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Trong số này 
 

� Toàn quân, toàn dân quyết tâm thực hiện tốt chiến lược bảo vệ Tổ quốc 
trong tình hình mới. 

ðại tướng Phùng Quang Thanh 

Tr.1 

� Hiến pháp năm 2013 hiến ñịnh nhiệm vụ tăng cường quốc phòng, an 
ninh, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. 

Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu 

Tr.5 

� Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc của công dân trong hiến pháp mới. 
TS. Trần Cẩm Tú 

Tr.9 

� Tăng cường tiềm lực quốc phòng trên cơ sở phát huy nội lực kết hợp 
với ngoại lực. 

PGS,TS Hoàng Xuân Lâm 

Tr.12 

� ðẩy mạnh công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ 
quốc. 

Thượng tướng Bùi Văn Nam 

Tr.15 

� Hiểu rõ nội hàm nhiệm vụ chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ 
mới. 

PGS,TS ðào Duy Quát 

Tr.19 

 
Công an nhân dân với sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc: 

 

� Bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội 
trong tình hình mới.  

ðại tướng Trần ðại Quang 

Tr.23 

� Tăng cường công tác xây dựng ðảng - yếu tố quyết ñịnh xây dựng lực 
lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước 
hiện ñại. 

ðại tướng Trần ðại Quang 

Tr.27 

� Lực lượng công an nhân dân phấn ñấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo 
ñảm an ninh, trật tự, góp phần phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế -xã hội 
của ñất nước. 

ðại tướng Trần ðại Quang 

Tr.32 

� Xây dựng thế trận an ninh nhân dân ñể bảo vệ vững chắc an ninh trật tự 
trong tình hình hiện nay. 

Nguyễn Hải Sơn 

Tr.37 

 
Sơn La với phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc: 

 

�  Sơn La: ðẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong 
tình hình mới. 

Lò Thu 

Tr.40 

� Công an Sơn La vì nước quên thân, vì dân phục vụ. 
Khánh Linh 

Tr.41 

� Vì cuộc sống bình yên của nhân dân 
Khánh Linh 

 
Tr.43 

 



Lời giới thiệu 
 

 Bảo vệ Tổ quốc hiện nay không chỉ là bảo vệ vững chắc ñộc lập, chủ quyền, 
thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, mà còn là bảo vệ ðảng, Nhà nước, nhân dân và chế ñộ 
xã hội chủ nghĩa, bảo vệ sự nghiệp ñổi mới, công nghiệp hóa, hiện ñại hóa, bảo vệ lợi 
ích quốc gia, dân tộc, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và nền văn hóa, 
giữ vững ổn ñịnh chính trị, môi trường hòa bình ñể xây dựng, phát triển ñất nước 
theo ñịnh hướng xã hội chủ nghĩa. Trong bối cảnh hiện nay, tăng cường tiềm lực an 
ninh, quốc phòng, giữ gìn an ninh trật tự tạo sức mạnh tổng hợp cho sự nghiệp bảo 
vệ Tổ quốc là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của toàn ðảng, toàn dân, toàn quân 
và cả hệ thống chính trị.   
 Nhằm phát huy cao nhất sức mạnh tổng hợp của ñất nước, nhất là vai trò của 
nhân dân ñối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ ñất nước theo ñịnh hướng của 
ðảng và Nhà nước ta về “b ảo vệ vững chắc quốc phòng và an ninh quốc gia, trật tự 

an toàn xã hội” , phong trào toàn dân tham gia bảo vệ Tổ quốc ñược phát ñộng và 
ngày càng phát triển sâu rộng, lôi cuốn ñông ñảo quần chúng nhân dân tích cực tham 
gia, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc ñẩy kinh tế - xã 
hội phát triển, tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh. Dưới sự lãnh ñạo của ðảng, 
sự tổ chức ñiều hành của chính quyền, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống 
chính trị và của toàn dân do lực lượng công an làm nòng cốt, phong trào toàn dân 
tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc ñã trở thành một nội dung cơ bản trong công tác tổ 
chức, vận ñộng quần chúng nhân dân, là cơ sở quan trọng ñể xây dựng thế trận an 
ninh nhân dân vững chắc. 

Hưởng ứng Ngày toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc 19/8 và kỷ niệm 
69 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân, Thư viện tỉnh Sơn La biên 
soạn và giới thiệu cùng bạn ñọc Thông tin khoa học chuyên ñề “B ảo vệ vững chắc 
an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới” . 

Trân trọng giới thiệu! 

 BAN BIÊN SOẠN 
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TO�N QUÂN, TO�N DÂN QUYẾT TÂM THỰC HIỆN TỐT  
CHIẾN LƯỢC BẢO VỆ TỔ QUỐC TRONG TÌNH HÌNH MỚI 

 

 D��i s� lãnh ñ�o c�a ð�ng, phát huy nh 	ng thành t �u ñ�t ñ�
c 
trong công cu �c ñ�i m�i ñt n��c, toàn dân, toàn quân ta quy �t tâm ph n 
ñu th�c hi �n t�t “Chi �n l�
c b�o v� T� qu�c trong tình hình m �i”, ñ�a 
n��c ta v	ng b��c ñi lên ch � ngh ĩa xã h�i, góp ph �n vào vi �c gi	 v	ng 
hòa bình, �n ñ�nh trong khu v �c và trên th � gi�i. 
 Xuất phát từ tình hình, nhiệm vụ cách mạng, yêu cầu cao của nhiệm vụ 
bảo vệ Tổ quốc, Hội nghị Trung ương 8 Khóa XI ñã ban hành Nghị quyết “Chiến 
lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. ðây là nghị quyết chuyên ñề về bảo vệ 
Tổ quốc rất quan trọng của ðảng; thể hiện sâu sắc tầm nhìn chiến lược, tư duy 
mới của ðảng ta về hai nhiệm vụ chiến lược, trực tiếp là nhiệm vụ bảo vệ Tổ 
quốc trong giai ñoạn mới của cách mạng Việt Nam. 
 Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 Khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc 
trong tình hình mới” là sự kết tinh trí tuệ của toàn ðảng, phản ánh sự phát triển 
về nhận thức, lý luận và thực tiễn bảo vệ Tổ quốc của ðảng ta qua gần 30 năm 
tiến hành công cuộc ñổi mới ñất nước, 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị 
Trung ương 8 Khóa IX về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc. ðó còn là sự kế thừa, vận 
dụng sáng tạo quan ñiểm có tính quy luật “dựng nước ñi ñôi với giữ nước” của 
cha ông ta. 
 Mười năm qua, thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh tình 
hình thế giới và khu vực có nhiều biến ñộng phức tạp, ñất nước có nhiều khó 
khăn, các thế lực thù ñịch chống phá quyết liệt, nhưng với sự nỗ lực cao của 
toàn ðảng, toàn dân và toàn quân, chúng ta ñã ñạt ñược nhiều kết quả quan 
trọng. Nổi bật là, bảo vệ vững chắc ñộc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh 
thổ, giữ vững ổn ñịnh chính trị và môi trường hòa bình ñể phát triển toàn diện ñất 
nước. Tiềm lực mọi mặt của ñất nước ñược tăng cường; uy tín và vị thế quốc tế 
của nước ta ñược nâng cao; sức mạnh tổng hợp bảo vệ Tổ quốc ñược nâng lên 
một bước. 
 Thời gian tới, tuy hòa bình, hợp tác và phát triển trên thế giới vẫn là xu thế 
lớn, nhưng bên cạnh ñó, tình hình tiếp tục có những diễn biến phức tạp mới, tiềm 
ẩn nhiều nhân tố bất trắc, khó lường. Trong vài thập niên trở lại ñây ñã xuất hiện 
nhiều loại hình chiến tranh mới, rất ña dạng, như chiến tranh thông tin, chiến 
tranh mạng, chiến tranh ủy nhiệm, can thiệp quân sự từ bên ngoài kết hợp với 
các hoạt ñộng “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật ñổ từ bên trong... Ở khu vực 
châu Á - Thái Bình Dương, sự cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn sẽ tiếp 
tục diễn ra quyết liệt; tranh chấp lãnh thổ, biển, ñảo diễn ra phức tạp, khó lường. 
ðối với nước ta, bên cạnh những thành tựu ñã ñạt ñược, vẫn còn không ít hạn 
chế, yếu kém. Những nguy cơ, thách thức mà ðảng ta ñã cảnh báo vẫn tồn tại. 
Các thế lực thù ñịch cấu kết với bọn phản ñộng trong nước và nước ngoài tăng 
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cường các hoạt ñộng chống phá nước ta bằng chiến lược “diễn biến hòa bình” 
với những thủ ñoạn, hình thức mới hết sức thâm ñộc, nguy hiểm. 
 Tình hình trên cho thấy, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta hiện 
nay và trong những năm tới rất nặng nề, có yêu cầu cao. ðể thực hiện thắng lợi 
nhiệm vụ ñó, phải có sự nỗ lực phấn ñấu rất cao của toàn ðảng, toàn dân, toàn 
quân và ñiều quan trọng hàng ñầu là phải quán triệt và thực hiện nghiêm túc 
Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 Khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong 
tình hình mới”. Trong ñó, phải quán triệt sâu sắc, nắm thật vững mục tiêu, quan 
ñiểm, phương châm chỉ ñạo, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu mà nghị quyết 
ñã xác ñịnh; từ ñó, từng cấp, từng lực lượng vận dụng sáng tạo, linh hoạt, sát 
hợp với thực tiễn ñể ñạt hiệu quả thiết thực, ñáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc 
trong tình hình mới. 
 Về mục tiêu, chúng ta nhận thức sâu sắc rằng, bảo vệ Tổ quốc hiện nay 
không chỉ là bảo vệ vững chắc ñộc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, 
mà còn là bảo vệ ðảng, Nhà nước, nhân dân và chế ñộ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ 
sự nghiệp ñổi mới, công nghiệp hóa, hiện ñại hóa; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân 
tộc; bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và nền văn hóa; giữ vững ổn 
ñịnh chính trị, môi trường hòa bình ñể xây dựng, phát triển ñất nước theo ñịnh 
hướng xã hội chủ nghĩa. 
 ðể hoàn thành mục tiêu trên, trước hết, phải giữ vững sự lãnh ñạo trực 
tiếp, tuyệt ñối về mọi mặt của ðảng ñối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. ðây là 
nhân tố quyết ñịnh thắng lợi và cũng là nguyên tắc hàng ñầu trong triển khai thực 
hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc. Theo ñó, phải thường xuyên chăm lo xây dựng 
ðảng, Nhà nước và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng 
lực lãnh ñạo và sức chiến ñấu của ðảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà 
nước, củng cố và tăng cường khối ñại ñoàn kết toàn dân tộc. Trong quá trình xây 
dựng, phải chú trọng ngăn chặn, từng bước ñẩy lùi tình trạng suy thoái về tư 
tưởng chính trị, ñạo ñức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, quan liêu, 
tham nhũng, lãng phí trong một bộ phận cán bộ, ñảng viên ñể không ngừng củng 
cố sự ñoàn kết, thống nhất trong ðảng, lòng tin của nhân dân ñối với ðảng, Nhà 
nước. 
 Trong tình hình hiện nay, toàn ðảng, toàn dân và toàn quân ta phải luôn 
kiên ñịnh mục tiêu ñộc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; lấy giữ vững môi trường 
hòa bình, ổn ñịnh ñể phát triển kinh tế - xã hội là lợi ích cao nhất của ñất nước. 
ðây là quan ñiểm nhất quán của ðảng ta và cũng là nguyên tắc chiến lược trong 
thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc. Trong sự nghiệp giải phóng dân tộc trước 
ñây, nhờ giương cao ngọn cờ ñộc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, ðảng ta ñã 
phát huy ñược cao nhất sức mạnh của dân tộc, kết hợp với sự ủng hộ to lớn của 
bạn bè quốc tế, nhất là của các nước xã hội chủ nghĩa anh em, nên ñã giành 
ñược thắng lợi. Bài học ñó còn nguyên giá trị thực tiễn trong bối cảnh toàn cầu 
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hóa, hội nhập quốc tế hiện nay, ñòi hỏi chúng ta phải vận dụng một cách sáng 
tạo trong tình hình mới. 
 Cùng với việc kiên ñịnh mục tiêu, nguyên tắc chiến lược, chúng ta phải 
thường xuyên nêu cao cảnh giác, làm thất bại mọi âm mưu, hành ñộng chống 
phá của các thế lực thù ñịch; có ñối sách hợp lý ñể giải quyết tốt các vấn ñề 
phức tạp, nhạy cảm liên quan trực tiếp ñến quốc phòng - an ninh của ñất nước, 
không ñể xảy ra bị ñộng, bất ngờ trong mọi tình huống. Thực hiện Chiến lược 
bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay có cả thời cơ, thuận lợi 
và khó khăn, thách thức ñan xen. Vì thế, ñể thực hiện mục tiêu, yêu cầu của 
Chiến lược bảo vệ Tổ quốc, chúng ta phải tiếp tục quán triệt ñường lối, chính 
sách ñối ngoại rộng mở, ña phương hóa, ña dạng hóa trong quan hệ quốc tế của 
ðảng, Nhà nước; bám sát phương châm chỉ ñạo: Thêm bạn, bớt thù, vừa hợp 
tác, vừa ñấu tranh. Trên cơ sở ñó, tăng cường hợp tác, tạo thế ñan xen lợi ích 
chiến lược giữa nước ta với các nước, nhất là các nước lớn, các ñối tác chiến 
lược, các nước láng giềng và các nước trong khu vực; tránh xung ñột, ñối ñầu, 
cô lập, phụ thuộc. Trong tình hình diễn biến nhanh, phức tạp hiện nay, chúng ta 
cần có tư duy biện chứng về ñối tác, ñối tượng. Những ai tôn trọng ñộc lập, chủ 
quyền, thiết lập và mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác bình ñẳng, cùng có lợi với 
Việt Nam ñều là ñối tác; bất kỳ thế lực nào có âm mưu và hành ñộng chống phá 
sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta ñều là ñối tượng ñấu 
tranh; trong mỗi ñối tượng vẫn có thể có mặt cần tranh thủ, hợp tác và trong mỗi 
ñối tác có thể có mặt mâu thuẫn với lợi ích của chúng ta, cần phải ñấu tranh. Từ 
nhận thức ñúng về ñối tác, ñối tượng, mỗi tổ chức, cá nhân dù hoạt ñộng trên 
lĩnh vực nào cũng ñều phải ñề cao trách nhiệm, tỉnh táo, linh hoạt trong tham gia 
hợp tác quốc tế, ñể phục vụ tốt nhất cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 
Tình hình mới ñòi hỏi phải kết hợp chặt chẽ hai nhiệm vụ chiến lược: Xây dựng 
và bảo vệ Tổ quốc. Xây dựng là một yếu tố của bảo vệ, tạo cơ sở, nền tảng về 
mọi mặt cho bảo vệ; tương tự như vậy, bảo vệ tốt sẽ tạo ñiều kiện và môi trường 
thuận lợi cho xây dựng. Theo ñó, phải kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội 
với tăng cường quốc phòng - an ninh. ðồng thời, phải nắm chắc quan ñiểm: 
Nhiệm vụ phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng ðảng là then chốt, văn hóa là 
nền tảng tinh thần của xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh là nhiệm vụ trọng 
yếu, thường xuyên. Sức mạnh bảo vệ Tổ quốc là sức mạnh tổng hợp, ñược hình 
thành trên cơ sở sức mạnh của dân tộc kết hợp với sức mạnh thời ñại, sức 
mạnh nội lực là chính, kết hợp với ngoại lực... Do ñó, phải coi trọng xây dựng và 
phát huy mọi nguồn lực của ñất nước về chính trị, tư tưởng, kinh tế, văn hóa, xã 
hội, quốc phòng, an ninh, ñối ngoại; phát huy sức mạnh của khối ñại ñoàn kết 
toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị, dưới sự lãnh ñạo của ðảng, sự quản lý, 
ñiều hành của Nhà nước, lực lượng vũ trang làm nòng cốt. Bên cạnh ñó, phải coi 
trọng củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh, xây dựng “thế trận 
lòng dân” vững chắc; xây dựng lực lượng vũ trang, nhất là quân ñội nhân dân và 
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công an nhân dân “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện ñại”, có 
chất lượng tổng hợp và sức chiến ñấu cao, làm nòng cốt cho toàn dân trong sự 
nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Về nhận thức, chúng ta cần thấy rằng, việc tăng cường 
sức mạnh quốc phòng là hết sức cần thiết ñể ñáp ứng yêu cầu cao của nhiệm vụ 
bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tuy nhiên, việc làm ñó phải phù hợp với khả 
năng thực tế của ñất nước và mục tiêu tăng cường tiềm lực, sức mạnh quốc 
phòng trước hết là ñể tăng khả năng phòng thủ, nhằm ngăn ngừa, ñẩy lùi nguy 
cơ chiến tranh, giữ vững môi trường hòa bình, ổn ñịnh ñể phát triển toàn diện ñất 
nước; ñồng thời, sẵn sàng ñánh thắng mọi loại hình chiến tranh xâm lược của 
các thế lực thù ñịch, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 
 ðể thực hiện tốt Chiến lược bảo vệ Tổ quốc, thời gian tới, chúng ta cần 
tăng cường nguồn lực ñầu tư cho quốc phòng, an ninh; quan tâm phát triển khoa 
học - công nghệ, nghệ thuật quân sự, an ninh, ứng dụng các thành tựu khoa học 
vào huấn luyện sẵn sàng chiến ñấu, ñấu tranh phòng, chống tội phạm. Chuẩn bị 
chu ñáo các phương án, kế hoạch ñộng viên nhân tài, vật lực cho nhiệm vụ quốc 
phòng, an ninh. Bên cạnh ñó, tiếp tục ñiều chỉnh thế bố trí chiến lược lực lượng 
quân ñội ñáp ứng yêu cầu phòng thủ ñất nước; nâng cao chất lượng xây dựng 
nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh 
nhân dân, mà trực tiếp là xây dựng các khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố vững 
chắc. ðồng thời, các lực lượng quốc phòng, an ninh phải chủ ñộng nắm chắc 
tình hình, dự báo ñúng các tình huống phức tạp có thể xảy ra, phát hiện kịp thời 
các âm mưu, hành ñộng chống phá của các thế lực thù ñịch ñể có phương án, 
biện pháp ứng phó, ngăn chặn hiệu quả. Thường xuyên ñiều chỉnh, bổ sung, 
hoàn thiện các phương án tác chiến, kế hoạch phòng thủ trên phạm vi cả nước, 
từng hướng chiến lược phù hợp với sự thay ñổi của tình hình; duy trì nghiêm chế 
ñộ sẵn sàng chiến ñấu, quản lý chặt chẽ biên giới, vùng trời, vùng biển. 
 Thực hiện “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” là nhiệm vụ 
của toàn ðảng, toàn dân và toàn quân, trong ñó lực lượng vũ trang làm nòng cốt. 
Trên cơ sở quán triệt sâu sắc mục tiêu, quan ñiểm, phương châm chỉ ñạo của 
ðảng, chúng ta cần tập trung vào những nhiệm vụ và giải pháp cơ bản sau: 
 Một là, nâng cao chất lượng công tác xây dựng ðảng; tiếp tục ñẩy mạnh 
thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 Khóa XI “Một số vấn ñề cấp bách về 
xây dựng ðảng hiện nay”. Chủ ñộng, kiên quyết ñấu tranh ngăn ngừa, phản bác 
những quan ñiểm sai trái, thù ñịch ñể bảo vệ ðảng, bảo vệ an ninh chính trị nội 
bộ, củng cố lòng tin của nhân dân ñối với ðảng; tăng cường xây dựng Nhà nước 
pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. 
 Hai là, phát triển kinh tế kết hợp chặt chẽ với bảo ñảm quốc phòng, an 
ninh; giải quyết tốt các vấn ñề xã hội. Trong ñó, coi trọng kết hợp kinh tế - xã hội 
với quốc phòng - an ninh ngay từ trong quy hoạch, kế hoạch, trong các dự án 
lớn, trên các vùng kinh tế trọng ñiểm, các ñịa bàn chiến lược, các ngành kinh tế 
quan trọng. 
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 Ba là, xây dựng, phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, ñậm ñà bản sắc 
dân tộc làm nền tảng tinh thần của xã hội; chú trọng hoàn thiện các thiết chế văn 
hóa; phát triển và nâng cao chất lượng hoạt ñộng thông tin, tuyên truyền, góp 
phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 
 Bốn là, củng cố và phát huy sức mạnh khối ñại ñoàn kết toàn dân tộc. 
Trong ñó, chú trọng nâng cao hiệu quả hoạt ñộng của các cấp ủy, chính quyền, 
Mặt trận Tổ quốc, ñoàn thể chính trị - xã hội ñối với việc củng cố sự ñoàn kết, 
thống nhất giữa các dân tộc, tôn giáo, các tầng lớp nhân dân và kiên quyết ñấu 
tranh với tệ quan liêu, vi phạm quyền làm chủ của nhân dân và các hoạt ñộng 
chia rẽ khối ñại ñoàn kết toàn dân tộc. 
 Năm là, xây dựng nền quốc phòng toàn dân và nền an ninh nhân dân vững 
mạnh toàn diện, xây dựng thế trận quốc phòng - an ninh và khu vực phòng thủ 
tỉnh, thành phố vững chắc, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh, 
có sức chiến ñấu cao, ñáp ứng tốt yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. 
 Sáu là, triển khai ñồng bộ, toàn diện ñường lối ñối ngoại ñộc lập, tự chủ và 
chủ ñộng, tích cực hội nhập quốc tế, tạo môi trường quốc tế thuận lợi cho sự 
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; trong ñó, tiếp tục ñưa quan hệ với các ñối 
tác, nhất là các nước láng giềng, các nước ASEAN, các nước lớn, các nước bạn 
bè truyền thống ñi vào chiều sâu, ổn ñịnh, vững chắc. 
                                                                               ðại tướng Phùng Quang Thanh   
                                                                                       Bộ trưởng Bộ Quốc phòng  
                                                                                  (mod.gov.vn - Ngày 14/02/2014) 

***************************** 
HIẾN PHÁP NĂM 2013 HIẾN ĐỊNH NHIỆM VỤ TĂNG CƯỜNG QUỐC PHÒNG, AN NINH, 

BẢO VỆ TỔ QUỐC TRONG TÌNH HÌNH MỚI 
 

 Hi�n pháp n ��c C�ng hòa xã 
h�i ch� ngh ĩa Vi�t Nam n ăm 2013 
xác l �p các nguyên t �c n�n t�ng 
cho vi �c thi �t k� ch� ñ� chính tr �, 
hi�n ñ�nh nhi �m v� tăng c��ng 
qu�c phòng - an ninh, b �o v� T� 
qu�c, b�o v� các quy �n l
i, l
i ích 
h
p pháp c �a công dân và t t c� 
m�i ng��i. 
 Một trong những vấn ñề mang 
tính thời sự nóng bỏng, thu hút sự 
quan tâm theo dõi, bàn luận của nhiều 
người cả ở trong nước và bạn bè 
quốc tế, thậm chí cả các thế lực thù 
ñịch vì nó liên quan trực tiếp ñến sinh 

mệnh, sự sống còn của quốc gia dân 
tộc Việt Nam trong bối cảnh phức tạp 
hiện nay là nội dung Chương IV về 
Bảo vệ Tổ quốc và một số ñiều khoản 
khác trong Hiến pháp năm 2013 có 
quan hệ mật thiết với các nội dung của 
nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình 
hình mới. 
 ðiều 1 Hiến pháp năm 2013 
khẳng ñịnh: Nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam là một nước ñộc 
lập, có chủ quyền, thống nhất và toàn 
vẹn lãnh thổ, bao gồm ñất liền, hải 
ñảo, vùng biển và vùng trời. Vì vậy, 
mọi hành vi chống lại ñộc lập, chủ 
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quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh 
thổ, chống lại sự nghiệp xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ 
nghĩa ñều bị nghiêm trị. ðối với mỗi 
người Việt Nam yêu nước, yêu chủ 
nghĩa xã hội, Tổ quốc là thiêng liêng, 
là bất khả xâm phạm và bảo vệ Tổ 
quốc là nghĩa vụ thiêng liêng và quyền 
cao quý của công dân. Công dân có 
nghĩa vụ trung thành với Tổ quốc, 
thực hiện nghĩa vụ quân sự và tham 
gia xây dựng nền quốc phòng toàn 
dân, gắn với xây dựng và củng cố thế 
trận an ninh nhân dân vững mạnh; giữ 
vững ổn ñịnh chính trị, trật tự an toàn 
xã hội, tạo môi trường hòa bình ñể 
nhân dân an tâm sản xuất, phát triển 
kinh tế, xây dựng ñất nước; phấn ñấu 
thực hiện thắng lợi mục tiêu “dân giàu, 
nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn 
minh”. 
 Hiến pháp là văn kiện chính trị 
pháp lý cơ bản nhất, thiêng liêng nhất 
và quan trọng nhất, khẳng ñịnh quyền 
làm chủ của nhân dân và nhân dân là 
chủ thể trong nhiệm vụ xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ 
nghĩa. Nội dung chế ñịnh nhiệm vụ 
quốc phòng - an ninh, bảo vệ Tổ quốc 
ñược thể chế hóa tập trung và xuyên 
suốt về ñường lối chỉ ñạo của ðảng, 
chính sách, pháp luật của Nhà nước 
về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình 
hình mới. Tư duy mới về nhiệm vụ 
bảo vệ Tổ quốc ñược thể hiện trong 
Hiến pháp không những bao hàm nội 
dung, nhiệm vụ cụ thể liên quan ñến 
lĩnh vực quốc phòng, an ninh mà còn 
gắn chặt với mục tiêu, nhiệm vụ bảo 

vệ Tổ quốc ñã ñược Nghị quyết ðại 
hội XI của ðảng chỉ rõ: “Bảo vệ vững 
chắc ñộc lập, chủ quyền, thống nhất, 
toàn vẹn lãnh thổ; giữ vững chủ quyền 
biển, ñảo, biên giới, vùng trời; bảo vệ 
ðảng, Nhà nước, nhân dân và chế ñộ 
xã hội chủ nghĩa; giữ vững ổn ñịnh 
chính trị, trật tự, an toàn xã hội; chủ 
ñộng ngăn chặn, làm thất bại mọi âm 
mưu, hoạt ñộng chống phá của các 
thế lực thù ñịch và sẵn sàng ứng phó 
với các mối ñe dọa an ninh phi truyền 
thống mang tính toàn cầu, không ñể bị 
ñộng, bất ngờ trong mọi tình huống”. 
 Trong bối cảnh tình hình quốc tế 
và khu vực ñang diễn ra gay gắt, phức 
tạp, việc bảo vệ vững chắc chủ quyền 
biển, ñảo ñối với nước ta ñặt ra yêu 
cầu, mục tiêu, nhiệm vụ quốc phòng - 
an ninh, bảo vệ Tổ quốc cao hơn. Làm 
thế nào ñể giữ vững chủ quyền biển, 
ñảo, thềm lục ñịa thiêng liêng của Tổ 
quốc, giữ vững môi trường hòa bình, 
ổn ñịnh ñể phát triển, không ñể xảy ra 
xung ñột vũ trang và chiến tranh... là 
yêu cầu của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc 
trong giai ñoạn hiện nay. Quan ñiểm 
xuyên suốt trong xử lý các mối quan 
hệ quốc tế và khu vực hiện nay là phải 
luôn tỉnh táo, bình tĩnh, khôn khéo, 
không bị kích ñộng, bị xúi giục gây 
xung ñột vũ trang, chiến tranh; giải 
quyết mọi vấn ñề bằng biện pháp hòa 
bình, trên cơ sở các nguyên tắc cơ 
bản của luật pháp quốc tế và nguyên 
tắc ứng xử của khu vực, nhất là của 
cộng ñồng các nước ASEAN. 
 Xuất phát từ những tình hình 
diễn biến phức tạp trên khu vực và thế 
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giới hiện nay, Hội nghị Trung ương 8 
Khóa XI ban hành Nghị quyết số      
28-NQ/TW, về “Chiến lược bảo vệ Tổ 
quốc trong tình hình mới”. ðây là nghị 
quyết chuyên ñề về bảo vệ Tổ quốc 
rất quan trọng của ðảng, thể hiện sâu 
sắc tầm nhìn chiến lược, tư duy mới 
của ðảng ta về hai nhiệm vụ chiến 
lược, trực tiếp là nhiệm vụ bảo vệ Tổ 
quốc. ðó còn là sự kế thừa, vận dụng 
sáng tạo quan ñiểm có tính quy luật 
“Dựng nước ñi ñôi với giữ nước” của 
cha ông ta. Chương IV của Hiến pháp 
năm 2013 về Bảo vệ Tổ quốc, trước 
hết khẳng ñịnh, bảo vệ Tổ quốc Việt 
Nam xã hội chủ nghĩa là sự nghiệp 
của toàn dân, phải xây dựng nền quốc 
phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân 
dân; vị trí, vai trò của nhân dân, sức 
mạnh của khối ñại ñoàn kết toàn dân 
luôn là chủ thể, ñộng lực quyết ñịnh 
vận mệnh của ñất nước; xác ñịnh 
trách nhiệm của Nhà nước trong việc 
củng cố, tăng cường nền quốc phòng 
toàn dân và nền an ninh nhân dân, 
“góp phần bảo vệ hòa bình ở khu vực 
và trên thế giới”. Mục tiêu, nhiệm vụ 
bảo vệ Tổ quốc gắn liền với bảo vệ 
chế ñộ xã hội chủ nghĩa. ðó là sự tác 
ñộng biện chứng giữa bảo vệ ñộc lập, 
chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh 
thổ, tức là bảo vệ từng tấc ñất thiêng 
liêng của Tổ quốc gắn chặt với bảo vệ 
ðảng, Nhà nước, bảo vệ chế ñộ xã hội 
chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân và bảo vệ 
thành quả cách mạng; bảo vệ nền văn 
hóa tiên tiến, ñậm ñà bản sắc dân 
tộc... ðiều ñó thể hiện rõ sự quyết tâm 
của ðảng và nhân dân ta, của cả hệ 

thống chính trị trong việc bảo vệ chủ 
quyền biên giới, vùng trời, vùng biển, 
ñảo, thềm lục ñịa của Tổ quốc. 
 ðể hoàn thành xuất sắc nhiệm 
vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, 
trong Chương IV, Hiến pháp năm 
2013, tại các ðiều 64, 65, 66 ñều nhấn 
mạnh việc củng cố và tăng cường nền 
quốc phòng toàn dân và an ninh nhân 
dân; trong ñó ba lần nhấn mạnh vai trò 
nòng cốt của lực lượng vũ trang nhân 
dân: “Tăng cường nền quốc phòng 
toàn dân và an ninh nhân dân mà 
nòng cốt là lực lượng vũ trang nhân 
dân” (ðiều 64); “Nhà nước xây dựng 
quân ñội nhân dân cách mạng, chính 
quy, tinh nhuệ, từng bước hiện ñại, có 
lực lượng thường trực hợp lý, lực 
lượng dự bị ñộng viên hùng hậu, lực 
lượng dân quân tự vệ vững mạnh và 
rộng khắp, làm nòng cốt trong thực 
hiện nhiệm vụ quốc phòng” (ðiều 66); 
“Nhà nước xây dựng công an nhân 
dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, 
từng bước hiện ñại, làm nòng cốt 
trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an 
ninh quốc gia và bảo ñảm trật tự, an 
toàn xã hội, ñấu tranh phòng, chống 
tội phạm” (ðiều 67). ðiều này vừa thể 
hiện quan ñiểm nhất quán xuyên suốt, 
khẳng ñịnh vai trò lãnh ñạo trực tiếp, 
tuyệt ñối về mọi mặt của ðảng ñối với 
lực lượng vũ trang nhân dân, ñồng 
thời khẳng ñịnh bản chất giai cấp của 
quân ñội nhân dân và công an nhân 
dân từ nhân dân mà ra, vì nhân dân 
phục vụ; bác bỏ hoàn toàn tư tưởng 
luận ñiệu “phi chính trị hóa lực lượng 
vũ trang”, ñặc biệt là “phi chính trị hóa 
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Quân ñội nhân dân Việt Nam” của các 
thế lực thù ñịch. 
 ðể ñáp ứng mục tiêu, yêu cầu 
nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình 
hình mới, Hiến pháp khẳng ñịnh: Nhà 
nước phát huy tinh thần yêu nước và 
chủ nghĩa anh hùng cách mạng của 
nhân dân, giáo dục quốc phòng và an 
ninh cho toàn dân; ñẩy mạnh phát 
triển công nghiệp quốc phòng, an 
ninh; tăng cường cơ sở vật chất - kỹ 
thuật, bảo ñảm cho các lực lượng vũ 
trang từng bước ñược trang bị hiện 
ñại. 
 Cùng với Hiến pháp năm 2013, 
thời gian qua, Quốc hội, Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội ñã xem xét, 
thông qua nhiều dự án luật, pháp lệnh 
quan trọng về quốc phòng, an ninh, 
như Luật Quốc phòng, Luật An ninh 
quốc gia, Luật Công an nhân dân, 
Luật Sĩ quan Quân ñội nhân dân Việt 
Nam, Luật Biên giới quốc gia...; Pháp 
lệnh Tình trạng khẩn cấp, Pháp lệnh 
Bộ ñội Biên phòng, Pháp lệnh Lực 
lượng Cảnh sát biển Việt Nam, Pháp 
lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước, Pháp 
lệnh Tình báo, Pháp lệnh Cơ yếu, 
Pháp lệnh Tổ chức ñiều tra hình sự,... 
Ngoài ra, Quốc hội, Ủy ban Thường 
vụ Quốc hội cũng ban hành nhiều luật, 
pháp lệnh, nghị quyết liên quan ñến 
lĩnh vực quốc phòng, an ninh. Chính 
phủ ban hành nhiều nghị ñịnh, quyết 
ñịnh; quan tâm chỉ ñạo thể chế hóa 
các chủ trương, ñường lối của ðảng, 
xây dựng, hoàn thiện, hệ thống pháp 
luật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản 
lý Nhà nước về quốc phòng, an ninh 

quốc gia. Tăng cường công tác phối 
hợp với các bộ, ban, ngành, ñịa 
phương, các cấp, các ngành, các tổ 
chức chính trị - xã hội, nhất là tăng 
cường phối hợp giữa các lực lượng 
trong “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc 
trong tình hình mới”. Nhờ ñó, nền 
quốc phòng toàn dân, thế trận quốc 
phòng toàn dân gắn với thế trận an 
ninh nhân dân, “thế trận lòng dân” 
ñược xây dựng, củng cố ngày càng 
vững chắc, ñấu tranh ngăn chặn, làm 
thất bại chiến lược “diễn biến hòa 
bình” và các hoạt ñộng chống phá của 
các thế lực thù ñịch, kiên quyết bảo vệ 
vững chắc ñộc lập, chủ quyền, thống 
nhất, toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững an 
ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; 
tạo môi trường hòa bình, ổn ñịnh ñể 
thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây 
dựng ñất nước. 
 Ngoài những nội dung ñược thể 
hiện tập trung tại Chương IV về bảo 
vệ Tổ quốc, trong nhiều ñiều khoản 
của Hiến pháp năm 2013 luôn khẳng 
ñịnh: “Tổ quốc Việt Nam là thiêng 
liêng, bất khả xâm phạm”, ñồng thời 
nhấn mạnh “mọi hành vi chống lại ñộc 
lập chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn 
lãnh thổ, chống lại sự nghiệp xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc ñều bị 
nghiêm trị”; theo ñó, hiến ñịnh rõ, bảo 
vệ Tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng và 
quyền cao quý của công dân; mọi 
công dân phải thực hiện nghĩa vụ bảo 
vệ Tổ quốc, trong ñó thực hiện chế ñộ 
nghĩa vụ quân sự là trung tâm; cùng 
với việc quy ñịnh nội dung cụ thể về 
trách nhiệm nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc 
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của toàn dân. ðể bảo ñảm thực hiện 
các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và 
xây dựng lực lượng vũ trang nhân 
dân, Hiến pháp năm 2013 cũng quy 
ñịnh thẩm quyền cụ thể của Quốc hội, 
Ủy ban Thường vụ Quốc hội, hiến 
ñịnh ñầy ñủ hơn vai trò thống lĩnh lực 
lượng vũ trang, Chủ tịch Hội ñồng 
Quốc phòng - An ninh của Chủ tịch 
nước trong tình hình mới. 
 Hiến pháp năm 2013 ñánh dấu 
một mốc quan trọng trong tiến trình 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam 
xã hội chủ nghĩa. ðể quy ñịnh của 
Hiến pháp, nhất là các quy ñịnh về 
lĩnh vực quốc phòng - an ninh sớm ñi 
vào cuộc sống, không những phải 
tăng cường công tác tuyên truyền 
nhằm nâng cao nhận thức, trách 
nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá 
nhân trong thực hiện Hiến pháp, mà 

còn phải tập trung hoàn thiện các quy 
ñịnh của hệ thống quy phạm pháp luật 
ñể các bộ, ban, ngành, các cơ quan từ 
Trung ương ñến các ñịa phương phát 
huy hết trách nhiệm của mình trong 
việc xây dựng chính sách quốc phòng 
- an ninh. Toàn ðảng, toàn dân và 
toàn quân ta hoàn toàn tin tưởng chắc 
chắn rằng, với sự thể chế hóa ñúng 
ñắn quan ñiểm, ñường lối, tư tưởng 
chiến lược của ðảng, chính sách, 
pháp luật của Nhà nước, thể hiện 
mạnh mẽ ý chí, quyết tâm của toàn 
dân tộc trong Hiến pháp, sự nghiệp 
bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ 
nghĩa của chúng ta sẽ ngày càng 
ñược củng cố vững chắc và giành 
ñược thắng lợi to lớn. 

Thượng tướng Nguyễn Huy Hi ệu 
(Tạp chí Cộng sản số 91 - Tháng 7/2014) 

 
 
 

Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc của công dân trong Hiến pháp mới 
 Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc của công dân ñược cụ thể trong Hiến pháp 2013. 
ðiều 44 quy ñịnh: “Công dân có nghĩa vụ trung thành với Tổ quốc. Phản bội Tổ 
quốc là tội nặng nhất”. 
 Tại ðiều 45 xác ñịnh: “Bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng và quyền 
cao quý của công dân. Công dân phải thực hiện nghĩa vụ quân sự và tham gia 
xây dựng nền quốc phòng toàn dân”. ðồng thời, “Công dân có nghĩa vụ tuân 
theo Hiến pháp và pháp luật; tham gia bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn 
xã hội và chấp hành những quy tắc sinh hoạt công cộng” (ðiều 46). ðây là những 
quy ñịnh kế thừa Hiến pháp 1992, trong ñó xác ñịnh rõ hơn những nhiệm vụ, 
trách nhiệm công dân ñối với Tổ quốc. 
 Hiện nay, ñất nước ta ñang ñẩy mạnh công cuộc ñổi mới do ðảng ta khởi 
xướng và lãnh ñạo, ñạt ñược những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong sự 
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những thành tựu ñó ñã góp phần tăng 
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cường sức mạnh và tiềm lực mọi mặt của ñất nước, ñồng thời ngày càng nâng 
cao ñời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Ngoài ra còn góp phần quan trọng 
trong việc củng cố vững chắc ñộc lập dân tộc và chế ñộ xã hội chủ nghĩa, tạo 
tiền ñề ñể ñất nước tiếp tục phát triển bền vững trong thời kỳ ñẩy mạnh công 
nghiệp hóa, hiện ñại hóa, hội nhập kinh tế quốc tế. Tuy nhiên, bên cạnh những 
thời cơ, thuận lợi ñó, ñất nước ta cũng ñứng trước những khó khăn, thách thức 
to lớn. Nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc hiện nay không chỉ chống chiến tranh xâm lược, 
bảo vệ ñộc lập, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ chủ quyền quốc gia, vùng trời, vùng 
biển Tổ quốc mà còn gắn liền với việc bảo vệ ðảng và Nhà nước; bảo vệ công 
cuộc lao ñộng hòa bình của nhân dân, bảo vệ sự nghiệp ñổi mới theo ñịnh 
hướng xã hội chủ nghĩa. Vì thế, bảo vệ Tổ quốc là nhiệm vụ trọng yếu, thường 
xuyên của toàn ðảng, toàn dân và của cả hệ thống chính trị, trong ñó lực lượng 
vũ trang nhân dân là nòng cốt và ñội ngũ thanh niên là những người chiến sĩ anh 
dũng, luôn chắc tay súng canh giữ toàn vẹn từng tấc ñất và biển, trời quê hương. 
ðó chính là một cách cụ thể biểu hiện lòng yêu nước của thế hệ thanh niên hiện 
nay. 
 Luật Nghĩa vụ quân sự cũng ñã khẳng ñịnh, bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụ 
thiêng liêng và quyền cao quý của công dân. Việc thực hiện nghĩa vụ quân sự 
ñược hiểu là nhập ngũ vào quân ñội, ngoài ra còn có việc thực hiện nghĩa vụ 
thay thế, song ñều có mục tiêu chung là bảo vệ Tổ quốc. Nghĩa vụ bảo vệ Tổ 
quốc ñược quy ñịnh tại các luật, pháp lệnh như: Quân sự, an ninh, cảnh sát, cơ 
yếu... làm căn cứ pháp lý khẳng ñịnh ý thức nghĩa vụ của công dân trong sự 
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mặt khác, trong triển khai xây dựng cũng 
như thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ công dân, yêu cầu công bằng là vấn ñề phải 
ñược quan tâm thường xuyên, có những vấn ñề cần phải trưng cầu dân ý hay 
ñưa ra dự thảo ñể tranh thủ ý kiến ñóng góp của nhân dân trước khi quyết ñịnh. 
 Thời gian qua, trước tình hình quốc tế và trong nước có những nguy cơ, 
diễn biến phức tạp, ñặc biệt vấn ñề chủ quyền biển ñảo, ñòi hỏi mọi người dân 
ñều nêu cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc. Có ý kiến cho rằng, Nhà nước 
cần ñiều chỉnh diện ñối tượng công dân phải thực hiện nghĩa vụ quân sự. Ðây là 
vấn ñề có ý nghĩa tích cực, nhằm không ngừng bảo ñảm sức mạnh bảo vệ Tổ 
quốc và ñược nhân dân ñồng tình ủng hộ. Thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự 
trong ñiều kiện ñất nước hòa bình, ổn ñịnh, yêu cầu biên chế lực lượng vũ trang 
và cuộc sống ngày một ñược nâng cao với những quyền lợi công dân ñược rộng 
mở cũng cần nhìn nhận lại việc thực hiện nghĩa vụ công dân, trong ñó có nghĩa 
vụ bảo vệ Tổ quốc. Theo ñó, cần có quy ñịnh hướng dẫn bảo ñảm công bằng, 
trong ñó kể cả những người trong diện do ñiều kiện hoàn cảnh khác nhau không 
phải thực hiện nghĩa vụ quân sự mà có ñiều kiện cuộc sống tốt phải ñóng góp vật 
chất cho công cuộc bảo vệ Tổ quốc. Việc tuyển quân ñối với công dân ñủ tiêu 
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chuẩn tuyển sinh ñại học, cao ñẳng có thể vận dụng rút ngắn thời gian thực hiện 
nghĩa vụ sát hợp với thời gian khóa học và bảo lưu nghĩa vụ còn lại nhằm tạo 
ñiều kiện cho công dân phấn ñấu, không làm gián ñoạn quá trình học tập của họ. 
 ðồng thời, một trong những lực lượng nòng cốt thực hiện nhiệm vụ bảo vệ 
Tổ quốc chính là dân quân tự vệ. ðây là lực lượng vũ trang quần chúng không 
thoát ly sản xuất, công tác, có nhiệm vụ sẵn sàng chiến ñấu, chiến ñấu, phục vụ 
chiến ñấu bảo vệ ñịa phương, cơ sở; phối hợp với các ñơn vị quân ñội nhân dân, 
công an nhân dân và các lực lượng khác trên ñịa bàn tham gia xây dựng nền 
quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ, giữ gìn an ninh chính trị, trật 
tự, an toàn xã hội, bảo vệ ðảng, chính quyền, bảo vệ tài sản của Nhà nước, tính 
mạng, tài sản của nhân dân ở ñịa phương, cơ sở. Trên cơ sở các quy ñịnh của 
Hiến pháp, cần tiếp tục thể chế hóa chính sách bảo vệ Tổ quốc của ðảng, Nhà 
nước ta. Trước hết, phải xây dựng nền quốc phòng toàn dân và nền an ninh 
nhân dân theo phương hướng toàn dân, toàn diện, ñộc lập tự chủ, tự lực tự 
cường, ngày càng hiện ñại. Không những thế, cần xây dựng tiềm lực quốc 
phòng, an ninh ngày càng vững mạnh, trong ñó có xây dựng tiềm lực chính trị - 
tinh thần. Tăng cường giáo dục cho toàn ðảng, toàn dân về nhiệm vụ quốc 
phòng, an ninh trong tình hình mới, tạo nên sự thống nhất nhận thức về những 
thuận lợi, khó khăn của ñất nước, của quốc tế và khu vực. Xây dựng con người 
Việt Nam phát triển về trí tuệ, phong phú về tinh thần, trong sáng về phẩm chất 
ñạo ñức, cường tráng về thể chất, yêu quý và gắn bó với Tổ quốc XHCN, kiên 
ñịnh mục tiêu ñộc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. 
 Hiến pháp năm 2013 tuy ñã thay ñổi, rút gọn tên Chương IV thành Chương 
Bảo vệ Tổ quốc, song nội hàm chương này cơ bản vẫn giữ nguyên. Cụ thể, bảo 
vệ Tổ quốc là bảo vệ ñộc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ 
quốc, an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ nhân dân, ðảng, Nhà 
nước và chế ñộ XHCN (ðiều 65). Với quy ñịnh trên, bảo vệ Tổ quốc không chỉ 
giới hạn ở việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ mà còn là bảo vệ nhân dân, ðảng, 
Nhà nước - ñiều mà Hiến pháp năm 1992 chưa thể hiện; bảo vệ chế ñộ chính trị, 
kinh tế, văn hóa, xã hội ñược Hiến pháp ghi nhận. Nhiệm vụ, quyền hạn của các 
cơ quan, tổ chức ðảng, Nhà nước, ñoàn thể cùng các lực lượng nòng cốt thực 
hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc ñược quy ñịnh rõ trong Hiến pháp 
                                                                                        TS. Trần Cẩm Tú  
                                                                          (www.cand.com.vn - Ngày 07/7/2014) 
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TĂNG CƯỜNG TIỀM LỰC QUỐC PHÒNG 
TRÊN CƠ SỞ PHÁT HUY NỘI LỰC KẾT HỢP VỚI NGOẠI LỰC 

 

 Tăng c��ng ti �m l�c qu�c phòng, t �o s�c m�nh t�ng h
p cho s � 
nghi �p b�o v� T� qu�c là nhi �m v� tr�ng y�u, th��ng xuyên c �a toàn 
ð�ng, toàn dân, toàn quân và c � h� th�ng chính tr �. Tuy nhiên, kh � năng 
tăng c��ng ti �m l�c này còn ph � thu�c nhi �u y�u t�, c�n ñ�
c xây d �ng 
lâu dài, ngay t � th�i bình, trên c ơ s� phát huy n �i l�c là ch � y�u, k�t h
p 
ch�t ch   v�i tranh th � t�i ña ngo�i l�c. 
 Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (Khóa IX) về Chiến lược 
bảo vệ Tổ quốc (BVTQ) trong tình hình mới, toàn ðảng, toàn dân, toàn quân ta 
ñã nỗ lực phấn ñấu xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân (QPTD) ngày 
càng vững mạnh; tiềm lực quốc phòng (TLQP) không ngừng ñược tăng cường. 
Chúng ta ñã giữ vững ổn ñịnh chính trị và môi trường hòa bình ñể xây dựng ñất 
nước; bảo vệ vững chắc ñộc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, lợi 
ích quốc gia, dân tộc, bảo vệ ðảng, Nhà nước, nhân dân và chế ñộ XHCN; sức 
mạnh tổng hợp BVTQ ñược nâng lên một bước. Tuy nhiên, “nhận thức về QPTD 
và an ninh nhân dân (ANND) của một số cán bộ, ñảng viên trong các ngành, các 
cấp chưa ñầy ñủ, sâu sắc, thiếu cảnh giác trước âm mưu “diễn biến hòa bình” 
của các thế lực thù ñịch… Việc gắn kết giữa phát triển kinh tế với củng cố, tăng 
cường sức mạnh quốc phòng, an ninh, ñặc biệt là tại các vùng chiến lược, biển, 
ñảo còn chưa chặt chẽ. Công nghiệp quốc phòng, an ninh chưa ñáp ứng yêu cầu 
trang bị cho lực lượng vũ trang”. Tăng cường TLQP là vấn ñề quan trọng, nhất là 
trong tình hình phức tạp hiện nay, nhằm bảo ñảm cho ñất nước luôn chủ ñộng 
ngăn ngừa nguy cơ chiến tranh, tạo môi trường ổn ñịnh ñể phát triển ñất nước, 
ñồng thời, sẵn sàng ñánh thắng chiến tranh xâm lược, xung ñột ở mọi quy mô. 
 Nghị quyết Trung ương 8 (Khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong 
tình hình mới ñã chỉ rõ: “Tăng cường TLQP, an ninh, xây dựng thế trận QPTD, 
thế trận ANND vững mạnh, ñáp ứng yêu cầu trong tình hình mới”. ðây là sự phát 
triển mới trong quan ñiểm chỉ ñạo thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ BVTQ của ðảng. 
Nếu như trong Nghị quyết Trung ương 8 (Khóa IX), việc tăng cường TLQP ñược 
ñặt trong mối quan hệ với xây dựng thế trận QPTD, thế trận ANND ñể “phù hợp 
với hoàn cảnh mới” thì tại Nghị quyết Trung ương 8 (Khóa XI), ðảng ta ñã ñặt 
nhiệm vụ này trong mối quan hệ với xây dựng thế trận QPTD, thế trận ANND 
“vững mạnh, ñáp ứng yêu cầu trong tình hình mới”. Không những thế, vấn ñề 
tăng cường TLQP còn ñược Nghị quyết Trung ương 8 (Khóa XI) nhấn mạnh 
trong phần nhiệm vụ và giải pháp. ðó là, phải “Tăng cường TLQP, an ninh của 
ñất nước, coi trọng xây dựng tiềm lực chính trị - tinh thần, thế trận lòng dân”. Có 
thể nói, ñây là sức mạnh nòng cốt của TLQP, ñược xây dựng trên cơ sở tích lũy 
tiềm lực trên mọi lĩnh vực, tạo sức mạnh tổng hợp ñể BVTQ. Tuy nhiên, sức 
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mạnh của TLQP không ñồng nhất với sức mạnh quốc gia và cũng không phải là 
tổng tiềm lực của các lĩnh vực. Nói cách khác, TLQP là khả năng về vật chất, tinh 
thần có thể huy ñộng ñể tạo thành sức mạnh hiện thực phục vụ cho nhiệm vụ 
BVTQ trong mọi tình huống. ðó phải là tổng hòa các phần tiềm lực của mỗi lĩnh 
vực có thể huy ñộng, sử dụng cho nhiệm vụ quốc phòng của ñất nước. Do vậy, 
việc tăng cường TLQP phải trên cơ sở xây dựng, phát triển mạnh mẽ tiềm lực 
của từng lĩnh vực, ñược liên kết chặt chẽ với nhau theo một ý ñịnh, mục tiêu 
thống nhất. 
 ðể tăng cường TLQP, tạo sức mạnh tổng hợp BVTQ, Nghị quyết Trung 
ương 8 (Khóa XI) chỉ rõ: “Phát huy cao nhất sức mạnh của dân tộc kết hợp với 
sức mạnh của thời ñại. Phát huy mạnh mẽ nội lực là nhân tố quyết ñịnh; ñồng 
thời tranh thủ tối ña mọi thuận lợi từ bên ngoài”. ðây là quan ñiểm cơ bản của 
ðảng bắt nguồn từ kinh nghiệm, truyền thống ñấu tranh cách mạng của dân tộc 
ta. Thực tiễn ñã cho thấy, nội lực và ngoại lực luôn có mối quan hệ hữu cơ và 
càng liên quan mật thiết với nhau trong thời kỳ mới. Muốn tạo ñược TLQP mạnh 
phải trên cơ sở huy ñộng mọi nguồn lực của ñất nước; trong ñó, lấy phát huy yếu 
tố chính trị - tinh thần làm nền tảng, lấy sức mạnh kinh tế làm trung tâm và sức 
mạnh quân sự làm ñặc trưng, nòng cốt. ðó chính là nguồn nội lực có vai trò 
quyết ñịnh ñối với TLQP của ñất nước. Tuy nhiên, trong tình hình mới, nhiều vấn 
ñề toàn cầu, như: An ninh tài chính, năng lượng, lương thực, biến ñổi khí hậu, 
thiên tai, dịch bệnh,… sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, vượt quá khả năng của 
từng quốc gia. Do vậy, ñể TLQP ñáp ứng yêu cầu BVTQ, chúng ta phải phát huy 
nội lực là chủ yếu; ñồng thời, tận dụng tối ña mọi nguồn lực từ bên ngoài. ðó là 
yêu cầu khách quan và cũng là quan ñiểm nhất quán của ðảng ta trong sự 
nghiệp BVTQ. ðể thực hiện tốt, phải tiến hành ñồng bộ nhiều giải pháp; trong ñó, 
cần quán triệt, nắm vững và giải quyết ñúng ñắn những vấn ñề cơ bản sau: 
 Quán triệt cho toàn ðảng, toàn dân, toàn quân nhận thức sâu sắc về hai 
nhiệm vụ chiến lược: Xây dựng và BVTQ trong tình hình mới. ðây là việc cần 
làm thường xuyên và có quan hệ trực tiếp ñến tăng cường TLQP của ñất nước. 
ðể nâng cao nhận thức, các cấp, các ngành, các lực lượng và ñịa phương phải 
thường xuyên giáo dục, phổ biến cho mọi người nắm vững và thấy rõ tầm quan 
trọng của việc kết hợp chặt chẽ hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt 
Nam trong giai ñoạn mới, nhận thức rõ tình hình, khả năng của ñất nước và âm 
mưu, thủ ñoạn chống phá của các thế lực thù ñịch ñể từ ñó thống nhất nhận 
thức, tư tưởng, hành ñộng BVTQ nói chung, xác ñịnh ñúng nội dung, biện pháp 
xây dựng TLQP nói riêng. Quá trình quán triệt, giáo dục cần phát huy vai trò của 
các tổ chức ñảng, tổ chức chính quyền và ñoàn thể chính trị - xã hội trong lãnh 
ñạo, chỉ ñạo và tổ chức thực hiện xây dựng TLQP, bảo ñảm ñộng viên ñược mọi 
cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và toàn dân tham gia có hiệu quả vào nhiệm vụ 
quan trọng này. Xây dựng TLQP là nhiệm vụ khó khăn, lâu dài và lấy nội lực làm 
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chính; do ñó, phải phát huy tinh thần chủ ñộng, tự lực tự cường; kế thừa truyền 
thống quý báu của dân tộc. 
 Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế với bảo ñảm quốc phòng, an ninh ñi vào 
chiều sâu, thực chất. Chúng ta ñều biết, tiềm lực kinh tế là nền tảng cơ sở vật 
chất quan trọng ñể nâng cao tiềm lực quốc gia, trong ñó có TLQP. Tuy nhiên, 
không phải cứ kinh tế phát triển là có TLQP mạnh, mà nó cần ñược chuyển hóa 
và thể hiện dưới dạng tiềm lực kinh tế quân sự, tức là có thể huy ñộng ñược theo 
kế hoạch ñã xác ñịnh ñể phục vụ cho nhiệm vụ quốc phòng thì khi ñó nó mới trở 
thành TLQP. Theo ñó, tiềm lực kinh tế quân sự bao gồm nhân lực, vật lực, tài 
lực,… của nền kinh tế quốc dân ñáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng và chiến 
tranh (nếu xảy ra). Do ñó, kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế với bảo ñảm quốc 
phòng, an ninh ñi vào chiều sâu, thực chất là giải pháp quan trọng nhằm phát 
huy nội lực cho xây dựng TLQP. Sự kết hợp này phải ñược các cấp, các ngành, 
các ñịa phương thực hiện ngay từ trong quy hoạch, kế hoạch phát triển của từng 
ngành, lĩnh vực từ thời bình, nhất là trong các dự án lớn, vùng kinh tế trọng ñiểm 
và ñịa bàn chiến lược,… Trong ñó, cần ưu tiên việc bảo ñảm an ninh lương thực; 
phát triển các ngành công nghiệp cơ bản ñể có thể tạo nền tảng cho công nghiệp 
quốc phòng, từng bước tự bảo ñảm nhu cầu trang bị ngày càng hiện ñại cho lực 
lượng vũ trang nhân dân. ðồng thời, coi trọng phát triển kinh tế biển gắn với bảo 
vệ chủ quyền lãnh thổ; ñẩy mạnh xây dựng các công trình quốc phòng, phòng 
thủ dân sự và các khu kinh tế - quốc phòng phù hợp với từng ñịa bàn, ñịa 
phương. Ngoài ra, cần chú trọng xây dựng các kế hoạch huy ñộng, ñộng viên kịp 
thời tiềm lực kinh tế cho quốc phòng và ñược luyện tập, diễn tập thường xuyên ở 
từng ngành, lĩnh vực và ñịa phương. 
 Phát huy sức mạnh ñại ñoàn kết toàn dân tộc, xây dựng củng cố niềm tin 
của toàn dân với sự nghiệp xây dựng và BVTQ. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
luôn khẳng ñịnh: “ðoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của ðảng và của 
dân ta”. Ngày nay, trong sự nghiệp xây dựng và BVTQ, sức mạnh ñại ñoàn kết 
toàn dân tộc ñược ðảng ta coi là yếu tố nội lực quyết ñịnh mọi thắng lợi. ðể có 
ñược sức mạnh ñó, phải trên cơ sở củng cố niềm tin của nhân dân ñối với sự 
lãnh ñạo của ðảng, sự quản lý, ñiều hành của Nhà nước. Một trong những 
nhiệm vụ cấp bách hiện nay là phải tiếp tục ñổi mới mạnh mẽ và nâng cao chất 
lượng xây dựng ðảng, trọng tâm là ñẩy mạnh thực hiện tốt Nghị quyết Trung 
ương 4 (Khóa XI). Qua ñó, tập trung xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững 
mạnh, nhất là xây dựng ñội ngũ cán bộ trong sạch, làm cơ sở, nền tảng ñể tăng 
cường TLQP. Trong tình hình hiện nay, cần ñặc biệt coi trọng thực hiện tốt Quy 
chế Dân chủ ở cơ sở, luôn tôn trọng, lắng nghe và kịp thời giải quyết những tâm 
tư, nguyện vọng của nhân dân. Mọi cán bộ, ñảng viên phải thực sự là công bộc 
của dân, luôn có trách nhiệm chăm lo nâng cao ñời sống vật chất, tinh thần của 
nhân dân ñể không ngừng xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc. Cùng với các 
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biện pháp tuyên truyền, giáo dục, cần chú trọng các giải pháp phát triển kinh tế; 
thực hiện tốt các chính sách xã hội, tôn giáo, dân tộc..., làm cho nhân dân tin 
tưởng tuyệt ñối vào sự lãnh ñạo của ðảng, tự nguyện BVTQ, bảo vệ ðảng và 
chế ñộ XHCN. ðó chính là ñộng lực quan trọng ñể tăng cường TLQP. 
 Nắm vững và vận dụng ñúng ñắn, linh hoạt, sáng tạo ñường lối ñối ngoại 
của ðảng trong tăng cường TLQP. Nghị quyết Trung ương 8 (Khóa XI) ñã khẳng 
ñịnh: “Quán triệt ñường lối ñộc lập, tự chủ, ñồng thời chủ ñộng, tích cực hội nhập 
quốc tế. Kiên trì chính sách ñối ngoại rộng mở, ña phương hóa, ña dạng hóa; 
thêm bạn, bớt thù, vừa hợp tác, vừa ñấu tranh” ñể phát triển ñất nước. Như vậy, 
ñường lối ñối ngoại của ðảng ta là nhất quán và phù hợp với xu thế của thời ñại, 
tạo thời cơ, vận hội ñể ñất nước hội nhập và phát triển về mọi mặt, trong ñó có 
tăng cường TLQP. ðể làm ñược ñiều ñó, cần vận dụng ñúng ñắn, linh hoạt, sáng 
tạo các quan ñiểm, phương châm chỉ ñạo ñối ngoại của ðảng phù hợp với tình 
hình mới, bảo ñảm giữ vững môi trường hòa bình, ổn ñịnh, tạo ñiều kiện quốc tế 
thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng và BVTQ. Trước hết, phải nắm vững mục tiêu, 
nguyên tắc chiến lược ñể vận dụng ñúng ñắn, linh hoạt, sáng tạo trong xác ñịnh 
ñối tác, ñối tượng; từ ñó, ñịnh ra các quan hệ hợp tác, ñấu tranh phù hợp. Trên 
cơ sở ñó, ñẩy mạnh hợp tác quốc tế trên các lĩnh vực: Giáo dục, ñào tạo cán bộ; 
trao ñổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm; chuyển giao công nghệ, mua sắm trang 
bị…; ñồng thời, chú trọng thu hút ñầu tư trực tiếp nước ngoài vào các dự án 
thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh. Quá trình hợp tác với các nước, cần giữ 
vững nguyên tắc ñộc lập, tự chủ và khôn khéo, linh hoạt về ñối sách, thực hiện 
vừa hợp tác, vừa ñấu tranh một cách phù hợp nhằm tranh thủ các nguồn lực từ 
bên ngoài, tăng cường TLQP của ñất nước. 
                                                                                PGS, TS. Hoàng Xuân Lâm  
                                                                          (beta.tapchiqptd.vn - Ngày 15/7/2014) 
 
 

ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC XÂY DỰNG PHONG TR-O TO-N DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC 
 

 Nhất quán quan ñiểm “Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng”, trong 
tiến trình lãnh ñạo cách mạng Việt Nam, Ðảng và Nhà nước ta ñã ñề ra nhiều 
chủ trương quan trọng, phát ñộng và tổ chức nhiều phong trào thi ñua, cuộc vận 
ñộng nhân dân tham gia bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), xây dựng thế trận an ninh 
nhân dân vững chắc. 
 Từ cuộc vận ñộng thực hiện khẩu hiệu “3 không” trong thời kỳ kháng chiến 
chống Pháp, hình thành phong trào “Bảo mật phòng gian”, “Bảo vệ trị an” trong 
thời kỳ chống Mỹ và phát triển thành phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ 
quốc (ANTQ) và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ từ sau ngày giải phóng miền 
Nam, thống nhất ñất nước ñến nay. 
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 Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ là hoạt ñộng tự giác, có tổ chức, lôi 
cuốn ñông ñảo nhân dân tích cực, tự giác chấp hành nghiêm chỉnh ñường lối, 
chủ trương của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về ANTT; tham gia 
phòng ngừa, phát hiện, ñấu tranh chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, nhằm 
bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, bảo vệ tài sản Nhà nước 
và tính mạng, tài sản của nhân dân; xây dựng lực lượng nòng cốt bảo vệ ANTT. 
Từ thực tiễn tổ chức phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ có thể khẳng ñịnh ñây là 
hình thức cơ bản, thích hợp nhất ñể tập hợp, thu hút, giáo dục, hướng dẫn, nâng 
cao năng lực hoạt ñộng của ñông ñảo nhân dân tham gia giải quyết những yêu 
cầu nhiệm vụ bảo vệ ANTT; là ñiều kiện cơ bản ñể nhân dân thực hiện quyền 
làm chủ trên lĩnh vực bảo vệ ANTT, tham gia quản lý nền ANTT của ñất nước, 
góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch, vững mạnh; góp 
phần thực hiện thắng lợi nội dung Hội nghị lần thứ 8 (Khóa XI) về Chiến lược bảo 
vệ Tổ quốc trong tình hình mới. 
 Trong những năm qua, dưới sự lãnh ñạo và quản lý, ñiều hành của các 
cấp ủy ñảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của MTTQ Việt Nam, các cơ 
quan, ban, ngành, ñoàn thể từ Trung ương ñến cơ sở và sự ñồng tình hưởng 
ứng của ñông ñảo nhân dân, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ñược tổ chức 
xây dựng, duy trì và có bước phát triển sâu rộng, với nhiều nội dung, hình thức 
phong phú, ña dạng, phù hợp với ñiều kiện, hoàn cảnh cụ thể của từng vùng, 
từng khu vực, từng lĩnh vực, từng ñịa bàn dân cư. Ban chỉ ñạo “Thực hiện phong 
trào toàn dân bảo vệ ANTQ” từ Trung ương ñến cơ sở ñược ñổi mới, kiện toàn 
về tổ chức. Các ñồng chí chủ tịch, phó chủ tịch UBND hoặc phó bí thư tỉnh ủy, 
thành ủy trực thuộc Trung ương làm trưởng ban chỉ ñạo. Lực lượng chuyên trách 
và lực lượng nòng cốt xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ ñược tăng cường, 
củng cố. Cơ cấu lãnh ñạo, chỉ huy, hệ thống tổ chức, bố trí cán bộ của lực lượng 
chuyên trách xây dựng phong trào ñược củng cố, kiện toàn từ Bộ Công an ñến 
công an cấp huyện. Bộ Công an phân công một ñồng chí thứ trưởng phụ trách 
công tác xây dựng phong trào; công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương ñược bổ sung một ñồng chí phó giám ñốc phụ trách công tác xây dựng 
phong trào; Công an các huyện trọng ñiểm phức tạp về ANTT ñược bổ sung một 
phó công an huyện phụ trách công tác xây dựng phong trào. Lực lượng nòng cốt 
xây dựng phong trào ở cơ sở như: Công an xã, bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan, 
doanh nghiệp ñược thể chế hóa bằng những văn bản quy phạm pháp luật và 
từng bước ñược củng cố, kiện toàn; hoạt ñộng ngày một hiệu quả hơn. 
 Có thể khẳng ñịnh trong thời gian qua, với cơ chế Ðảng lãnh ñạo, chính 
quyền tổ chức ñiều hành, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị 
và của toàn dân, do lực lượng công an làm nòng cốt; phong trào toàn dân bảo vệ 
ANTQ ñã trở thành một nội dung quan trọng trong công tác tổ chức vận ñộng 
quần chúng của Ðảng, luôn gắn bó chặt chẽ với phong trào cách mạng khác do 
Ðảng, Nhà nước, các ban, ngành, ñoàn thể, từ Trung ương ñến ñịa phương phát 
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ñộng; tạo môi trường, ñiều kiện thuận lợi ñể nhân dân thực hiện quyền làm chủ, 
tham gia quản lý Nhà nước về ANTT, là cơ sở quan trọng ñể xây dựng thế trận 
an ninh nhân dân vững chắc. 
 Ðể góp phần thực hiện thắng lợi nội dung Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp 
hành Trung ương Ðảng (Khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình 
mới”; chúng ta cần phải thống nhất về nhận thức, quan tâm tổ chức thực hiện 
một số vấn ñề trọng tâm. Ðó là: Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phải lấy mục 
tiêu chung cao nhất mà Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Ðảng 
(Khóa XI) ñã xác ñịnh ñể phục vụ. Mục tiêu ñó là: Bảo vệ vững chắc ñộc lập, chủ 
quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ Ðảng, Nhà nước, nhân 
dân và chế ñộ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ sự nghiệp ñổi mới, công nghiệp hóa, 
hiện ñại hóa; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an 
toàn xã hội và nền văn hóa Việt Nam; giữ vững ổn ñịnh chính trị và môi trường 
hòa bình ñể phát triển ñất nước theo ñịnh hướng xã hội chủ nghĩa. 
 Ðể ñạt ñược mục tiêu nêu trên, phải tăng cường sự lãnh ñạo của Ðảng, sự 
quản lý ñiều hành của chính quyền ñối với công tác xây dựng phong trào toàn 
dân bảo vệ ANTQ. Cấp ủy, chính quyền là cơ quan chịu trách nhiệm về lãnh ñạo, 
tổ chức xây dựng phong trào; ñề ra chủ trương, biện pháp, hình thức và chỉ ñạo 
các hoạt ñộng của phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; gắn kết phong trào toàn 
dân bảo vệ ANTQ với các phong trào cách mạng khác do Ðảng, Nhà nước, các 
ban, ngành, ñoàn thể từ Trung ương ñến ñịa phương phát ñộng; lãnh ñạo, chỉ 
ñạo các tổ chức ñoàn thể quần chúng, huy ñộng sức mạnh của cả hệ thống 
chính trị và của toàn dân tham gia phong trào; thường xuyên kiểm tra, ñánh giá 
chất lượng, ñịnh kỳ sơ kết, tổng kết, khen thưởng và nhân rộng những mô hình 
ñiển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. 
 Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, vận 
ñộng cán bộ và nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. 
Ðẩy mạnh tuyên truyền ñường lối, quan ñiểm của Ðảng về xây dựng thế trận 
quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân bảo vệ Tổ quốc; các chủ 
trương, ñường lối, chính sách, pháp luật của Ðảng và Nhà nước, các chế ñộ, thể 
lệ, nội quy, quy tắc, nhiệm vụ, yêu cầu bảo vệ ANTT của ñơn vị, ñịa phương. 
Chú trọng tuyên truyền, nâng cao cảnh giác cách mạng cho nhân dân trước 
những âm mưu, hoạt ñộng “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù ñịch; các 
phương thức, thủ ñoạn hoạt ñộng, hậu quả tác hại của tội phạm, tệ nạn xã hội. 
Hướng dẫn cho nhân dân phương pháp phát hiện, ñấu tranh, ngăn chặn kịp thời 
các hành vi vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội; xây dựng, củng cố hệ thống 
chính trị cơ sở, xây dựng lực lượng công an nhân dân, các tổ chức quần chúng 
và lực lượng nòng cốt bảo vệ ANTT ở cơ sở trong sạch, vững mạnh... 
 Tiếp tục ñổi mới nội dung, hình thức phong trào và công tác xây dựng 
phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ ANTQ 
trong tình hình mới; ñảm bảo thiết thực, phù hợp với ñiều kiện, hoàn cảnh của 
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từng vùng, miền, từng khu vực, lĩnh vực, từng ñịa bàn dân cư, ñáp ứng nhiệm vụ 
phát triển kinh tế - xã hội, ñảm bảo quốc phòng - an ninh ở từng ñịa phương, ñơn 
vị. Trong giai ñoạn hiện nay, nội dung chủ yếu của phong trào toàn dân bảo vệ 
ANTQ cần tập trung là: Phát huy truyền thống yêu nước, nâng cao cảnh giác 
cách mạng của nhân dân trước những âm mưu, hoạt ñộng “diễn biến hòa bình” 
của các thế lực thù ñịch; vấn ñề “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ nhân 
dân; vận ñộng toàn dân tham gia bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn 
xã hội; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, tài sản, lợi ích hợp pháp của tập thể, cá 
nhân; tích cực tham gia các chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội 
phạm; tiếp tục nghiên cứu, ñề nghị cấp có thẩm quyền hoàn thiện hành lang 
pháp lý, có cơ chế chính sách và hệ thống lý luận hoàn chỉnh về phong trào và 
công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Trọng tâm là khẩn trương 
ñề xuất Chính phủ ban hành Nghị ñịnh về “Biện pháp vận ñộng quần chúng bảo 
vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội”, Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt Ðề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh 
Tổ quốc trong tình hình mới”; bổ sung hoàn thiện cơ chế, chính sách ñối với công 
tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, lực lượng nòng cốt bảo vệ 
ANTT ở cơ sở và ñối với quần chúng bị thương, hy sinh, thiệt hại về tài sản trong 
khi tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Tổng kết thực tiễn, ñúc kết lý 
luận, từng bước xây dựng và hoàn thiện hệ thống lý luận cơ bản về công tác xây 
dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Công an các ñịa phương cần nghiên 
cứu, tham mưu cho HÐND, UBND cấp tỉnh quan tâm ñầu tư ngân sách, cơ sở 
vật chất, phương tiện và các ñiều kiện ñảm bảo phục vụ công tác, chiến ñấu ñối 
với lực lượng chuyên trách và lực lượng nòng cốt làm công tác xây dựng phong 
trào toàn dân bảo vệ ANTQ... 
 Xây dựng lực lượng công an trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục ñẩy mạnh 
việc “Học tập và làm theo tấm gương ñạo ñức Hồ Chí Minh” và cuộc vận ñộng 
“Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. Quan tâm xây dựng lực 
lượng chuyên trách công tác xây dựng phong trào từ Bộ Công an ñến cơ sở ñủ 
về số lượng, ñáp ứng về chất lượng, ñảm bảo thực hiện chức năng quản lý Nhà 
nước, chức năng tham mưu và tổ chức thực hiện các chủ trương, kế hoạch, biện 
pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. 
                                                                             Thượng tướng Bùi Văn Nam 
                                                                  (www.nhandan.com.vn - Ngày 30/11/2013)  
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HIỂU RÕ NỘI H+M NHIỆM VỤ CHIẾN LƯỢC BẢO VỆ TỔ QUỐC TRONG THỜI KỲ MỚI 
 

 Từ buổi ñầu dựng nước, các Vua Hùng ñã phải tiến hành một số cuộc 
chiến tranh ñể giữ nước. Trong thế kỷ XX, dân tộc Việt Nam ñã làm nên kỳ tích 
trong lịch sử giữ nước của mình: ðánh thắng thực dân, ñế quốc, giải phóng hoàn 
toàn miền Nam, thống nhất non sông về một mối, ñưa cả nước vào kỷ nguyên 
ñộc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội (CNXH)! 
 Bước vào thời kỳ phát triển mới của ñất nước, từ ðại hội IV ñến ðại hội XI, 
ðảng ta luôn nhận thức sâu sắc: Quy luật dựng nước ñi ñôi với giữ nước trong 
lịch sử dân tộc ñã chuyển thành quy luật xây dựng CNXH phải gắn chặt với bảo 
vệ Tổ quốc. Vận dụng quy luật này, ðảng ta ñã xác ñịnh cách mạng Việt Nam 
trong thời kỳ mới phải thực hiện ñồng thời hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng 
thành công CNXH và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN. Trong Báo cáo 
Chính trị tại ðại hội XI, ðảng ta ñã xác ñịnh phương hướng, nhiệm vụ chiến lược: 
Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN. 
Thực hiện nghị quyết ðại hội, Hội nghị Trung ương 8 Khóa XI, trên cơ sở tổng 
kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 Khóa IX về Chiến lược bảo vệ Tổ 
quốc, ñã thống nhất ban hành Nghị quyết số 28-NQ/TW về Chiến lược bảo vệ Tổ 
quốc trong tình hình mới. 
 Vì sao Ban Chấp hành Trung ương Khóa XI ban hành nghị quyết này sau 
tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 Khóa IX về chiến lược bảo 
vệ Tổ quốc? Có nhiều lý do nhưng lý do chủ yếu ñể Trung ương ðảng Khóa XI 
ra Nghị quyết về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc là: Tình hình thế giới, khu vực và 
trong nước có những diễn biến mới tác ñộng lớn ñến nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. 
 Trên thế giới, hòa bình, hợp tác và phát triển là xu thế lớn, nhưng sẽ có 
những diễn biến phức tạp mới, tiềm ẩn nhiều yếu tố bất trắc khó lường, chiến 
tranh cục bộ, xung ñột vũ trang, tranh chấp tài nguyên, chủ quyền lãnh thổ, biển, 
ñảo, xung ñột sắc tộc, tôn giáo, hoạt ñộng can thiệp, lật ñổ, ly khai, khủng bố… 
có thể gia tăng. Cục diện thế giới ña cực hình thành ngày càng rõ hơn, các nước 
lớn vừa hợp tác vừa ñấu tranh, cạnh tranh, kiềm chế lẫn nhau, chi phối các quan 
hệ quốc tế. Các nước tiếp tục ñiều chỉnh chiến lược, tập hợp lực lượng mới trong 
khu vực và trên thế giới. 
 Tình hình trong nước những năm tới, sự ổn ñịnh chính trị tiếp tục ñược giữ 
vững, kinh tế - xã hội phát triển, nhưng ñất nước sẽ phải ñối mặt với những thách 
thức mới. Cả bốn nguy cơ mà các ðại hội ðảng ñã chỉ ra (tụt hậu xa hơn về kinh 
tế - xã hội, chệch ñịnh hướng XHCN, suy thoái tư tưởng, ñạo ñức trong một bộ 
phận không nhỏ cán bộ, ñảng viên, nhất là tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, 
diễn biến hòa bình, áp ñặt, xâm lăng văn hóa) không những vẫn tồn tại, có mặt 
bộc lộ rõ hơn và xuất hiện nhiều yếu tố mới phức tạp hơn. Các thế lực thù ñịch 
tiếp tục chống phá ta trên tất cả các mặt: Chính trị, kinh tế, tư tưởng, văn hóa, 
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dân chủ, nhân quyền, dân tộc tôn giáo; tranh chấp biển, ñảo có thể sẽ diễn biến 
gay gắt, phức tạp hơn… 
 Vậy ñối tượng của cách mạng Việt Nam trong thời kỳ mới là ai? Từ cách 
tiếp cận trên chúng ta hoàn toàn thống nhất với quan ñiểm: Ai chống phá sự 
nghiệp bảo vệ ñộc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc 
Việt Nam, ai chống phá chế ñộ XHCN mà nhân dân ta ñang xây dựng, ai chống 
phá sự nghiệp ñổi mới toàn diện ñất nước theo ñịnh hướng XHCN, ai chống phá 
sự nghiệp ñẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện ñại hóa ñất nước, ai chống phá lợi 
ích quốc gia, dân tộc của Việt Nam, ai chống phá sự ổn ñịnh chính trị, trật tự, an 
toàn xã hội, ai chống phá nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, ñậm ñà bản sắc dân 
tộc, ai chống phá môi trường hòa bình ñể phát triển ñất nước của dân tộc ta, ñó 
chính là ñối tượng của cách mạng Việt Nam, ñối tượng của chiến lược bảo vệ Tổ 
quốc Việt Nam. 
 Nhận diện ñược ñối tượng sẽ giúp ta nhận thức sâu sắc quan niệm về bảo 
vệ Tổ quốc Việt Nam trong thời kỳ mới. 
 Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trong thời kỳ mới trước hết là bảo vệ nền ñộc lập 
của Tổ quốc: ðó là bảo vệ quyền tự quyết thiêng liêng của dân tộc, quyền lựa 
chọn con ñường phát triển, thể chế chính trị của ñất nước. ðó là xây dựng và 
bảo vệ nền kinh tế ñộc lập, bảo vệ bản sắc văn hóa dân tộc trong xu thế hội nhập 
quốc tế, toàn cầu hóa. ðó là bảo vệ sự thống nhất của Tổ quốc. Nước Việt Nam 
là một, dân tộc Việt Nam là một, sông có thể cạn, ñá có thể mòn, song chân lý 
này không bao giờ thay ñổi. Kiên quyết ñấu tranh, ñập tan mọi âm mưu, thủ ñoạn 
chia rẽ khối ñại ñoàn kết các dân tộc Việt Nam, làm thất bại mọi ý ñồ kích ñộng, 
xu hướng ly tâm, thành lập cái gọi là “Nhà nước Khơme Crôm ñộc lập”, “Nhà 
nước ðề ga ñộc lập”… ðó là bảo vệ vững chắc, toàn vẹn lãnh thổ, vùng ñất, 
vùng trời, vùng biển của Tổ quốc. ðó là bảo vệ sự toàn vẹn của hơn 331.051 km2 
ñất liền, hơn 1 triệu ki-lô-mét vuông vùng biển thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền 
và quyền tài phán của Việt Nam trên biển ðông. 
 Bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới có nội hàm rất quan trọng là bảo vệ 
ðảng, bảo vệ Nhà nước. ðó là bảo vệ, giữ vững bản chất cách mạng và khoa 
học của ðảng, ñể ðảng ta mãi mãi là ðảng của trí tuệ, có uy tín ñạo ñức cao và 
gắn bó máu thịt với nhân dân; bảo vệ sự lãnh ñạo của ðảng, Nhà nước, bảo vệ 
cương lĩnh, ñường lối của ðảng; bảo vệ bản chất Nhà nước của dân, do dân, vì 
dân, Nhà nước pháp quyền XHCN. ðó là bảo vệ tính mạng, tài sản, quyền con 
người, quyền công dân của nhân dân Việt Nam. 
 Một nội dung rất quan trọng của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trong 
thời kỳ mới là bảo vệ chế ñộ XHCN. CNXH là con ñường phát triển của nhân dân 
Việt Nam, là sự lựa chọn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của ðảng Cộng sản Việt 
Nam và của dân tộc Việt Nam. Bảo vệ chế ñộ XHCN là bảo vệ thể chế chính trị: 
ðảng Cộng sản Việt Nam lãnh ñạo, Nhà nước pháp quyền XHCN quản lý, nhân 
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dân Việt Nam làm chủ; là bảo vệ cho ñất nước phát triển theo ñúng 8 ñịnh hướng 
cơ bản sau: 
 Một là, ñẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện ñại hóa ñất nước gắn với phát 
triển kinh tế, tri thức, bảo vệ tài nguyên môi trường. 
 Hai là, phát triển nền kinh tế thị trường ñịnh hướng XHCN. 
 Ba là, xây dựng nền văn hóa tiên tiến, ñậm ñà bản sắc dân tộc. 
 Bốn là, bảo vệ vững chắc quốc phòng và an ninh quốc gia, trật tự an toàn 
xã hội. 
 Năm là, thực hiện ñường lối ñối ngoại ñộc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, 
hợp tác và phát triển, chủ ñộng và tích cực hội nhập quốc tế. 
 Sáu là, xây dựng nền dân chủ XHCN, thực hiện ñại ñoàn kết toàn dân tộc, 
tăng cường và mở rộng mặt trận dân tộc thống nhất. 
 Bảy là, xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân, vì dân. 
 Tám là, xây dựng ðảng trong sạch, vững mạnh. 
 Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trong thời kỳ mới là bảo vệ sự nghiệp ñổi mới 
toàn diện ñất nước theo ñịnh hướng XHCN, bảo vệ sự nghiệp ñẩy mạnh công 
nghiệp hóa, hiện ñại hóa. Bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, mặt khác kiên quyết 
ñấu tranh với những biểu hiện ñổi mới vô nguyên tắc, ñổi màu, biến chất, chệch 
ñịnh hướng XHCN và những ý ñồ, hành ñộng làm cho nền kinh tế Việt Nam tụt 
hậu xa hơn nữa, làm cho chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế 
ngày càng kém, làm cho sự phân hóa, phân cực xã hội ngày càng tăng, làm cho 
môi trường sinh thái ngày càng bị ô nhiễm. 
 Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trong thời kỳ mới là bảo vệ nền văn hóa tiên tiến, 
ñậm ñà bản sắc dân tộc; kiên quyết ñấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ ñoạn 
“diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa, làm thất bại âm mưu, thủ 
ñoạn áp ñặt thông tin, “xâm lăng văn hóa”. 
 Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trong thời kỳ mới là bảo vệ môi trường hòa bình 
ñể phát triển ñất nước theo ñịnh hướng XHCN, kiên quyết ñấu tranh làm thất bại 
mọi âm mưu, hành ñộng phá hoại trật tự, an toàn xã hội, gây hấn, gây xung ñột 
vũ trang, gây chiến tranh xâm lược. 
 Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trong thời kỳ mới là nhiệm vụ thường xuyên, là 
nghĩa vụ thiêng liêng của toàn ðảng, toàn quân và toàn dân. Do ñó, mọi cán bộ, 
ðảng viên và mọi người dân Việt Nam cần phải quán triệt sâu sắc và thực hiện 
nghiêm túc quan ñiểm tư tưởng chiến lược: Bảo vệ Tổ quốc bằng sức mạnh tổng 
hợp. 
 Trước hết, ñó là sức mạnh tinh thần, sức mạnh của nền văn hóa Việt Nam, 
sức mạnh của 90 triệu người dân Việt Nam có lòng yêu nước nồng nàn, có tâm 
hồn, trí tuệ, bản lĩnh, khí phách anh hùng của dân tộc Việt Nam, có ñức hy sinh 
cao thượng, sẵn sàng xả thân bảo vệ Tổ quốc. ðể phát huy sức mạnh tinh thần, 
sức mạnh văn hóa Việt Nam, chúng ta cần phải thực sự coi trọng và có trách 
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nhiệm, tâm huyết xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, ñậm ñà bản sắc dân 
tộc, tập trung vào việc ñổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam ñể 
bồi dưỡng, ñào tạo các thế hệ người Việt Nam, ñáp ứng sự nghiệp xây dựng 
thành công CNXH và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN. 
 Bảo vệ Tổ quốc bằng sức mạnh của khối ñại ñoàn kết toàn dân tộc. Trong 
thời kỳ mới, lấy mục tiêu bảo vệ vững chắc ñộc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ 
của Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh là 
ñiểm tương ñồng ñể ñoàn kết, tập hợp mọi người Việt Nam ở trong nước và ở 
nước ngoài. Mở rộng dân chủ thực sự trên cả hai hình thức: Dân chủ ñại diện và 
dân chủ trực tiếp, “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” trở thành khẩu hiệu 
hành ñộng trong toàn ðảng, toàn dân chắc chắn sẽ tạo nên sự nhất trí cao trong 
toàn ðảng, sự ñồng thuận trong toàn xã hội, phát huy mạnh mẽ sức mạnh của 
khối ñại ñoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 
 Bảo vệ vững chắc Tổ quốc bằng sức mạnh của nền kinh tế cường thịnh. 
Chỉ có nền kinh tế phát triển mạnh mẽ, bền vững mới không ngừng nâng cao ñời 
sống của mọi tầng lớp nhân dân, mới củng cố sự ổn ñịnh chính trị, nâng cao lòng 
tin, ý chí xả thân bảo vệ Tổ quốc của toàn dân tộc. Chỉ có một nền kinh tế hùng 
mạnh mới có thể trang bị cho lực lượng vũ trang vũ khí, khí tài hiện ñại, ñáp ứng 
yêu cầu ñánh thắng mọi cuộc chiến tranh xâm lược bằng kỹ thuật và công nghệ 
cao. 
 Do ñó, phải ra sức phát triển nền kinh tế thị trường ñịnh hướng XHCN, ñẩy 
mạnh công nghiệp hóa, hiện ñại hóa, phát triển kinh tế nhanh, bền vững, kết hợp 
chặt chẽ kinh tế với quốc phòng, an ninh; giải quyết tốt các vấn ñề xã hội. 
 Bảo vệ vững chắc Tổ quốc bằng sức mạnh của nền quốc phòng toàn dân 
và an ninh nhân dân mà nòng cốt là LLVT nhân dân cách mạng, chính quy, tinh 
nhuệ, từng bước hiện ñại, xây dựng quân chủng hải quân, phòng không - không 
quân và một số binh chủng tiến lên hiện ñại. 
 Tập trung nâng cao chất lượng toàn diện và sức chiến ñấu cao, ñể quân 
ñội thực sự là lực lượng trung thành, tin cậy của ðảng, Nhà nước và nhân dân, 
lực lượng nòng cốt bảo vệ Tổ quốc. 
 Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh của ñất nước, coi trọng xây 
dựng tiềm lực chính trị - tinh thần, thế trận lòng dân. Nâng cao chất lượng công 
tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho cán bộ, ñảng viên và 
các tầng lớp nhân dân. Tăng cường các nguồn lực ñầu tư, xây dựng cơ sở vật 
chất, trang thiết bị cho quốc phòng, an ninh. Quan tâm xây dựng và phát triển 
công nghiệp quốc gia. Thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ kết hợp phát triển kinh tế 
- xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh, kết hợp kinh tế với quốc phòng, an 
ninh, ñối ngoại. 
 Bảo vệ Tổ quốc bằng sức mạnh của ñường lối ñối ngoại, ñộc lập, tự chủ, 
chủ ñộng, tích cực hội nhập quốc tế, tạo môi trường quốc tế thuận lợi cho sự 
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN. 
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 ðẩy mạnh các hoạt ñộng ñối ngoại: ðối ngoại ðảng, ñối ngoại Nhà nước, 
ñối ngoại nhân dân trên cơ sở quán triệt ñường lối ñộc lập, tự chủ, ñồng thời tích 
cực, chủ ñộng hội nhập quốc tế; kiên trì chính sách ñối ngoại rộng mở, ña 
phương hóa, ña dạng hóa, thêm bạn, bớt thù, vừa hợp tác, vừa ñấu tranh, gia 
tăng hợp tác, giải quyết mọi tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở 
không ngừng củng cố, nâng cao sức mạnh tổng hợp của ñất nước, ñể hỗ trợ, 
nâng cao hiệu quả của hoạt ñộng ñối ngoại. 
 Quán triệt và vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về phương pháp 
cách mạng, xây dựng và phát huy sức mạnh tổng hợp trong chiến lược bảo vệ 
Tổ quốc trong thời kỳ mới, ðảng ta ñã lãnh ñạo xây dựng và phát huy sức mạnh 
tổng hợp từ sức mạnh chính trị, tinh thần, sức mạnh văn hóa, sức mạnh của khối 
ñại ñoàn kết toàn dân tộc, sức mạnh của nền kinh tế cường thịnh, sức mạnh của 
quốc phòng, an ninh, ñối ngoại, sức mạnh trong nước với sức mạnh của thời ñại, 
nhất ñịnh nhân dân ta sẽ xây dựng thành công nước Việt Nam hùng cường, dân 
giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh và bảo vệ vững chắc Tổ quốc 
Việt Nam XHCN trong thời kỳ phát triển mới. 
                                                                                         PGS, TS. ðào Duy Quát 
                                                                                         (qdnd.vn - Ngày 24/02/2014) 
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BẢO VỆ VỮNG CHẮC AN NINH QUỐC GIA 
V� GIỮ GÌN TRẬT TỰ, AN TO�N XÃ HỘI TRONG TÌNH HÌNH MỚI 

 

 “ðể thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia (ANQG), giữ gìn 
trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trong những năm tới, cần phát huy sức mạnh 
tổng hợp của toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị thực hiện tốt mục tiêu, 
nhiệm vụ bảo vệ vững chắc ñộc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ 
quốc gia; giữ vững chủ quyền biên giới, vùng trời, biển, ñảo của ñất nước. Bảo vệ 
vững chắc ðảng, Nhà nước, nhân dân và chế ñộ XHCN”.  
 Sau hai mươi năm ñổi mới, hai mươi năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng 
ñất nước trong thời kỳ quá ñộ lên chủ nghĩa xã hội và mười lăm năm thực hiện 
Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai ñoạn 2001 - 2010, ñất nước ta ñã phát 
triển về mọi mặt, với tầm vóc, vị thế mới. 
 Trong thành tựu và thắng lợi chung to lớn ấy, sự nghiệp bảo vệ ANQG, giữ 
gìn TTATXH ñã ñạt ñược những kết quả quan trọng, góp phần giữ vững ñộc lập, 
chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc và chế ñộ XHCN, bảo ñảm 
sự ổn ñịnh chính trị, xã hội, môi trường hòa bình, hợp tác, tạo thế và lực cho sự 
phát triển của ñất nước. 

Công an nhân dân với sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc 
 



    

Bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới                                                                    

6Created by Thanh An - 24 -Thanh An Page 24

 8/26/2014 

 

 

Thông tin khoa học chuyên ñề số 8/2014 24 

 Dưới sự lãnh ñạo tuyệt ñối, trực tiếp về mọi mặt của Ban Chấp hành Trung 
ương ðảng mà thường xuyên trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương và 
cấp ủy các ñịa phương, công tác quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện các 
quan ñiểm, chủ trương của ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh 
vực an ninh trật tự (ANTT) ñã ñược các ngành, các cấp, các lực lượng vũ trang 
tiến hành nghiêm túc, kịp thời; công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao tinh thần 
cảnh giác cách mạng, xây dựng ý thức chính trị và nhận thức về công tác giữ gìn 
ANTT cho toàn ðảng, toàn dân, các cấp, các ngành ñược quan tâm và ñạt kết 
quả tốt. 
 Trong công tác bảo vệ ANTT, lực lượng công an nhân dân (CAND) ñã dựa 
vào dân, tranh thủ sự ủng hộ, giúp ñỡ của nhân dân, phát huy sức mạnh của cả 
hệ thống chính trị, kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời ñại nên ñã phát 
hiện, ngăn chặn kịp thời, ñập tan nhiều âm mưu, kế hoạch gây bạo loạn chính trị, 
tập hợp lực lượng, tìm cách hình thành tổ chức chính trị ñối lập, kịp thời vô hiệu 
hóa hoạt ñộng xâm hại ñến ANQG của các thế lực thù ñịch, phản ñộng trong và 
ngoài nước. Từng bước tập trung xây dựng và củng cố vững chắc thế trận an 
ninh nhân dân, kết hợp thế trận quốc phòng toàn dân; kết hợp có hiệu quả công 
tác an ninh, quốc phòng, ñối ngoại với phát triển kinh tế - xã hội, nhất là trên các 
ñịa bàn chiến lược, trọng ñiểm về ANTT, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải ñảo, 
vùng dân tộc thiểu số. ðấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là tội 
phạm có tổ chức, tội phạm về ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm 
xuyên quốc gia…, bảo ñảm vững chắc ANTT. Chủ ñộng mở rộng và tăng cường 
hợp tác quốc tế trên lĩnh vực công tác bảo vệ ANTT, xây dựng lực lượng, hậu 
cần và trao ñổi thông tin về tình hình tội phạm khủng bố với các cơ quan an ninh, 
cảnh sát nhiều quốc gia trên thế giới. 
 Lực lượng CAND ñã từng bước kiện toàn về tổ chức, bộ máy, chức năng 
nhiệm vụ và công tác cán bộ theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng 
bước hiện ñại, xứng ñáng là lực lượng xung kích trên mặt trận bảo vệ ANTT; 
thực hiện tốt phong trào “Học tập và làm theo tấm gương ñạo ñức Hồ Chí Minh - 
CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ” ñược nhân dân tin cậy, yêu mến; luôn 
rèn luyện, phấn ñấu có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt ñối trung thành với 
ðảng, Nhà nước XHCN, hết lòng hết sức tận tụy phục vụ nhân dân, vì lợi ích của 
nhân dân, quốc gia, dân tộc. 
 Thế giới ñã bước sang thập niên thứ hai của thế kỷ XXI, với những biến 
ñộng, phức tạp, khó lường tác ñộng mạnh mẽ ñến nhiều quốc gia, trong ñó có 
Việt Nam. Theo ñó, thời cơ, vận hội và nguy cơ, thách thức cùng các nhân tố tích 
cực, tiêu cực, nhân tố bên trong, bên ngoài tương tác, ñan xen lẫn nhau, luôn tác 
ñộng trực tiếp ñến nhiệm vụ bảo vệ ANTT của ñất nước. Sự chống phá của các 
thế lực thù ñịch bên ngoài, của thế lực phản ñộng trong và ngoài nước ngày 
càng gia tăng với nhiều phương thức, thủ ñoạn thâm ñộc, xảo quyệt, phương 
tiện hoạt ñộng ngày một tinh vi, hiện ñại hơn. Sự xuất hiện của nhiều phương 
thức, thủ ñoạn phạm tội mới, tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, tội 
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phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm môi trường, tội phạm về ma túy, tội 
phạm khủng bố quốc tế, tội phạm rửa tiền, các tệ nạn xã hội và các mối ñe dọa 
an ninh mang tính chất phi truyền thống ñang có xu hướng gia tăng, tác ñộng 
không nhỏ ñến môi trường phát triển lành mạnh, bền vững của ñất nước. 
 Nghị quyết ðại hội ðảng lần thứ XI ñã chỉ rõ: “Nước ta ñứng trước nhiều 
thách thức lớn, ñan xen nhau, tác ñộng tổng hợp và diễn biến phức tạp, không 
thể coi thường thách thức nào”. Nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế so với nhiều 
nước trong khu vực và trên thế giới vẫn tồn tại. Các thế lực thù ñịch tiếp tục thực 
hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật ñổ, sử dụng các chiêu bài “dân 
chủ”, “nhân quyền” hòng làm thay ñổi chế ñộ chính trị ở nước ta. Trong nội bộ, 
những biểu hiện xa rời mục tiêu của chủ nghĩa xã hội, “tự diễn biến”, “tự chuyển 
hóa” diễn biến phức tạp. 
 ðứng trước tình hình trên, nhiệm vụ bảo vệ ANQG, giữ gìn TTATXH trong 
tình hình mới ñặt ra nhiều vấn ñề hết sức quan trọng, ñó là: Bảo vệ vững chắc 
ñộc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ ðảng, 
Nhà nước, nhân dân và chế ñộ XHCN; giữ vững hòa bình, ổn ñịnh chính trị, bảo 
ñảm ANQG và TTATXH; chủ ñộng ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu và hành 
ñộng chống phá của các thế lực thù ñịch, như Cương lĩnh xây dựng ñất nước 
trong thời kỳ quá ñộ lên Chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) ñã nêu 
rõ: “… Bảo vệ vững chắc ñộc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; bảo 
vệ ðảng, Nhà nước, nhân dân và chế ñộ XHCN; giữ vững hòa bình, ổn ñịnh 
chính trị, bảo ñảm an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội; chủ ñộng ngăn 
chặn, làm thất bại mọi âm mưu và hành ñộng chống phá của các thế lực thù ñịch 
ñối với sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta”. 
 ðể thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ ANQG, giữ gìn TTATXH trong 
những năm tới, cần phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, của cả hệ 
thống chính trị thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ bảo vệ vững chắc ñộc lập, chủ 
quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia; giữ vững chủ quyền biên giới, 
vùng trời, biển, ñảo của ñất nước. Bảo vệ vững chắc ðảng, Nhà nước, nhân dân 
và chế ñộ XHCN. Giữ vững ổn ñịnh chính trị, TTATXH. Chủ ñộng ngăn chặn, làm 
thất bại mọi âm mưu, hoạt ñộng của các thế lực thù ñịch; trong bất cứ tình huống 
nào cũng không ñể xảy ra bị ñộng, bất ngờ, sẵn sàng ứng phó có hiệu quả trước 
các mối ñe dọa, kể cả ñe dọa an ninh phi truyền thống mang tính toàn cầu. 
 Tăng cường tuyên truyền, giáo dục tinh thần yêu nước, ý thức tự cường 
dân tộc, trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi người công dân trong việc bảo vệ 
ANQG, giữ gìn TTATXH. Công tác tuyên truyền, giáo dục phải giúp nâng cao 
nhận thức ñúng ñắn của toàn xã hội nói chung, trong lực lượng CAND nói riêng 
về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, ANQG, TTATXH trong xu thế toàn cầu hóa và hội 
nhập quốc tế ngày càng sâu, rộng với sự ñan xen giữa các mặt hợp tác, ñấu 
tranh và cạnh tranh gay gắt vì lợi ích quốc gia dân tộc; các âm mưu “diễn biến 
hòa bình”, bạo loạn, lật ñổ, tội phạm khủng bố, tội phạm sử dụng công nghệ 
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cao… xuất hiện với những biến thái khó lường, trở thành những nguy cơ ñe dọa 
ANTT cả ở bên trong và bên ngoài ñất nước. 
 Kết hợp chặt chẽ an ninh với quốc phòng; an ninh - quốc phòng với kinh tế 
ngay từ khi hoạch ñịnh từng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - 
xã hội và trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ, dự án phát triển phải 
ñặc biệt quan tâm phát triển nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải 
ñảo của Tổ quốc… nhằm thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược là xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc. 
 Chăm lo xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng 
bước hiện ñại; tăng cường cơ sở vật chất, kỹ thuật, phương tiện nghiệp vụ cho 
CAND phù hợp với ñiều kiện kinh tế của ñất nước, trước hết tập trung vào các 
lực lượng nghiệp vụ mũi nhọn trong bảo ñảm ANQG, giữ gìn TTATXH. ðổi mới 
công tác tổ chức cán bộ trong toàn lực lượng theo tinh thần Nghị quyết ðại hội 
ðảng lần thứ XI và nhanh chóng kiện toàn bộ máy, tổ chức công an các cấp theo 
tinh thần tinh gọn, hiệu quả cao. ðể lực lượng CAND thực sự vững mạnh, cần 
ñẩy mạnh công tác giáo dục, ñào tạo, ñào tạo mới, ñào tạo lại, rèn luyện nâng 
cao năng lực, trình ñộ, nhận thức cả về chính trị tư tưởng, chuyên môn nghiệp vụ 
và ñạo ñức cách mạng gắn với cuộc vận ñộng “Học tập và làm theo tấm gương 
ñạo ñức Hồ Chí Minh - CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ”; tăng cường 
công tác giáo dục, rèn luyện cán bộ, chiến sĩ luôn gương mẫu trong thực hiện 
nhiệm vụ, trong thực thi, chấp hành pháp luật và trong sinh hoạt, ñời sống. 
 Thường xuyên, ñẩy mạnh công tác nghiên cứu, tổng kết kinh nghiệm, làm 
tốt công tác dự báo tình hình, kịp thời phát hiện những diễn biến mới về âm mưu, 
hoạt ñộng của các thế lực thù ñịch và các ñối tượng xâm phạm ANQG, từ ñó 
thực hiện tốt yêu cầu nhiệm vụ phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, ñấu tranh làm 
thất bại các âm mưu, hoạt ñộng xâm phạm ANQG, TTATXH trong giai ñoạn mới 
của cách mạng. Qua ñó bổ sung và phát triển lý luận, khoa học về ANQG và 
TTATXH trong tình hình mới. 
 Tiếp tục phát huy hơn nữa sức mạnh thế trận an ninh nhân dân, ñổi mới 
biện pháp và ñối sách nhằm phát hiện và kịp thời ngăn chặn mọi âm mưu, hoạt 
ñộng bạo loạn chính trị, “diễn biến hòa bình” cũng như nguy cơ, tác ñộng của 
“quyền lực mềm”; tạo chuyển biến mạnh mẽ trong việc phòng ngừa, tiến công 
các loại tội phạm, giảm thiểu tai nạn giao thông, xử lý nghiêm các hành vi chống 
người thi hành công vụ, chấn chỉnh kỷ cương xã hội và tinh thần thượng tôn 
pháp luật, giữ gìn môi trường xã hội trong lành và bình yên cuộc sống, góp phần 
chấn hưng các giá trị nhân văn, nhân bản của dân tộc Việt Nam. 
 Tăng cường công tác xây dựng ðảng trong lực lượng CAND; tập trung 
thanh tra, kiểm tra những lĩnh vực, ñịa bàn hoạt ñộng mà nhân dân và công luận 
phát hiện, phản ánh các biểu hiện vi phạm nguyên tắc tập trung, dân chủ, vi 
phạm pháp luật, tham nhũng, tiêu cực… Bảo ñảm sự lãnh ñạo tuyệt ñối, trực tiếp 
về mọi mặt của ðảng ñối với CAND; nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về 
ANQG, TTATXH. Trên cơ sở ñó, hoàn thiện chiến lược ANQG và hệ thống các 



    

Bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới                                                                    

6Created by Thanh An - 27 -Thanh An Page 27

 8/26/2014 

 

 

Thông tin khoa học chuyên ñề số 8/2014 27 

cơ chế, chính sách về ANQG, TTATXH; tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các văn bản 
pháp luật, quy chế phối hợp giữa quân ñội với công an, giữa công an với các tổ 
chức chính trị, xã hội. 
 Bảo vệ ANQG, giữ gìn TTATXH là nhiệm vụ cực kỳ vẻ vang của lực lượng 
CAND. Tận dụng thời cơ, phát huy truyền thống vẻ vang, vượt qua thách thức, 
lực lượng CAND nguyện chung sức, chung lòng, quyết tâm cùng toàn ðảng, 
toàn dân, các ngành, các cấp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần tăng 
cường sự ổn ñịnh chính trị - xã hội, tạo môi trường, ñiều kiện thuận lợi cho sự 
nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, ñẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện ñại hóa và hội 
nhập quốc tế của ñất nước. 
                                                                       ðại tướng, GS, TS Trần ðại Quang   
                                                                 Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an 
                                                                                   (www.hvcsnd.edu.vn) 

��������� 
TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG - YẾU TỐ QUYẾT ĐỊNH  

XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG CÔNG AN NHÂN DÂN CÁCH MẠNG, CHÍNH QUY, TINH NHUỆ V+ TỪNG BƯỚC HIỆN ĐẠI 
 

 Làm t�t công tác xây d �ng ð�ng trong công an nhân dân là ñi�u ki �n 
tiên quy �t ñ! xây d�ng l�c l�
ng công an nhân dân trong s �ch, v	ng 
m�nh, hoàn thành xu t s�c nhi �m v� b�o v� an ninh, tr �t t�, góp ph �n gi	 
v	ng �n ñ�nh chính tr � - xã h�i, ph�c v� có hi �u qu� s� nghi �p xây d �ng và 
b�o v� T� qu�c Vi�t Nam xã h �i ch� ngh ĩa. 
 1. Một trong những bài học lớn của cách mạng Việt Nam là phải giữ vững 
và không ngừng ñổi mới sự lãnh ñạo của ðảng, coi xây dựng ðảng là nhiệm vụ 
then chốt. Các kỳ ñại hội và nhiều hội nghị Trung ương của ðảng ñã ñề cập ñến 
công tác xây dựng, chỉnh ñốn ðảng. ðặc biệt, Nghị quyết ðại hội XI của ðảng ñã 
nhấn mạnh ñến công tác xây dựng ðảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng 
lực lãnh ñạo và sức chiến ñấu của ðảng; Hội nghị Trung ương 4 Khóa XI của 
ðảng thông qua Nghị quyết “Một số vấn ñề cấp bách về xây dựng ðảng hiện 
nay”.  
 Quán triệt sâu sắc tầm quan trọng ñặc biệt của công tác xây dựng ðảng, 
ðảng ủy Công an Trung ương và lãnh ñạo Bộ Công an ñã tập trung lãnh ñạo 
công tác xây dựng ðảng, coi ñây là nhiệm vụ hàng ñầu, là yếu tố quyết ñịnh ñể 
xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng 
bước hiện ñại, như Nghị quyết ðại hội XI của ðảng ñã ñề ra. 
 Trên cơ sở nắm vững quan ñiểm, chủ trương, ñường lối của ðảng, chính 
sách, pháp luật của Nhà nước, lực lượng công an nhân dân ñã chủ ñộng tham 
mưu với ðảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp về các chủ trương, chính 
sách bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; ñồng thời, chủ ñộng 
làm tốt công tác chính trị, tư tưởng ñối với cán bộ, ñảng viên, lấy xây dựng bản 
lĩnh chính trị, lòng trung thành tuyệt ñối với ðảng, với Tổ quốc và nhân dân làm 
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mục tiêu giáo dục, rèn luyện. ðại bộ phận cán bộ, ñảng viên, chiến sĩ công an có 
lập trường tư tưởng vững vàng, có lối sống trong sạch, giản dị, chấp hành 
nghiêm kỷ luật, có tinh thần trách nhiệm, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, tận 
tụy với công việc, nêu cao tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ mà ðảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Trong cuộc 
ñấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh, trật tự, ñã có hàng trăm cán 
bộ, chiến sĩ công an anh dũng hy sinh, hàng nghìn ñồng chí bị thương hoặc bị 
phơi nhiễm HIV trong khi làm nhiệm vụ.  
 Công tác xây dựng ðảng, xây dựng lực lượng công an nhân dân ñược 
quan tâm chỉ ñạo sâu sát, ñạt ñược nhiều kết quả tích cực. Việc tổ chức thực 
hiện chủ trương, ñường lối của ðảng về xây dựng ðảng, nhất là Nghị quyết Hội 
nghị Trung ương 4 Khóa XI “Một số vấn ñề cấp bách về xây dựng ðảng hiện 
nay” ñã ñược gắn với việc triển khai có hiệu quả các cuộc vận ñộng “Học tập và 
làm theo tấm gương ñạo ñức Hồ Chí Minh”, “Công an nhân dân chấp hành 
nghiêm ñiều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ” và phong 
trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu ñiều Bác Hồ dạy”, với các cuộc 
vận ñộng, phong trào thi ñua khác và ñạt ñược những kết quả quan trọng.  
 Việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương về xây dựng ðảng 
ñã tạo ra những kết quả rõ rệt trong lãnh ñạo, chỉ ñạo thực hiện nhiệm vụ bảo 
ñảm an ninh, trật tự, cũng như nhiệm vụ xây dựng ðảng, xây dựng lực lượng 
công an nhân dân. Cấp ủy ñảng các cấp, nhất là ñồng chí bí thư cấp ủy, thủ 
trưởng ñơn vị có nhận thức rõ hơn, ñầy ñủ hơn về yêu cầu, nhiệm vụ và trách 
nhiệm ñối với công tác xây dựng ðảng. ðã tập trung chỉ ñạo quyết liệt các biện 
pháp khắc phục, sửa chữa kịp thời những khuyết ñiểm, hạn chế qua kiểm ñiểm 
tự phê bình và phê bình; tăng cường quản lý ñội ngũ cán bộ, ñảng viên, chiến sĩ; 
chủ ñộng phòng, chống có hiệu quả những biểu hiện suy thoái về ñạo ñức, lối 
sống.  
 Tổ chức ñảng, ñội ngũ cấp ủy các cấp ñược kiện toàn, hoạt ñộng ñúng 
nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh ñạo, cá nhân phụ trách; thẩm quyền, 
trách nhiệm của bí thư cấp ủy, thủ trưởng ñơn vị trong mối quan hệ với tập thể 
cấp ủy, ñơn vị ñược xác ñịnh rõ hơn. Cấp ủy các cấp ñã có nhiều ñổi mới về 
phong cách, lề lối làm việc, ban hành nghị quyết và chỉ ñạo tổ chức thực hiện 
nghị quyết; tăng cường chỉ ñạo, kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc ñổi mới nội 
dung, duy trì nền nếp và nâng cao chất lượng sinh hoạt ñảng; thực hiện nghiêm 
chế ñộ tự phê bình và phê bình. Sự ñoàn kết, thống nhất trong tổ chức ñảng, 
trong ñơn vị ñược củng cố, tăng cường; vai trò lãnh ñạo của cấp ủy ñối với các 
mặt công tác của ñơn vị ñược phát huy. ðội ngũ cán bộ lãnh ñạo, chỉ huy các 
cấp ñã có sự chuyển biến rõ nét về tính tiền phong, gương mẫu, tinh thần trách 
nhiệm, chấp hành kỷ cương, kỷ luật, quy chế, quy trình công tác.  
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 Các cấp ủy trong công an nhân dân ñã tăng cường lãnh ñạo công tác quần 
chúng, trong ñó tập trung vào việc kiện toàn tổ chức, ñổi mới hoạt ñộng, phát huy 
tính chủ ñộng, sáng tạo; qua ñó, góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ 
chính trị, xây dựng ðảng, xây dựng ñơn vị trong sạch, vững mạnh. ðảng ủy công 
an Trung ương ñã ban hành nghị quyết về công tác phụ nữ công an nhân dân 
thời kỳ ñẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện ñại hóa ñất nước; Nghị quyết về lãnh 
ñạo công tác thanh niên trong tình hình mới; ñịnh hướng hoạt ñộng của công 
ñoàn công an các cấp; bố trí những cán bộ có năng lực, trình ñộ lãnh ñạo tổ 
chức quần chúng, bảo ñảm hoạt ñộng của các tổ chức này phù hợp với ñiều lệ 
của các ñoàn thể và ñặc thù của lực lượng công an nhân dân;... 
 Tuy nhiên, so với yêu cầu và nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự, công tác xây 
dựng ðảng trong công an nhân dân vẫn còn một số hạn chế, yếu kém, như một 
số cấp ủy, lãnh ñạo ñơn vị chưa nhận thức ñầy ñủ về chức năng, nhiệm vụ và cơ 
chế ðảng lãnh ñạo mọi mặt công tác công an, cho nên, trong lãnh ñạo, ñiều hành 
còn lúng túng; chất lượng sinh hoạt ñảng ở một số chi bộ chưa cao, tinh thần ñấu 
tranh tự phê bình và phê bình còn yếu; công tác chính trị, tư tưởng có nơi, có lúc 
chưa sắc bén, kịp thời, chưa sát với thực tế; công tác nắm tình hình diễn biến tư 
tưởng của cán bộ, ñảng viên ở một số ñơn vị còn yếu, do ñó, hạn chế ñến việc 
phòng ngừa, uốn nắn, ngăn chặn, xử lý kịp thời những sai phạm của cán bộ, 
ñảng viên. 
 2. Từ thực tiễn công tác xây dựng ðảng trong công an nhân dân những 
năm qua, có thể rút ra một số kinh nghiệm sau: 
 - ðảng Cộng sản Việt Nam lãnh ñạo tuyệt ñối, trực tiếp về mọi mặt ñối với 
công an nhân dân là nguyên tắc cơ bản trong công tác xây dựng ðảng, xây dựng 
lực lượng công an nhân dân. Vấn ñề then chốt bảo ñảm thực hiện thắng lợi 
nguyên tắc ñó là phải xây dựng các cơ sở ñảng trong toàn lực lượng công an 
nhân dân trong sạch, vững mạnh, có sức chiến ñấu cao; thường xuyên chăm lo 
công tác chính trị, tư tưởng; chống suy thoái về ñạo ñức, lối sống; chủ ñộng ñấu 
tranh làm thất bại âm mưu “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang, tách lực lượng 
công an nhân dân khỏi sự lãnh ñạo của ðảng. 
 - Công an nhân dân là lực lượng vũ trang trọng yếu, là một trong những 
công cụ chuyên chính sắc bén của ðảng và Nhà nước; vì vậy, yêu cầu bức thiết 
và quan trọng hàng ñầu là cán bộ, ñảng viên công an phải ñược ñào tạo cơ bản, 
ñược rèn luyện, thử thách qua thực tiễn và có bản lĩnh chính trị vững vàng trước 
mọi tình huống, nhất là trước sự tác ñộng của mặt trái kinh tế thị trường, sự tấn 
công của các thế lực thù ñịch và tội phạm. 
 - Cấp ủy, lãnh ñạo, chỉ huy công an các cấp phải không ngừng rèn luyện, 
tu dưỡng phẩm chất, ñạo ñức, làm gương cho cán bộ, ñảng viên; ñồng thời, tăng 
cường kiểm tra, kết hợp chặt chẽ công tác giáo dục với việc phát huy vai trò giám 
sát, phê bình của nhân dân ñối với cán bộ, chiến sĩ công an. 
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 - Bảo ñảm nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt cấp ủy và lãnh 
ñạo công an các cấp; phát huy tính sáng tạo cá nhân, tôn trọng và phát huy trí 
tuệ tập thể. Cấp ủy hoạt ñộng theo ñúng quy chế, chương trình làm việc hằng 
năm, hằng quý, hằng tháng; ñồng thời chủ ñộng ñiều chỉnh, bổ sung những vấn 
ñề mới nảy sinh ñể phù hợp với diễn biến của tình hình; tăng cường công tác 
kiểm tra, hướng dẫn cơ sở; chú trọng sơ kết, tổng kết việc thực hiện các nghị 
quyết, chỉ thị ñã ban hành. 
 - Quan tâm lãnh ñạo, chỉ ñạo công an các ñơn vị, ñịa phương phối hợp 
chặt chẽ với quân ñội nhân dân, các bộ, ban, ngành, ñịa phương trong công tác 
xây dựng ðảng, ñấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo ñảm an ninh, trật tự. 
 3. Trong thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực và trong nước tiếp tục 
diễn biến phức tạp, ñặt ra những thách thức, khó khăn ñối với nhiệm vụ xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc. Âm mưu, hoạt ñộng “diễn biến hòa bình”, gây bạo loạn 
lật ñổ của các thế lực thù ñịch, phản ñộng ñối với cách mạng nước ta vẫn không 
thay ñổi; trong khi ñó, những dấu hiệu “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, suy thoái 
về tư tưởng chính trị, ñạo ñức, lối sống, giảm sút ý chí chiến ñấu ở một số bộ 
phận cán bộ, ñảng viên ñang là thách thức ñối với vai trò lãnh ñạo của ðảng, sự 
tồn vong của chế ñộ xã hội chủ nghĩa. Nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự ñang ñặt 
ra rất nặng nề, ñòi hỏi lực lượng công an nhân dân cần phát huy truyền thống vẻ 
vang 68 năm xây dựng, chiến ñấu và trưởng thành, tập trung sức lãnh ñạo công 
tác xây dựng ðảng, xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính 
quy, tinh nhuệ và từng bước hiện ñại, ñáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác công 
an trong tình hình mới. 
 ðẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, trong ñó coi trọng việc tăng cường 
cán bộ chuyên trách làm công tác kiểm tra ñảng; tập trung kiểm tra việc thực hiện 
Quy ñịnh của Ban Chấp hành Trung ương về 19 ñiều ñảng viên không ñược làm 
và Quy ñịnh của Bộ Công an về 11 ñiều cán bộ, chiến sĩ công an không ñược 
làm. Quan tâm giải quyết ñơn, thư tố cáo, khiếu nại, xử lý kỷ luật ñảng viên, bảo 
ñảm thận trọng, khách quan, ñúng nguyên tắc, góp phần nâng cao chất lượng 
công tác xây dựng ðảng, xây dựng lực lượng công an nhân dân. 
 Cấp ủy và lãnh ñạo công an các cấp phải thống nhất nhận thức: Xây dựng 
ðảng, xây dựng lực lượng là công tác trọng tâm, then chốt trong thực hiện nhiệm 
vụ chính trị; lực lượng công an nhân dân phải gương mẫu ñi ñầu trong việc triển 
khai, thực hiện các chủ trương, ñường lối của ðảng, nhất là Nghị quyết Hội nghị 
Trung ương 4 Khóa XI “Một số vấn ñề cấp bách về xây dựng ðảng hiện nay”, 
ñồng thời chủ ñộng tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc thực 
hiện nghị quyết; thường xuyên chăm lo xây dựng các tổ chức ñảng công an nhân 
dân, gắn với xây dựng ñơn vị vững mạnh toàn diện, ñủ sức lãnh ñạo hoàn thành 
nhiệm vụ trong mọi tình huống. Mỗi cán bộ, ñảng viên, nhất là cán bộ lãnh ñạo, 
chỉ huy các cấp phải nghiêm túc kiểm ñiểm tự phê bình và phê bình, gương mẫu, 
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nói ñi ñôi với làm trong việc quán triệt và thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, ðiều lệ 
ðảng. 
 ðổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tổ chức thực hiện có hiệu 
quả các ñợt sinh hoạt chính trị, nâng cao giác ngộ lý tưởng, rèn luyện ý chí chiến 
ñấu, tinh thần cách mạng tiến công và kỷ luật chặt chẽ. Cán bộ, chiến sĩ công an 
phải thường xuyên rèn luyện, tu dưỡng ñạo ñức cách mạng, suy nghĩ, hành ñộng 
theo Sáu ñiều Bác Hồ dạy ñể luôn vững vàng trước sự tấn công của các thế lực 
thù ñịch và các loại tội phạm, trước những cám dỗ tiêu cực của mặt trái kinh tế 
thị trường; ñồng thời phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, say mê trong công 
việc, khắc phục khó khăn, gian khổ; sáng tạo, nhạy bén, mưu trí, dũng cảm trong 
công tác và chiến ñấu. Kiên quyết ñấu tranh với các biểu hiện ngại khó, ngại khổ, 
thiếu trách nhiệm trong công tác, nhất là tư tưởng trung bình chủ nghĩa trong một 
bộ phận cán bộ, ñảng viên, chiến sĩ công an. 
 Tăng cường chỉ ñạo và thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; 
phòng, chống các hoạt ñộng tác ñộng chuyển hóa, thâm nhập nội bộ; kiên quyết 
ñấu tranh, phản bác các luận ñiệu tuyên truyền phá hoại của ñịch nhằm “phi 
chính trị hóa”, “vô hiệu hóa” vai trò và hoạt ñộng của lực lượng công an nhân 
dân.  
 Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu lực, 
hiệu quả và tính chuyên sâu; ñồng thời, thực hiện cải cách hành chính trong 
công tác tổ chức, cán bộ. Tiến hành rà soát, ñánh giá việc bố trí, sử dụng cán bộ; 
tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế. Tập trung xây dựng và triển khai quy ñịnh 
lấy phiếu tín nhiệm ñối với các chức danh lãnh ñạo chủ chốt; thực hiện thí ñiểm 
quy trình giới thiệu, bổ nhiệm lãnh ñạo, chỉ huy các cấp theo hướng những người 
ñược dự kiến bổ nhiệm phải trình bày ñề án hoặc chương trình hành ñộng trước 
khi cấp có thẩm quyền xem xét, quyết ñịnh. Triển khai thực hiện thí ñiểm việc 
giao quyền cho bí thư cấp ủy lựa chọn, giới thiệu ñể bầu cử ủy viên ban thường 
vụ cấp ủy; cấp trưởng có trách nhiệm lựa chọn giới thiệu ñể bầu cử, bổ nhiệm 
cấp phó. 
 Tăng cường ñấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, 
chống lãng phí theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 Khóa X và Kết 
luận Hội nghị Trung ương 5 Khóa XI của ðảng, Kế hoạch số 122/KH-BCA, ngày 
10/5/2013, của Bộ Công an về tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng 
của lực lượng công an nhân dân. Tập trung ñiều tra, xử lý nghiêm minh, dứt 
ñiểm các vụ, việc tiêu cực, phức tạp mà dư luận xã hội quan tâm. 
 Tiếp tục ñổi mới phong cách, lề lối làm việc của cấp ủy; nâng cao chất 
lượng sinh hoạt ðảng, nhất là sinh hoạt chi bộ, chất lượng lãnh ñạo của cấp ủy 
ñối với các mặt công tác của ñơn vị. Triển khai thực hiện quy ñịnh hằng năm về 
việc ban chấp hành ñảng bộ các cấp góp ý kiến, thể hiện sự tín nhiệm ñối với tập 
thể và từng thành viên ban thường vụ cấp ủy theo hướng dẫn của Trung ương. 
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Nghiên cứu, hướng dẫn ñưa việc kiểm ñiểm tự phê bình và phê bình theo Nghị 
quyết Hội nghị Trung ương 4 Khóa XI về xây dựng ðảng trở thành công việc 
thường xuyên, với nội dung, tiêu chí ñánh giá kiểm ñiểm phù hợp, gắn với kiểm 
ñiểm và lấy phiếu tín nhiệm hằng năm. Tập trung chỉ ñạo thực hiện có hiệu quả 
các biện pháp khắc phục, sửa chữa khuyết ñiểm, hạn chế ñã chỉ ra sau kiểm 
ñiểm; xử lý, giải quyết có hiệu quả, nghiêm minh những vấn ñề bức xúc, nổi cộm, 
tạo sự chuyển biến rõ nét, tích cực hơn trong công tác xây dựng ðảng ñể nâng 
cao hơn nữa năng lực lãnh ñạo, sức chiến ñấu của tổ chức ðảng và chất lượng 
ñội ngũ cán bộ, ñảng viên. 
 Tiếp tục ñẩy mạnh phong trào thi ñua yêu nước, ñưa phong trào “Công an 
nhân dân học tập, thực hiện Sáu ñiều Bác Hồ dạy” lên một tầm cao mới, sâu sắc, 
toàn diện hơn; kết hợp với ñẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương ñạo 
ñức Hồ Chí Minh” và cuộc vận ñộng “Công an nhân dân chấp hành nghiêm ñiều 
lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”; lồng ghép với việc thực 
hiện các chỉ thị, nghị quyết của ðảng, nhất là Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 
Khóa XI “Một số vấn ñề cấp bách về xây dựng ðảng hiện nay” nhằm tạo chuyển 
biến tích cực, mạnh mẽ trên các mặt công tác của toàn lực lượng công an nhân 
dân. 
                                                                       ðại tướng, GS, TS Trần ðại Quang   
                                                                Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an 
                                                             (www.tapchicongsan.org.vn - Ngày 19/8/2013) 

--------------------------------------------------- 

LỰC LƯỢNG CÔNG AN NHÂN DÂN PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG 
LỢI NHIỆM VỤ BẢO ĐẢM AN NINH, TRẬT TỰ, GÓP PHẦN PHỤC VỤ 

SỰ NGHIỆP PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA ĐẤT NƯỚC 
 

  Năm 2013, dưới sự lãnh ñạo của ðảng, quản lý, ñiều hành của Nhà nước, 
với nỗ lực phấn ñấu của cả hệ thống chính trị và toàn dân, ñất nước ta ñã vượt 
qua nhiều khó khăn, thử thách, ñạt ñược những thành tựu quan trọng: 
 Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn ñịnh, lạm phát ñược kiềm chế, an sinh xã hội 
ñược bảo ñảm; tiềm lực quốc phòng, an ninh ñược tăng cường; ñộc lập, chủ 
quyền quốc gia, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ñược giữ vững; công tác 
ñối ngoại ñược ñẩy mạnh; vị thế của Việt Nam tiếp tục ñược nâng cao trên 
trường quốc tế... Trong những thành tựu chung của ñất nước, có phần ñóng góp 
quan trọng của lực lượng công an nhân dân. 
 Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến hết sức phức tạp, các 
mối ñe dọa an ninh truyền thống và phi truyền thống tiếp tục gia tăng; bất ổn 
chính trị, hoạt ñộng khủng bố và vấn ñề an ninh mạng ñang ñặt ra nhiều thách 
thức ñối với lợi ích và an ninh của nhiều quốc gia, lực lượng công an ñã chủ 
ñộng nắm chắc, phân tích, ñánh giá, dự báo sát, ñúng tình hình, tham mưu ñề 
xuất với ðảng, Nhà nước ban hành nhiều chủ trương, giải pháp cơ bản, có ý 
nghĩa chiến lược về bảo ñảm an ninh, trật tự. 
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 Lực lượng công an ñã triển khai ñồng bộ các biện pháp phòng ngừa, phát 
hiện, ñấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả âm mưu, hoạt ñộng chống phá của các 
thế lực thù ñịch, phản ñộng, giữ vững thế chủ ñộng chiến lược, không ñể bị 
ñộng, bất ngờ, không ñể xảy ra khủng bố, phá hoại; bảo ñảm an ninh chính trị nội 
bộ, an ninh văn hóa, tư tưởng; triển khai các phương án, kế hoạch bảo ñảm an 
ninh, an toàn việc lấy ý kiến nhân dân vào Dự thảo sửa ñổi Hiến pháp năm 1992; 
kịp thời phát hiện, ñấu tranh ngăn chặn âm mưu, hoạt ñộng của các thế lực thù 
ñịch, phản ñộng lợi dụng góp ý, sửa ñổi Hiến pháp ñể tuyên truyền, phá hoại tư 
tưởng, ñòi xóa bỏ vai trò lãnh ñạo của ðảng, “phi chính trị hóa” lực lượng vũ 
trang, xây dựng “xã hội dân sự” theo kiểu phương Tây. Tăng cường bảo ñảm an 
ninh trên lĩnh vực thông tin, ngăn chặn kịp thời các hoạt ñộng lợi dụng mạng     
in-tơ-nét ñể tuyên truyền, kích ñộng chống phá. Triển khai thực hiện có hiệu quả 
các kế hoạch, chương trình công tác bảo ñảm an ninh kinh tế, phục vụ việc thực 
hiện các ñề án, dự án trọng ñiểm quốc gia, nhất là trên lĩnh vực công nghiệp, 
nông nghiệp và y tế; phát hiện, ngăn chặn, xử lý các vụ việc tiêu cực, sai phạm 
trong ñấu thầu, triển khai thực hiện dự án, hoạt ñộng lợi dụng chính sách tạm 
nhập, tái xuất ñể trốn thuế; kiến nghị từng bước khắc phục tình trạng sở hữu 
chéo trong lĩnh vực ngân hàng, vấn ñề xử lý nợ xấu, ổn ñịnh thị trường vàng, lập 
lại trật tự trong quản lý, khai thác khoáng sản... Phối hợp chặt chẽ với các bộ, 
ban, ngành, tham mưu với cấp ủy, chính quyền giải quyết ổn ñịnh nhiều vụ khiếu 
kiện phức tạp, kéo dài liên quan ñến việc ñền bù giải phóng mặt bằng, các vụ 
ñình công, lãn công, kịp thời ngăn chặn các hoạt ñộng chống ñối kích ñộng gây 
rối an ninh, trật tự. 
 Trước tình hình tội phạm về trật tự xã hội diễn biến phức tạp, lực lượng 
công an ñã chủ ñộng tham mưu với Chính phủ, phối hợp với các bộ, ngành, ñịa 
phương tiếp tục triển khai mạnh mẽ các chương trình quốc gia phòng, chống tội 
phạm, phòng, chống ma túy, phòng, chống mua bán người; liên tục mở các cao 
ñiểm tiến công trấn áp tội phạm, tập trung phát hiện, triệt phá các băng, nhóm tội 
phạm nguy hiểm, hoạt ñộng ñâm thuê, chém mướn, siết nợ, ñòi nợ thuê, sử 
dụng vũ khí gây án, các hoạt ñộng cờ bạc, mại dâm; thực hiện tốt các phương án 
phòng, chống cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản... 
 Chất lượng công tác ñiều tra, xử lý các loại tội phạm ngày càng ñược nâng 
cao, nhiều vụ án ñặc biệt nghiêm trọng ñược phát hiện, ñiều tra, xử lý kịp thời; 
công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm, kiến nghị khởi tố ñược 
nâng lên một bước. 
 Công tác phòng, chống tội phạm kinh tế, tham nhũng, tội phạm môi trường 
ñược quan tâm chỉ ñạo, ñạt kết quả tích cực; mở rộng ñiều tra và kết thúc ñiều 
tra chuyển viện kiểm sát ñề nghị truy tố các vụ án kinh tế, tham nhũng trọng 
ñiểm; tích cực phối hợp với các ngành tư pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng 
mắc trong công tác giám ñịnh, ñiều tra, xử lý tội phạm kinh tế, tham nhũng. 
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 Chủ ñộng phối hợp với các bộ, ban, ngành, ñịa phương tăng cường 
phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; tổ chức phát hiện, ñiều tra các 
vụ án trộm cắp thông tin thẻ tín dụng của người nước ngoài ñể rút tiền, lừa ñảo 
chiếm ñoạt tài sản. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ và có hiệu quả với lực lượng hải 
quan, biên phòng và cảnh sát biển trong công tác phòng, chống tội phạm ma túy. 
 Huy ñộng lực lượng ñấu tranh, trấn áp mạnh tội phạm ma túy tại các tuyến, 
ñịa bàn trọng ñiểm, phát hiện, bắt giữ nhiều ñối tượng trong các ñường dây mua 
bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy lớn. 
 Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Pháp lệnh Quản lý, sử dụng vũ khí, 
vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; tăng cường kiểm tra và vận ñộng nhân dân giao nộp 
vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ với nhiều hình thức, biện pháp thiết thực, ñạt 
kết quả cao. Công tác quản lý tạm trú, tạm vắng, quản lý các cơ sở kinh doanh 
có ñiều kiện về an ninh, trật tự ñược tăng cường; qua ñó ñã chấn chỉnh, khắc 
phục những sơ hở, thiếu sót, phòng ngừa có hiệu quả vi phạm pháp luật và tội 
phạm. 
 Triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả nhiều giải pháp bảo ñảm trật tự, 
an toàn giao thông; ñẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp 
luật, kết hợp với công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý các trường hợp vi phạm, góp 
phần kiềm chế tai nạn giao thông. Tăng cường các biện pháp phòng, chống 
cháy, nổ; kiểm tra và hướng dẫn tự kiểm tra, phát hiện và khắc phục các sơ hở, 
thiếu sót, góp phần loại trừ các nguy cơ cháy, nổ tại cơ sở và các khu dân cư. 
 Công tác xây dựng ðảng, xây dựng lực lượng ñược quan tâm chỉ ñạo, có 
nhiều chuyển biến tích cực, rõ nét hơn so với năm 2012. Việc chấp hành ñiều 
lệnh nội vụ, kỷ cương, kỷ luật, lễ tiết tác phong của cán bộ, chiến sĩ ñược nâng 
lên. 
 Nhiều hoạt ñộng thi ñua thực sự là ñiểm nhấn, có ý nghĩa giáo dục sâu 
sắc; xuất hiện nhiều ñiển hình tiên tiến, gương dũng cảm hy sinh vì bình yên 
cuộc sống, vì hạnh phúc nhân dân. Năm 2013, có năm ñồng chí hy sinh, 258 
ñồng chí bị thương khi thực hiện nhiệm vụ; bốn tập thể, hai ñồng chí ñược phong 
tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND, 3.178 tập thể, 7.855 cá nhân ñược ðảng, 
Nhà nước và Bộ Công an khen thưởng... 
 Những thành tích, chiến công nói trên ñã góp phần quan trọng vào sự 
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tô thắm truyền thống vẻ vang xây dựng, 
chiến ñấu và trưởng thành của lực lượng công an nhân dân, như ñồng chí Tổng 
Bí thư Nguyễn Phú Trọng ñã khẳng ñịnh tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 
69: “Lực lượng công an nhân dân ñã làm tốt công tác bảo ñảm an ninh quốc gia, 
trật tự, an toàn xã hội, góp phần giữ vững ổn ñịnh chính trị, bảo vệ chủ quyền 
lãnh thổ, tạo ñược môi trường thuận lợi ñể phát triển kinh tế, mở rộng quan hệ 
ñối ngoại và ñóng góp hết sức quan trọng vào việc thực hiện những mục tiêu 
phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2013”. 



    

Bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới                                                                    

6Created by Thanh An - 35 -Thanh An Page 35

 8/26/2014 

 

 

Thông tin khoa học chuyên ñề số 8/2014 35 

 Bước sang năm 2014, hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn 
trên thế giới, nhưng tình hình tiếp tục diễn biến phức tạp, bất trắc, khó lường, 
tiềm ẩn nhiều yếu tố gây mất ổn ñịnh. Cộng ñồng quốc tế phải ñối phó ngày càng 
quyết liệt hơn với các thách thức an ninh truyền thống, phi truyền thống, ñặc biệt 
là an ninh mạng và hình thái chiến tranh mới. Chiến tranh, xung ñột lớn ít có khả 
năng xảy ra, nhưng tranh chấp tài nguyên, chủ quyền lãnh thổ, biển, ñảo, xung 
ñột sắc tộc, tôn giáo, hoạt ñộng can thiệp lật ñổ, khủng bố... tiếp tục gia tăng, 
không loại trừ khả năng có thể có ñột biến. Các thế lực thù ñịch, phản ñộng sẽ 
ráo riết thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, tăng cường hoạt ñộng chống phá 
ðảng, Nhà nước và nhân dân ta bằng nhiều thủ ñoạn tinh vi, xảo quyệt hơn. 
 Vấn ñề an ninh mạng, an ninh kinh tế, tài chính, an ninh trong tôn giáo, dân 
tộc có nhiều diễn biến phức tạp. Tình hình tội phạm, ñặc biệt là tội phạm có tổ 
chức, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm ma túy, tội phạm mua bán người, tội 
phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm kinh tế, tham nhũng, tội phạm môi 
trường... và các tệ nạn xã hội vẫn là mối quan tâm ñặc biệt của toàn xã hội. 
 Yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội 
ñặt ra hết sức nặng nề, ñòi hỏi lực lượng công an nhân dân phải quán triệt sâu 
sắc các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương ðảng, Quốc hội, Chính phủ, nhất là 
Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương ðảng về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc 
trong tình hình mới. 
 Cần nắm chắc, dự báo sát, ñúng tình hình ñể chủ ñộng tham mưu, ñề xuất 
với ðảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp bảo vệ an ninh, trật tự, phục vụ 
có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của ñất 
nước. 
 Chủ ñộng xây dựng, triển khai thực hiện các phương án, kế hoạch xử lý, 
giải quyết kịp thời các tình huống phức tạp về an ninh, trật tự; bảo vệ tuyệt ñối an 
toàn các sự kiện chính trị, mục tiêu quan trọng của ñất nước. Tập trung chỉ ñạo 
thực hiện các chủ trương, giải pháp bảo ñảm an ninh chính trị nội bộ, an ninh tư 
tưởng, văn hóa, an ninh thông tin, an ninh kinh tế, tài chính, tiền tệ, bảo vệ bí mật 
Nhà nước. Tăng cường bảo ñảm an ninh xã hội, tham mưu với cấp ủy, chính 
quyền ñịa phương giải quyết tốt vấn ñề khiếu kiện, không ñể hình thành các 
“ñiểm nóng” về an ninh, trật tự. 
 Thường xuyên tổ chức các ñợt cao ñiểm tiến công trấn áp và truy nã tội 
phạm. Kiên quyết triệt phá các băng nhóm tội phạm nguy hiểm; tập trung lực 
lượng, phương tiện phòng, chống tội phạm kinh tế, tham nhũng, tội phạm sử 
dụng công nghệ cao, tội phạm ma túy, tội phạm môi trường... Tiến hành ñồng bộ 
các chủ trương, biện pháp nâng cao chất lượng công tác ñiều tra khám phá tội 
phạm, không ñể lọt tội phạm, không ñể oan, sai. 
 Xây dựng và thực hiện cơ chế nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản 
lý Nhà nước về an ninh, trật tự, phục vụ tốt hơn yêu cầu của nhân dân và xã hội, 
góp phần tích cực phòng ngừa, ñấu tranh chống vi phạm pháp luật và tội phạm. 
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 Tăng cường quản lý xuất nhập cảnh, quản lý người nước ngoài, quản lý vũ 
khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; quản lý dân cư; quản lý các ngành, nghề kinh 
doanh có ñiều kiện về an ninh, trật tự. Triển khai ñồng bộ các giải pháp bảo ñảm 
trật tự, an toàn giao thông, kiềm chế tai nạn và ùn tắc giao thông. Chú trọng công 
tác phòng, chống cháy, nổ, nhất là ở khu ñông dân cư, nhà cao tầng, cơ sở sản 
xuất, kinh doanh. 
 Tiếp tục mở rộng, phát huy hiệu quả phối hợp giữa công an với quân ñội, 
các ngành tư pháp, các ngành, ñoàn thể, cấp ủy ðảng, chính quyền các cấp 
trong công tác bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân. 
Tích cực ñổi mới nội dung, phương thức hoạt ñộng ñưa phong trào toàn dân bảo 
vệ an ninh Tổ quốc ngày càng ñi vào chiều sâu; củng cố, kiện toàn, phát huy hiệu 
quả hoạt ñộng của các lực lượng công an xã, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, 
bảo vệ dân phố. 
 Tập trung chỉ ñạo thực hiện nghiêm túc các chủ trương, giải pháp xây 
dựng các tổ chức ðảng trong công an nhân dân trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục 
thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) “Một số vấn ñề cấp 
bách về xây dựng ðảng hiện nay” gắn với ñẩy mạnh học tập và làm theo tấm 
gương ñạo ñức Hồ Chí Minh, phong trào “Công an nhân dân học tập và thực 
hiện Sáu ñiều Bác Hồ dạy”, Cuộc vận ñộng “Công an nhân dân chấp hành 
nghiêm ñiều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa, vì nhân dân phục vụ” và các 
phong trào thi ñua “Vì an ninh Tổ quốc”. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác 
giáo dục chính trị, tư tưởng; siết chặt kỷ cương, kỷ luật, thực hiện ðiều lệnh công 
an nhân dân. Tổ chức thanh tra, kiểm tra, ngăn chặn kịp thời các hiện tượng tiêu 
cực, vi phạm của một số cán bộ, chiến sĩ trong quá trình thực thi nhiệm vụ. 
 ðổi mới, nâng cao hiệu quả công tác ñiều hành của lãnh ñạo, chỉ huy các 
cấp theo hướng tập trung lãnh ñạo, chỉ ñạo giải quyết dứt ñiểm các vấn ñề phức 
tạp về an ninh, trật tự. Rà soát, bổ sung, hoàn thiện quy chế làm việc, quy trình 
công tác, xác ñịnh rõ cơ chế, thẩm quyền, trách nhiệm của lãnh ñạo, chỉ huy 
công an các cấp. Bảo ñảm tài chính, hậu cần, kỹ thuật ñáp ứng yêu cầu, nhiệm 
vụ thường xuyên, ñột xuất; quan tâm về nhà ở, ñất ở và chăm sóc sức khỏe cho 
cán bộ, chiến sĩ. 
 Phát huy truyền thống anh hùng, lực lượng công an nhân dân quyết tâm 
vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phấn ñấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà 
ðảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó, góp phần thực hiện thắng lợi hai 
nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 
                                                                      ðại tướng, GS, TS Trần ðại Quang   
                                                                Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an 
                                                                    (www.cand.com.vn - Ngày 29/12/2013) 
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XÂY DỰNG THẾ TRẬN AN NINH NHÂN DÂN 
ĐỂ BẢO VỆ VỮNG CHẮC AN NINH TRẬT TỰ TRONG TÌNH HÌNH HIỆN NAY 

   
 Dưới sự lãnh 
ñạo của ðảng, sự 
nghiệp cách mạng vẻ 
vang của dân tộc ta ñã 
giành ñược nhiều 
thắng lợi to lớn. 
Nguyên nhân của 
những thắng lợi ñó có 
nhiều nhân tố tạo nên, 
song, trước hết là 
ñường lối chiến lược, 
sách lược và phương 
pháp cách mạng ñúng 
ñắn, sáng tạo. Phát 
huy sức mạnh tổng 
hợp là phương pháp 
kết hợp nhiều lực 
lượng, nhiều hình thức 
ñấu tranh, tận dụng 
nhiều cơ hội, yếu tố có 
lợi, là nét ñặc sắc về 
phương pháp cách 
mạng, là quy luật phát 
triển thắng lợi của cách 
mạng Việt Nam. 
 Về phương pháp 
cách mạng, ðảng ta 
quan niệm “cách mạng 
là sự nghiệp của quần 
chúng”; phương pháp 
cách mạng ñúng ñắn là 
sự kết hợp hài hòa 
giữa lý luận khoa học 
và nghệ thuật tổ chức, 
xây dựng, bố trí lực 
lượng, sử dụng lực 
lượng, kết hợp hài hòa 

với các hình thức ñấu 
tranh phù hợp với thực 
tiễn cách mạng. Cách 
mạng là sự nghiệp của 
quần chúng, nhưng 
muốn ñể trở thành một 
lực lượng cách mạng 
tự giác thì phải thường 
xuyên coi trọng giáo 
dục, tổ chức lại, ñộng 
viên, biết cách ñưa 
quần chúng nhân dân 
tham gia vào hoạt ñộng 
thực tiễn cách mạng vì 
quyền và lợi ích chính 
ñáng của nhân dân. 
Mục tiêu cách mạng là 
bất biến, phương pháp, 
biện pháp cách mạng 
là vạn biến. 
 Về nội dung sức 
mạnh tổng hợp bao 
gồm: Sức mạnh của 
chính nghĩa, của hệ 
thống chính trị, của nền 
kinh tế, hoạt ñộng ñối 
ngoại, của mọi lĩnh 
vực, mọi lực lượng và 
mọi người dân ở 
những hoạt ñộng khác 
nhau, tập trung trong 
một mục tiêu thống 
nhất, trong một thế trận 
chung dưới sự lãnh 
ñạo của ðảng. 
 Từ khi ra ñời ñến 
nay, lực lượng công an 

ñã vận dụng sáng tạo 
phương pháp cách 
mạng của ðảng ñể bảo 
vệ ñộc lập, chủ quyền 
và toàn vẹn lãnh thổ, 
bảo vệ an ninh quốc 
gia, giữ gìn trật tự an 
toàn xã hội, ñặc biệt ñể 
bảo vệ sự nghiệp ñổi 
mới của ðảng. Ngành 
công an ñã tham mưu 
cho ðảng chủ trương 
ñường lối xây dựng 
nền an ninh nhân dân, 
thế trận an ninh nhân 
dân trong phòng chống 
tội phạm, bảo vệ an 
ninh trật tự, bảo vệ Tổ 
quốc trong tình hình 
mới. 
 Tại ðại hội VII, 
Cương lĩnh xây dựng 
ñất nước trong thời kỳ 
quá ñộ lên chủ nghĩa 
xã hội của ðảng ta ñã 
chỉ rõ: “Củng cố quốc 
phòng, giữ vững an 
ninh quốc gia là nhiệm 
vụ trọng yếu thường 
xuyên của toàn dân và 
của Nhà nước. Không 
ngừng nâng cao giác 
ngộ và cảnh giác chính 
trị của nhân dân, xây 
dựng vững chắc thế 
trận quốc phòng toàn 
dân, kết hợp chặt chẽ 
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với thế trận an ninh 
nhân dân trong ñiều 
kiện mới, với những 
lực lượng nòng cốt tinh 
nhuệ. Sự ổn ñịnh và 
phát triển xã hội là nền 
tảng của quốc phòng - 
an ninh”. 
 Như vậy, nội 
hàm của khái niệm 
“nền an ninh nhân 
dân”, “thế trận an ninh 
nhân dân” ñược ðảng 
ta chính thức xác ñịnh 
trong Báo cáo chính trị 
từ ðại hội lần thứ VII 
và tiếp tục ñược khẳng 
ñịnh trong văn kiện các 
ðại hội lần thứ VIII, IX, 
X. Tại ðại hội XI của 
ðảng, Cương lĩnh xây 
dựng ñất nước trong 
thời kỳ quá ñộ lên chủ 
nghĩa xã hội (bổ sung, 
phát triển năm 2011) 
ñã khẳng ñịnh: “Tăng 
cường quốc phòng, giữ 
vững an ninh quốc gia, 
trật tự, an toàn xã hội 
là nhiệm vụ trọng yếu, 
thường xuyên của 
ðảng, Nhà nước và 
toàn dân, trong ñó 
quân ñội nhân dân và 
công an nhân dân là 
lực lượng nòng cốt. 
Xây dựng thế trận quốc 
phòng toàn dân, kết 
hợp chặt chẽ với thế 
trận an ninh nhân dân 
vững chắc”. 

 Theo quy ñịnh 
của Luật An ninh nhân 
dân thì: 
 Nền an ninh 
nhân dân là sức mạnh 
về tinh thần và vật 
chất, sự ñoàn kết và 
truyền thống dựng 
nước và giữ nước của 
toàn dân tộc ñược huy 
ñộng vào sự nghiệp an 
ninh quốc gia, trong ñó 
lực lượng chuyên trách 
bảo vệ an ninh quốc 
gia làm nòng cốt  (ðiều 
3, khoản 9). 
 Thế trận an ninh 
nhân dân là việc tổ 
chức bố trí lực lượng 
bảo vệ an ninh quốc 
gia và các nguồn lực 
cần thiết ñể chủ ñộng 
bảo vệ an ninh quốc 
gia (ðiều 3, khoản 10). 
 Về nhiệm vụ xây 
dựng nền an ninh nhân 
dân và thế trận an ninh 
nhân dân, tại ðiều 16 
quy ñịnh: 
 “1. Vận ñộng 
toàn dân tham gia 
phong trào bảo vệ an 
ninh Tổ quốc, giáo dục, 
ñộng viên cán bộ, công 
chức, người lao ñộng 
và mọi công dân tham 
gia xây dựng ñịa 
phương, cơ quan, tổ 
chức vững mạnh; xây 
dựng khối ñại ñoàn kết 
toàn dân tộc; nâng cao 

ñời sống vật chất và 
tinh thần của nhân dân. 
  2. Xây dựng và 
tổ chức thực hiện chiến 
lược, chính sách, kế 
hoạch bảo vệ an ninh 
quốc gia gắn với xây 
dựng, củng cố hệ 
thống chính trị, phát 
triển kinh tế, văn hóa, 
xã hội, ñối ngoại và kết 
hợp chặt chẽ với xây 
dựng nền quốc phòng 
toàn dân. 
 3. Tăng cường 
pháp chế xã hội chủ 
nghĩa, xây dựng và 
hoàn thiện hệ thống 
pháp luật về bảo vệ an 
ninh quốc gia; xác ñịnh 
cụ thể nhiệm vụ, quyền 
hạn, trách nhiệm, 
nghĩa vụ của cơ quan, 
tổ chức, cá nhân trong 
bảo vệ an ninh quốc 
gia. 
 4. Xây dựng lực 
lượng bảo vệ an ninh 
quốc gia vững mạnh; 
xây dựng các phương 
án và tổ chức, bố trí 
lực lượng, phương tiện 
cần thiết ñể chủ ñộng 
bảo vệ an ninh quốc 
gia trong mọi tình 
huống”. 
 Hiện nay, trên 
thế giới, hòa bình, hợp 
tác phát triển là xu thế 
lớn, chủ yếu, nhưng 
tình hình an ninh vẫn 
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còn nhiều diễn biến 
phức tạp, tiềm ẩn 
nhiều yếu tố bất trắc 
khó lường, chiến tranh 
cục bộ, xung ñột vũ 
trang, tranh chấp tài 
nguyên, chủ quyền 
lãnh thổ, biển, ñảo, 
xung ñột sắc tộc, tôn 
giáo, hoạt ñộng can 
thiệp, lật ñổ, ly khai, 
khủng bố, biến ñổi khí 
hậu... ñang có dấu hiệu 
gia tăng, rõ ràng hơn, 
nguy hiểm và ñáng lo 
ngại hơn. Xu hướng 
vừa hợp tác vừa ñấu 
tranh, cạnh tranh quyết 
liệt, gia tăng ảnh 
hưởng, kiềm chế lẫn 
nhau, chi phối các 
quan hệ quốc tế ñang 
diễn ra mạnh mẽ. Các 
nước tiếp tục ñiều 
chỉnh chiến lược, tập 
hợp lực lượng mới 
trong khu vực và trên 
thế giới. Bởi vậy, bảo 
vệ an ninh quốc gia và 
giữ gìn trật tự an toàn 
xã hội là nhiệm vụ ñặc 
biệt của toàn ðảng, 
toàn dân, toàn quân ta 
trong sự nghiệp bảo vệ 
và xây dựng Tổ quốc. 
 Công tác an 
ninh, trật tự ñược thực 

hiện trên phạm vi cả 
nước, ở tất cả các cấp, 
các ngành, các cơ 
quan, ñịa phương, ñơn 
vị, trong ñó ñặc biệt là 
ở cơ sở xã, phường, 
thị trấn. Bởi nơi ñây là 
ñịa bàn lãnh thổ, hành 
chính, nơi sinh sống 
của các cộng ñồng dân 
cư (các dân tộc, tôn 
giáo, các giai cấp, tầng 
lớp trong xã hội), nơi 
diễn ra các hoạt ñộng 
kinh tế, chính trị, văn 
hóa, xã hội. Các cơ 
quan, ñơn vị của ðảng, 
Nhà nước, các ñơn vị 
kinh tế... cũng ñều 
ñóng trên ñịa bàn cơ 
sở hành chính nhất 
ñịnh. Vì vậy, công tác 
an ninh, trật tự ở các 
xã, phường, thị trấn có 
vai trò ñặc biệt quan 
trọng trong chiến lược 
bảo vệ an ninh quốc 
gia, giữ gìn trật tự an 
toàn xã hội của ñất 
nước. 
 Cuộc sống bình 
yên hạnh phúc của 
nhân dân, xã hội ổn 
ñịnh phát triển là mục 
ñích của ñường lối 
chiến lược xây dựng 

nền an ninh nhân dân, 
thế trận an ninh nhân 
dân; sự ổn ñịnh phát 
triển kinh tế - xã hội là 
nền tảng của nền an 
ninh nhân dân và thế 
trận an ninh nhân dân; 
phát huy sức mạnh 
tổng hợp là giải pháp, 
biện pháp chủ yếu ñể 
thực hiện ñường lối 
chiến lược bảo vệ an 
ninh trật tự trong tình 
hình hiện nay. 
 ðảng ta xác 
ñịnh, bản chất của nền 
an ninh nhân dân là 
sức mạnh tổng hợp về 
tinh thần và vật chất, 
truyền thống dựng 
nước, giữ nước và sức 
mạnh khối ñại ñoàn kết 
của toàn dân tộc ñược 
huy ñộng vào sự 
nghiệp bảo vệ an ninh 
trật tự; trong ñó nền 
tảng chính trị là quyết 
ñịnh... 

Nguyễn Hải Sơn 
(www.baohaugiang.com.vn   

Ngày 15/8/2014) 
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Sơn La: 

Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ 
 an ninh Tổ quốc trong tình hình mới 

 

 Trong nh 	ng năm qua, phong trào “Toàn dân b �o v� an ninh T � 
qu�c” (ANTQ) ñã ñ�
c các c p �y ñ�ng, chính quy �n, các t � ch�c ñoàn th ! 
t� ch�c th�c hi �n và nh �n ñ�
c s� tham gia c �a ñông ñ�o các t �ng l�p 
nhân dân và ñ�t nh	ng k�t qu� quan tr �ng, góp ph �n gi	 v	ng an ninh 
chính tr �, tr�t t� an toàn xã h �i (TTATXH), thúc ñ"y kinh t � - xã h�i phát 
tri !n, tăng c��ng ti �m l�c qu�c phòng an ninh (QPAN) c �a t#nh. 
 Các cấp ủy ñảng, chính quyền, ban, ngành, ñoàn thể ñã quan tâm chỉ ñạo 
thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; ñồng thời, biểu dương 
các mô hình ñiển hình tiên tiến, những gương ñiển hình của tập thể, cá nhân 
trong ñấu tranh phòng, chống tội phạm. Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ 
quốc” ñã huy ñộng ñược sự tham gia rộng rãi của các tầng lớp nhân dân và nêu 
cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, các ngành về phối hợp thực hiện nhiệm 
vụ bảo vệ an ninh trật tự. 
 Phong trào cũng ñã phát huy sức mạnh khối ñại ñoàn kết dân tộc, bám sát 
nhiệm vụ chính trị của ñịa phương, ñơn vị, cảnh giác và ñấu tranh làm thất bại 
âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật ñổ của các thế lực thù ñịch, góp phần 
giữ vững ổn ñịnh chính trị xã hội. Huy ñộng ñông ñảo các tầng lớp nhân tham gia 
phòng chống tội phạm, ma túy; tham gia ñấu tranh, phát hiện tố giác tội phạm; 
quản lý, giáo dục, cảm hóa người phạm tội lầm lỗi tại gia ñình và cộng ñồng dân 
cư. Quần chúng ñã cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị giúp cho cơ quan công an 
phát hiện, ñiều tra, xử lý nhiều vụ phạm tội, nhất là tội phạm ma túy. 
 ðể tiếp tục ñẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, cấp 
ủy ñảng, chính quyền các cấp, các sở, ban, ngành, cơ quan, ñoàn thể tập trung 
lãnh ñạo, chỉ ñạo có hiệu quả việc tổ chức quán triệt cho cán bộ, ñảng viên và 
nhân dân nâng cao nhận thức và thực hiện hiệu quả các chỉ thị của Bộ Chính trị 
về “Tăng cường sự lãnh ñạo của ðảng ñối với bảo ñảm ANTQ trong tình hình 
mới” và “Tăng cường sự lãnh ñạo của ðảng ñối với công tác phòng chống tội 
phạm trong tình hình mới”. ðẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận ñộng 
nhân dân tham gia phong trào gắn với công tác dân vận, tạo sự ñồng thuận cao 
trong xã hội nhằm củng cố thế trận quốc phòng, an ninh vững chắc, trong ñó tập 
trung ở các ñịa bàn trọng ñiểm, phức tạp về an ninh trật tự. Chú trọng xây dựng 
và nhân rộng mô hình, ñiển hình tiên tiến theo hướng xã hội hóa ngày càng cao 

                                

Sơn LaSơn LaSơn LaSơn La    
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với hình thức tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải ở cơ sở. ðộng viên, 
hướng dẫn nhân dân chủ ñộng phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; giáo 
dục, giúp ñỡ, cảm hóa người vi phạm pháp luật tái hòa nhập cộng ñồng. ðề cao 
trách nhiệm của gia ñình, tổ chức, ñoàn thể trong việc quản lý, giáo dục con em, 
thành viên của tổ chức không phạm tội và tệ nạn xã hội, không vi phạm trật tự an 
toàn giao thông. Chú trọng củng cố, kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt ñộng 
của ban chỉ ñạo phong trào; ñổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác 
phối hợp thực hiện; xây dựng, củng cố lực lượng nòng cốt, các loại hình tổ chức 
quần chúng tham gia bảo vệ ANTQ, nhất là phát huy vai trò phòng chống tội 
phạm, phòng chống ma túy của các nhóm liên gia tự quản... 
 Giữ vững an ninh chính trị, TTATXH, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, 
huyện vững chắc, xây dựng thế trận lòng dân trong công tác phòng chống tội 
phạm, phòng chống ma túy là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của cấp ủy, 
chính quyền, ñoàn thể các cấp, ñẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh 
Tổ quốc”, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT-XH của ñịa 
phương. 
                                                                                              Lò Thu  
                                                                              (baosonla.org.vn - Ngày 22/4/2014) 
 
 

 

Công an Sơn La vì nước quên thân, vì dân phục vụ  
 

Hơn 6 thập kỷ qua, các th ế hệ cán bộ, chi ến sỹ Công an t ỉnh Sơn La 
ñã khắc sâu l ời Bác Hồ dạy, không ng ừng nỗ lực vươn lên, xây d ựng lực 
lượng chính quy, tinh nhu ệ, cách m ạng, bám b ản, bám dân, gi ữ vững an 
ninh chính tr ị, trật tự an toàn xã h ội, phục vụ ñắc lực nhi ệm vụ phát tri ển 
kinh t ế - xã hội của tỉnh trong t ừng giai ñoạn cách m ạng.  

Thực hiện phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 ñiều Bác Hồ 
dạy”, Công an tỉnh ñã chủ ñộng, sáng tạo trong việc vận dụng, triển khai phong 
trào thi ñua bằng những cách làm hay, mô hình sáng tạo như: “Phát huy truyền 
thống 60 năm công an nhân dân (CAND) làm theo 6 ñiều Bác Hồ dạy - Công an 
Sơn La vì nước quên thân, vì dân phục vụ”; “Siết chặt kỷ cương, chủ ñộng giữ 
vững an ninh trật tự”; “Công an Sơn La hướng về cơ sở, bám sát ñịa bàn, mỗi 
ngày làm một việc tốt vì dân”; “Sâu sát cơ sở, siết chặt kỷ cương, nâng cao trách 
nhiệm, hiệu quả”. Việc cụ thể hóa phong trào “3 xây, 3 chống” thành các tiêu chí 
thi ñua và kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn ñã góp phần quan trọng trong 
việc xây dựng lực lượng CAND Sơn La ngày càng trong sạch, vững mạnh. 

Gần 3 tháng ra quân cao ñiểm tấn công, trấn áp tội phạm trước, trong và 
sau Tết Nguyên ñán Giáp Ngọ, lực lượng công an toàn tỉnh ñã ñiều tra, làm rõ 54 
vụ phạm pháp hình sự; bắt, xử lý 38 vụ, 161 ñối tượng ñánh bạc; 138 vụ vi phạm 
về kinh tế, tham nhũng, môi trường; 118 vụ với 158 ñối tượng mua bán, vận 



    

Bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới                                                                    

6Created by Thanh An - 42 -Thanh An Page 42

 8/26/2014 

 

 

Thông tin khoa học chuyên ñề số 8/2014 42 

chuyển, tàng trữ, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ trên 6,9kg 
hêrôin, 33,3g thuốc phiện, 14.617 viên ma túy tổng hợp; truy bắt và vận ñộng ñầu 
thú 13 ñối tượng. Phát hiện 39 cơ sở vi phạm các quy ñịnh về hoạt ñộng in ấn và 
xuất bản, xử lý 4.241 trường hợp vi phạm trật tự ATGT, phạt trên 1,8 tỷ ñồng, 
tước, tạm giữ 156 giấy phép lái xe, 182 phương tiện... Công an các huyện Phù 
Yên, Quỳnh Nhai ñã tập trung lực lượng xác minh làm rõ 3 vụ trộm cắp tài sản, 
thu hồi hơn 200 triệu ñồng trả lại người bị hại. Công an hai huyện: Mộc Châu, 
Vân Hồ ñã bắt quả tang các ñối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 
5 bánh hêrôin, 14.000 viên ma túy tổng hợp. Công an Thuận Châu ñiều tra làm 
rõ, bắt khẩn cấp 2 ñối tượng giết người tại ñịa bàn... Những chuyên án, vụ án 
ñược ñiều tra làm rõ ñã tạo lòng tin trong nhân dân, góp phần mang cuộc sống 
bình yên cho ñồng bào. 

Bên cạnh ñó, ðảng ủy Công an tỉnh ñã triển khai thực hiện có hiệu quả 
Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) “Một số vấn ñề cấp bách về xây dựng ðảng 
hiện nay” gắn với triển khai các chuyên ñề thực hiện việc học tập và làm theo 
tấm gương ñạo ñức Hồ Chí Minh tới 100% cán bộ, ñảng viên, chiến sỹ. 5 năm 
qua, ðảng ủy Công an tỉnh mở 3 lớp nhận thức về ðảng cho hơn 300 cán bộ, 
chiến sỹ, trong ñó, 298 quần chúng ưu tú ñã ñược kết nạp vào ðảng, xét chuyển 
ñảng chính thức cho gần 300 ñảng viên... ðồng thời, ðảng ủy Công an tỉnh ñổi 
mới công tác tổ chức cán bộ, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phòng 
ngừa, xử lý cán bộ, chiến sỹ vi phạm kỷ luật; ñấu tranh phòng chống tiêu cực, 
tham nhũng trong nộ bộ, giải quyết 100% ñơn thư, khiếu nại tố cáo thuộc thẩm 
quyền, kịp thời, nắm bắt, phát hiện các vướng mắc ngay từ cơ sở... 

ðiều trân trọng là năm qua, lực lượng Công an tỉnh nhận ñược trên 100 
thư khen của quần chúng nhân dân, biểu dương về tinh thần mưu trí dũng cảm, 
kiên quyết tấn công tội phạm của hàng trăm tập thể và cá nhân ở các huyện, 
thành phố. 

Khắc ghi lời dạy của Bác, trong những năm tiếp theo, mỗi cán bộ, chiến sỹ 
trong lực lượng Công an tỉnh không ngừng phấn ñấu học tập, tu dưỡng, rèn 
luyện ñạo ñức, tác phong, nâng cao trình ñộ nghiệp vụ ñể xứng ñáng với niềm tin 
của ðảng và nhân dân. Trong năm 2014, toàn lực lượng ñẩy mạnh việc học tập 
và làm theo tấm gương ñạo ñức Hồ Chí Minh với chủ ñề “Nêu cao tinh thần trách 
nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói ñi ñôi với làm” gắn với việc thực hiện Nghị 
quyết 25 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, xây dựng lực lượng Công an tỉnh ngày 
càng vững mạnh toàn diện, chủ ñộng sáng tạo trong chuyên môn, xây dựng thế 
trận an ninh nhân dân, tích cực ñấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, 
ñem lại bình yên và hạnh phúc cho nhân dân. 

                                                                                   Khánh Linh 
                                                                    (baosonla.org.vn - Ngày 10/3/2014) 
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Vì cuộc sống bình yên của nhân dân 
 

 Là l�c l�
ng nòng c �t trong b �o v� an ninh chính tr �, tr�t t� an toàn 
xã h�i trên ñ�a bàn, cán b �, chi �n s$ Công an nhân dân (CAND) S ơn La luôn 
kh�c sâu l �i Bác H% d�y, kh �c ph�c khó kh ăn, gian kh �, ñoàn k�t xây d �ng 
l�c l�
ng chính quy, tinh nhu �, cách m �ng, bám sát c ơ s�, gi	 gìn an ninh 
tr�t t� an toàn xã h �i, mang l �i cu�c s�ng bình yên cho nhân dân các dân 
t�c trong t #nh. 
 Từ phong trào “Công an nhân dân (CAND) học tập, thực hiện 6 ñiều Bác 
Hồ dạy”, Công an tỉnh ñã chủ ñộng, sáng tạo trong việc vận dụng, triển khai 
phong trào thi ñua bằng những cách làm hay, mô hình sáng tạo như: “Học tập và 
làm theo 6 ñiều Bác Hồ dạy - Công an Sơn La vì nước quên thân vì dân phục 
vụ”; “Siết chặt kỷ cương, chủ ñộng giữ vững ANTT”; “Công an Sơn La hướng về 
cơ sở, bám sát ñịa bàn, mỗi ngày làm một việc tốt vì dân”; “Sâu sát cơ sở, siết 
chặt kỷ cương, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả”. Việc cụ thể hóa phong trào “3 
xây, 3 chống” thành các tiêu chí thi ñua và kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên 
môn ñã góp phần quan trọng trong việc xây dựng lực lượng CAND Sơn La ngày 
càng trong sạch vững mạnh. 
 Từ ñầu năm ñến nay, lực lượng Công an tỉnh ñã ñiều tra, làm rõ 381 vụ, 
893 ñối tượng phạm pháp về trật tự xã hội, hơn 200 vụ vi phạm về trật tự quản lý 
kinh tế và chức vụ, hơn 140 vụ vi phạm các lĩnh vực về môi trường; phát hiện, 
bắt giữ 481 vụ, 672 ñối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ hàng trăm bánh 
hêrôin, hơn 20 nghìn viên ma túy tổng hợp; truy bắt và vận ñộng ñầu thú 44 ñối 
tượng... ðiển hình như: Tổ công tác Phương án 279 thực hiện chuyên án 279-LL 
bắt các ñối tượng có vũ trang vận chuyển số lượng lớn ma túy từ biên giới vào 
nội ñịa, thu giữ hơn 100 bánh hêrôin; phá vụ án Bùi Minh Tuấn, Chủ tịch HðQT 
kiêm Giám ñốc Quỹ tín dụng Chiềng Sung (Mai Sơn) rút tiền quỹ, chiếm ñoạt hơn 
10 tỷ ñồng. Ngoài ra, công an các huyện Phù Yên, Quỳnh Nhai ñã tập trung lực 
lượng xác minh làm rõ 3 vụ trộm cắp tài sản thu hồi hơn 200 triệu ñồng trả lại 
người bị hại. Phòng PC47, Công an huyện Mộc Châu, Vân Hồ, Sốp Cộp... ñã bắt 
quả tang các ñối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ hàng chục 
bánh hêrôin, trên 14.000 viên ma túy tổng hợp. Công an Thuận Châu ñiều tra 
làm rõ, bắt khẩn cấp 2 ñối tượng giết người tại ñịa bàn... Những chuyên án, vụ 
án ñược ñiều tra làm rõ ñã tạo lòng tin trong nhân dân. 
 Lực lượng Công an tỉnh luôn hướng về cơ sở, ñẩy mạnh phong trào toàn 
dân phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy, bảo vệ an ninh Tổ quốc và 
Cuộc vận ñộng “Toàn dân ñoàn kết xây dựng ñời sống văn hóa ở khu dân cư”. 
Công tác tuyên truyền ñược ñẩy mạnh với các nội dung: Thực hiện nghiêm túc 
các chủ trương, nghị quyết của ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phối 
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hợp với chính quyền cơ sở tổ chức các cuộc nói chuyện chuyên ñề về phòng, 
chống tội phạm, xây dựng tổ liên gia tự quản, các mô hình “dân vận khéo” về an 
ninh Tổ quốc. Thực hiện cam kết giữa các tổ, bản với các gia ñình ở khu dân cư 
về công tác phòng, chống tội phạm. Từ ñó, nâng cao nhận thức của nhân dân về 
tinh thần cảnh giác trước âm mưu, thủ ñoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực 
thù ñịch, phần tử xấu lợi dụng, lôi kéo, xúi giục, kích ñộng ảnh hưởng ñến tình 
hình an ninh trật tự tại cơ sở. 
 Giữ vững sự bình yên cho nhân dân góp sức cùng nhân dân phát triển 
kinh tế, xã hội, bảo ñảm an ninh trật tự, Công an Sơn La tiếp tục triển khai thực 
hiện có hiệu quả sự chỉ ñạo của Trung ương, Bộ Công an, của tỉnh về bảo ñảm 
an ninh quốc gia, giữ gìn TTATXH và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an 
tinh Tổ quốc trong tình hình mới. Chủ ñộng triển khai các biện pháp công tác bảo 
vệ an ninh chính trị nội bộ, phục vụ ðại hội ðảng các cấp tiến tới ðại hội ðảng bộ 
tỉnh lần thứ XIV; ðại hội ðảng toàn quốc lần thứ XII. ðồng thời tham mưu với cấp 
ủy, chính quyền, ñẩy mạnh việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 
phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy và Chương trình hành ñộng phòng, 
chống mua bán người; nâng cao hiệu quả hoạt ñộng của Ban chỉ ñạo (2968) 
phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an 
ninh Tổ quốc... vì cuộc sống bình yên của nhân dân. 
                                                                                              Khánh Linh 
                                                                              (baosonla.org.vn - Ngày 19/8/2014) 
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