoài bão và sứ mệnh của cuộc đời, là giá trị nền tảng,

chuẩn hành xử của của chính mình. Xác định lẽ sống chính là trả lời câu

hỏi: “Mình là ai, mình sống để làm gì, mình sẽ dùng cuộc đời của mình vào

việc gì và việc đó có đáng để dùng hay không?”.

Xác định lẽ sống cũng chính là việc chọn cho mình lý do để sống (rốt cuộc

ý nghĩa của cuộc đời mình nằm ở đâu) – được coi là “đích đến”, “bánh lái”, hay

sẽ là “ma đưa lối, quỷ đưa đường” trong cuộc đời chúng ta. Đây là lựa chọn quan

trọng bậc nhất, ảnh hưởng tới tất cả những lựa chọn còn lại. Không phải ai cũng

chọn được đúng “đích đến” và “bánh lái” cho mình và hậu quả là cuộc đời của họ

nhiều khi sẽ rất uổng phí hoặc vô cùng bi kịch. Con người sinh ra vốn dĩ là lương

thiện, nhưng chọn lẽ sống khác nhau thì sẽ có những con người khác nhau, cuộc

đời khác nhau và số phận khác nhau.

NGƢỜI TRẺ VÀ 5 LỰA CHỌN QUAN TRỌNG NHẤT CUỘC ĐỜI
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2. Chọn NGƢỜI để LẤY

Phải bắt đầu lựa chọn này từ việc mình muốn có một gia đình như thế nào.

Tình yêu là một phạm trù hoàn toàn mang tính cảm xúc nhưng hôn nhân lại có cả

yếu tố lý trí. Lấy vợ, lấy chồng thì có lẽ ai cũng làm được (chỉ trừ những người

không thèm lấy hoặc không tìm được người phù hợp). Tuy nhiên, không phải ai

cũng tìm cho mình được một người vợ, người chồng, và đồng thời cũng là một

người bạn đời!

Người ta hay nói là trong tất cả các kiểu bạn (bạn xã giao, bạn tâm giao,

bạn tư giao, bạn tri kỷ…) thì chọn bạn đời là khó nhất. Khi chọn bạn đời, điều

kiện cần là tình yêu thương nhưng quan trọng hơn là cả hai phải chia sẻ được lẽ

sống và hệ giá trị suốt cả cuộc đời. Có thể khi cưới nhau, vợ chồng chưa thực sự

là bạn đời, chưa xác định rõ lẽ sống, chưa có chung một hệ giá trị nhưng họ sẽ

cùng thay đổi nhau và thay đổi chính mình để không chỉ là người chồng, người

vợ của nhau, mà còn là người bạn trên hành trình còn lại của cuộc đời. Được như

vậy, cuộc đời sẽ thăng hoa!

3. Chọn VIỆC để LÀM

Thực tế cho thấy đang có xu hướng chọn nghề và đổi nghề theo “mốt”.

Nghề nào được gắn mác “thời thượng” là giới trẻ đổ xô vào tìm “vận may”.

Thậm chí khi đã thành công với một nghề nào đó thì phần đông lại cùng tìm đến

một nghề, đó là nghề chính trị. Thực ra, xã hội có nhiều đỉnh chứ không chỉ có

một đỉnh là quyền lực: Trở thành một chính trị gia tài ba là một đỉnh; trở thành

một nhạc sĩ lớn cũng là một đỉnh; trở thành một bác sĩ giỏi cũng là một đỉnh, trở

thành một kiến trúc sư danh tiếng cũng là một đỉnh… Thực ra, làm một bác sĩ

giỏi vẫn tốt hơn là làm một viện trưởng tồi, làm một giáo sư giỏi thì quan trọng

hơn là làm một hiệu trưởng kém.

Thực ra, làm sếp hay làm lính, làm thầy hay làm thợ, làm quan hay làm

dân, làm chủ hay làm thuê… đều không quan trọng, mà quan trọng là làm cái gì

mà mình giỏi nhất, phù hợp với tính cách của mình nhất và tạo ra giá trị nhiều

nhất (cả giá trị tài chính và giá trị xã hội).

NGƢỜI TRẺ VÀ 5 LỰA CHỌN QUAN TRỌNG NHẤT CUỘC ĐỜI
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Bên cạnh chọn công việc và nghề nghiệp phù hợp để làm,chúng ta cũng

cần tìm cho mình một nơi làm phù hợp để gắn bó (công ty, tổ chức nào, ngành

nào,lĩnh vực nào, vùng miền nào…). Điều này rất quan trọng vì công việc không

chỉ là chỗ để đóng góp, mưu sinh mà còn là nơi để học tập và phát triển. Ngày

nay, người ta bị ảnh hưởng bởi chính nơi mình làm việc nhiều hơn là nơi mình

học. Cũng đều tốt nghiệp một trường đại học, đều học giỏi như nhau nhưng sau

mấy năm ra trường sẽ có 2 cuộc đời khác nhau, 2 tương lai khác nhau mà nguyên

nhân là vì đã có 2 lựa chọn về công việc khác nhau.

4. Chọn THẦY để HỌC

Sự học luôn là một trong những “sự nghiệp” quan trọng nhất trong cuộc

đời của mỗi người. Dưới đây là 5 “người thầy” gần gũi và hữu ích nhất:

Thầy

Đây là những người thầy bằng xương bằng thịt, trực tiếp khai sáng trí tuệ

và nuôi dưỡng tâm hồn cho chúng ta. Thầy thì có nhiều nhưng không phải ai

cũng là người thầy đúng nghĩa, không phải ai cũng có thể dẫn dắt người học làm

chủ quá trình học và khám phá thế giới vô tận của tri thức. Vì thế mà việc chọn

đúng người để học, để tôn làm thầy có ý nghĩa quan trọng là vậy.

NGƢỜI TRẺ VÀ 5 LỰA CHỌN QUAN TRỌNG NHẤT CUỘC ĐỜI
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Sách

Sách là một trong những con đường dễ nhất, rẻ nhất và nhanh nhất cho sự

học của mỗi người. Sách không chỉ là người thầy mà còn là người bạn tri kỷ,

luôn tử tế, nhẫn nại, chờ đợi và chịu đựng chúng ta. Học từ sách là học từ những

bộ óc vĩ đại nhất của loài người, là việc biến túi khôn của nhân loại vốn đã được

đúc kết trong sách thành của mình. Chúng ta có thể đưa những người thầy vĩ đại

nhất của thế giới, từ cổ tới kim, từ Đông sang Tây, về tận nhà để dạy cho mình,

bất kể thời điểm nào mà chi phí nhiều khi chỉ bằng… tô phở.

Tuy nhiên, không đọc sách thì chắc chắn là không giỏi nhưng đọc sách

nhiều cũng chưa chắc tạo ra giá trị. Vấn đề còn nằm ở chỗ chọn sách nào để đọc,

đọc như thế nào và học được gì từ sách.

Kinh nghiệm

Trên đời này có những cái mà không trả giá thì không thể học được, nhưng

cũng có những cái không cần trả giá cũng có thể học được. Cuộc đời chúng ta sẽ

không thể tránh khỏi những thất bại, vấn đề là sau mỗi thất bại thì cần phải rút ra

được những bài học để những thất bại tương tự không còn tái diễn trong tương

lai. Có những người cho rằng, nếu muốn không thất bại thì tốt nhất là đừng có

làm gì nữa, nhưng nếu vậy thì sẽ có một thất bại cực lớn khác, đó là thất bại cả

cuộc đời. Để hạn chế thất bại và trả giá, cần phải học rất nhiều từ 2 “người thầy”

đầu tiên (thầy và sách).

Nhân vật

Họ có thể là các bậc thức giả (để chúng ta học tri thức) hoặc những nhân

vật có ảnh hưởng trong xã hội (học tinh thần, ý chí). Chính những câu chuyện

thành công, thất bại, những trải nghiệm, tư tưởng, tài năng và nhân cách của họ

sẽ là bài học quý giá cho mình trên con đường tự khai sáng bản thân mình và

những người quanh mình.

Tuy nhiên, phải có năng lực thẩm định, biết mình là ai, biết ai là ai, cái gì

là cái gì, nếu không thì sẽ vô cùng nguy hiểm, người đáng khinh thì lại trọng,

người đáng trọng lại khinh.
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Internet

Được coi là một trong những phát minh quan trọng nhất của thế kỷ 20, làm

cho cả nhân loại thay đổi một cách sâu sắc và khác biệt hẳn so với những thời kỳ

trước đó, Internet thực sự là công cụ hữu hiệu cho sự học của mỗi người. Thời

đại Internet hình thành 2 loại người: “Công dân mạng” và “Sâu mạng”. “Công

dân mạng” là những ngƣời sử dụng Internet nhƣ một công cụ để nâng cao

kiến thức của mình, phục vụ cho công việc và cuộc sống. Còn “sâu mạng” là

những kẻ phung phí phần lớn thời gian, sức lực của mình vào những trò tiêu

khiển trên mạng hoặc phá hoại, có thể có “sâu cuốn lá” (game online), “sâu đục

thân” (coi phim sex), “sâu chat” (tán chuyện gẫu); “sâu phá hoại” (hacker mũ

đen)… Là “công dân mạng” hay “sâu mạng”, đó cũng là một lựa chọn quan trọng

đối với người trẻ trong thời đại này.

5. Chọn BẠN để CHƠI

Nói đến con người là hàm ý tới con người xã hội với nhiều mối quan hệ

đan xen, và cũng chính những mối quan hệ đó định hình chân dung một người.

Chẳng hạn, phương Tây có câu: Hãy nói cho tôi biết bạn của bạn là ai, tôi sẽ nói

bạn là ai. Còn ông bà mình, khi nhận xét về một người hoặc một nhóm người

nào đó thì thường nói: “Mã tầm mã, ngưu tầm ngưu” hoặc “Gần mực thì đen, gần

đèn thì rạng” (ngoại trừ một số ít người quá đặc biệt, quá cá tính thì gần mực sẽ

không đen, mà gần đèn cũng chẳng sáng).

Trong đời người, ngoài người bạn quan trọng nhất là bạn đời thì cần phải

có bạn tâm giao, bạn thâm giao, thậm chí là bạn tri kỷ, chứ không phải chỉ có

những người bạn hời hợt, quen biết xã giao, ngoại giao. Họ là những người cùng

nhau chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, chia sẻ một hệ giá trị và những lý tưởng sống,

giá trị sống. Dẫu vậy, họ có thể có những con đường khác nhau trên hành trình

lập thân, lập nghiệp.

Có thể nói bạn bè chính là “tài sản” của mỗi người (“Giàu vì bạn, sang vì

vợ”), là nguồn chia sẻ, động viên, hỗ trợ khi cần thiết. Song, như thế không có

nghĩa là tận dụng bạn, lợi dụng bạn. Ngược lại, chơi với bạn cần phải xác định là

để giúp bạn cùng phát triển và tiến bộ. Một tình bạn nếu được xây đắp trên tinh

thần như vậy thì sẽ vô cùng bền vững và tốt đẹp.
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