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Lời giới thiệu 
 

Công an nhân dân Việt Nam là lực lượng vũ trang trọng yếu, tin cậy của Đảng, 

Nhà nước và nhân dân. Được Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp tổ chức, lãnh 

đạo, giáo dục và rèn luyện. Hơn 70 năm qua, lực lượng Công an nhân dân đã có nhiều 

đóng góp quan trọng, to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất 

đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa 

Trong di sản tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lực lượng Công an nhân dân 

luôn là sự quan tâm đặc biệt đối với Người. Vì thế, trong suốt cuộc đời hoạt động cách 

mạng Người đã để lại cho lực lượng Công an nhân dân nhiều di huấn quý báu, trong 

đó có Sáu điều Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu lên về tư cách người công an cách mệnh, 

trở thành di sản tinh thần thiêng liêng, là nền tảng lý luận, là kim chỉ nam cho mọi 

hoạt động của lực lượng Công an nhân dân, góp phần quan trọng làm nên những chiến 

công to lớn, thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật 

tự, an toàn xã hội. 70 năm qua, lực lượng Công an nhân dân theo con đường Bác Hồ 

đã chọn, học tập và làm theo 6 điều Bác dạy, lực lượng Công an nhân dân đã cùng với 

toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đi suốt cuộc trường chinh lịch sử của dân tộc, viết nên 

những trang sử hào hùng chói lọi, chiến công của những người chiến sỹ bảo vệ an 

ninh Tổ quốc.  

Hiện nay, các thế lực thù địch, phản động tiếp tục ráo riết thực hiện chiến lược 

“diễn biến hòa bình”, bạo loạn, lật đổ ở nước ta với quy mô ngày càng mở rộng, 

cường độ ngày càng quyết liệt, tính chất ngày càng nguy hiểm, thâm độc, tinh vi, xảo 

quyệt. Tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội còn diễn biến phức tạp, có mặt nghiêm 

trọng hơn, gây bức xúc trong nhân dân. Trong bối cảnh đó, tư tưởng Hồ Chí Minh về 

Công an nhân dân vẫn mang tính thời sự, còn nguyên vẹn giá trị và là bài học quý báu 

đối với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, nhất là đối với lực lượng Công an nhân dân 

trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, bảo đảm vững 

chắc an ninh quốc gia, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát 

triển kinh tế - xã hội và mở rộng đối ngoại của đất nước để mãi mãi xứng đáng với sự 

tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân. 

Kỷ niệm 70 năm lực lượng Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ 

dạy, Thư viện tỉnh Sơn La biên soạn và giới thiệu cùng bạn đọc Thông tin khoa học 

chuyên đề: “6 điều Bác Hồ dạy: Nền tảng sức mạnh của lực lượng Công an nhân 

dân”.  

Trân trọng giới thiệu! 
 

                                                                                                                           BAN BIÊN SOẠN 
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CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỚI CÔNG AN NHÂN DÂN 
  

Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài, nhà tư tưởng lỗi lạc, người thầy kính yêu 
của Đảng và dân tộc ta, người cha thân yêu của các lực lượng vũ trang nhân dân Việt 
Nam, luôn chăm lo xây dựng, giáo dục và rèn luyện Công an nhân dân trưởng thành, 
lớn mạnh về mọi mặt. 

Người để lại cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, trong đó có lực lượng Công an nhân 
dân tư tưởng và những lời dạy quý báu. Tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân đã trở 
thành di sản tinh thần thiêng liêng, là nền tảng lý luận, là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của 
lực lượng Công an nhân dân, góp phần quan trọng làm nên những chiến công to lớn, thành 
tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. 

Ngay từ khi chính quyền cách mạng mới ra đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xác định rõ 
bản chất cách mạng của Công an nhân dân: “Công an nhân dân hoàn toàn khác công an đế 
quốc. Công an đế quốc là nanh vuốt của đế quốc để hà hiếp áp bức đa số nhân dân... Công an 
nhân dân phải là kiểu mẫu, phải là người chuyên trách thi hành chính sách, phương châm của 
Đảng, Chính phủ cho tốt. Công an nhân dân phải thực sự phục vụ nhân dân”; Người nhấn 
mạnh: “Mỗi người công an phải là một chiến sỹ... Tôi mong rằng toàn thể công an sẽ cố 
gắng thi đua để lập công trong cuộc thắng lợi chung”. 

Trong thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh giải phóng miền Nam, 
về yêu cầu, nhiệm vụ công tác công an trước Đảng, Tổ quốc và nhân dân, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh căn dặn: “Đối với nhân dân, đối với Đảng, với cách mạng xã hội chủ nghĩa, trách 
nhiệm của công an rất lớn, rất nặng nề”; “nhiệm vụ công an thì nhiều, nhưng nói tóm tắt là 
bảo vệ sự nghiệp xã hội chủ nghĩa... Đó là nhiệm vụ nặng nề, gian khổ đồng thời cũng rất vẻ 
vang”.  

Trong Bài nói tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 10, tháng 1 năm 1956, Người 
nhấn mạnh: “Nhân dân ta có hai lực lượng. Một là quân đội, để đánh giặc ngoại xâm, để bảo 
vệ Tổ quốc, giữ gìn hòa bình. Một lực lượng nữa là công an, để chống kẻ địch trong nước, 
chống bọn phá hoại. Có lúc chiến tranh, có lúc hòa bình. Lúc chiến tranh thì quân đội đánh 
giặc, lúc hòa bình thì tập luyện. Còn công an thì phải đánh địch thường xuyên, lúc chiến 
tranh có việc, lúc hòa bình lại càng nhiều việc”. 

Về phương pháp, biện pháp công tác, mục tiêu bảo vệ và đối tượng đấu tranh của Công 
an nhân dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ: “Công an phải: 

1. Nhận rõ nhiệm vụ của công an là bảo vệ và phục vụ nhân dân, bảo vệ Đảng, bảo vệ 
chính quyền nhân dân. 

2. Để làm tròn nhiệm vụ thì phải luôn luôn đoàn kết nội bộ, nâng cao cảnh giác, chớ 
chủ quan, khinh địch, tự mãn. 

3. Phải nắm vững đường lối, chính sách của Đảng và Chính phủ. 

4. Phải gần gũi nhân dân, dựa vào lực lượng của nhân dân, xa rời nhân dân thì tài tình 
mấy cũng không làm gì được”. Đồng thời, Người dặn dò cán bộ, chiến sỹ công an: “Làm 
công an không phải làm “quan cách mạng”. Làm công an là để giữ trật tự, an ninh cho nhân 
dân, xem xét tìm tòi âm mưu phản động làm hại nhân dân”; “Bọn phản động không bao giờ 
muốn cho chúng ta xây dựng chủ nghĩa xã hội thành công, công an phải luôn luôn cảnh giác, 
ngăn ngừa những hành động phá hoại của chúng để bảo vệ lợi ích của nhân dân, bảo vệ sự 
nghiệp cách mạng”. 

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ 
nghĩa, công tác công an phải thấm nhuần sâu sắc và thực hiện nhất quán quan điểm quần 
chúng của Đảng theo phương châm “lấy dân làm gốc”. Dù kẻ địch có âm mưu thâm độc đến 
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đâu, nhưng nếu chúng ta giữ được lòng dân, dựa vào dân, phát huy sức mạnh của nhân dân, 
thì địch “ba đầu, sáu tay” cũng bị thất bại. 

Trong Bài nói chuyện tại Trường Công an Trung ương trung cấp Khóa II, Bác Hồ chỉ 
rõ: “Công an có bao nhiêu người? Dù có vài ba nghìn hay năm bảy vạn đi nữa thì lực lượng 
ấy vẫn còn ít lắm bên cạnh lực lượng nhân dân. Năm vạn người thì chỉ có năm vạn cặp mắt, 
năm vạn đôi bàn tay. Phải làm sao có hàng chục triệu đôi bàn tay, hàng chục triệu cặp mắt và 
đôi tai mới được. Muốn như vậy, phải dựa vào dân, không được xa rời dân. Nếu không thế 
thì sẽ thất bại. Khi nhân dân giúp đỡ ta nhiều thì thành công nhiều, giúp đỡ ta ít thì thành 
công ít, giúp đỡ ta hoàn toàn thì thắng lợi hoàn toàn”. 

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn chăm lo xây dựng, giáo dục và rèn luyện lực 
lượng Công an nhân dân trưởng thành, lớn mạnh về mọi mặt. 

Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng. Bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an 
toàn xã hội là sự nghiệp của cả hệ thống chính trị và toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, 
trong đó Công an nhân dân là lực lượng nòng cốt. Để các tầng lớp nhân dân tích cực tham 
gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh mong muốn mỗi cán 
bộ, chiến sỹ công an phải làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, hiểu được tâm tư, nguyện 
vọng của nhân dân; đặc biệt phải làm để dân tin, dân phục, dân yêu, phải là những cán bộ 
dân vận giỏi nhất, cán bộ dân vận tốt nhất. 

Trong Bài nói tại Hội nghị Cán bộ công an, ngày 29 tháng 4 năm 1963, Người nhấn 
mạnh: “Phải ra sức phát động quần chúng tham gia phong trào bảo vệ trị an, giáo dục quần 
chúng nâng cao tinh thần làm chủ đất nước, tinh thần cảnh giác đối với kẻ thù của nhân dân, 
tích cực phòng và chống gián điệp biệt kích. Muốn đạt kết quả đó thì công an phải hết lòng 
giúp đỡ nhân dân và dựa vào lực lượng hùng mạnh của nhân dân... Làm tốt những việc đó, 
thì chúng ta nhất định thắng được địch. Đảng và Chính phủ tin vào lòng tuyệt đối trung thành 
và ý chí kiên cường phấn đấu của các đồng chí. Toàn thể cán bộ và chiến sỹ công an phải cố 
gắng vượt mọi khó khăn, làm trọn nhiệm vụ nặng nề nhưng rất vẻ vang của công an cách 
mạng, xứng đáng với lòng tin cậy của nhân dân, của Đảng và Chính phủ”. 

Trong cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh, trật tự, đồng thời với sự 
giúp đỡ của nhân dân, thì sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa lực lượng Công an nhân dân 
với các cấp, các ngành, nhất là với quân đội nhân dân, dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp 
về mọi mặt của Đảng có ý nghĩa quyết định. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy: “Phải đi đúng đường lối quần chúng thì nhân dân mới tin 
yêu, giúp công an và công an mới thành công được. Phải đoàn kết nội bộ, đoàn kết với nhân 
dân và với các ngành thì công việc mới thắng lợi”; “Các cấp ủy đảng phải thật sự giúp đỡ và 
lãnh đạo chặt chẽ công an”. 

Bảo vệ bí mật Nhà nước là một bộ phận quan trọng của cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh 
quốc gia, là trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước, tổ chức và công dân. Trong bài “Phải 
giữ bí mật của Nhà nước” đăng trên báo Nhân dân, số 700, ngày 1 tháng 2 năm 1956, Chủ 
tịch Hồ Chí Minh viết: “Những văn kiện bí mật của Nhà nước quan hệ trực tiếp đến vận 
mệnh của toàn dân, đến sự mất còn của dân tộc. Cho nên giữ bí mật của Nhà nước là nhiệm 
vụ của toàn dân, đặc biệt là nhiệm vụ của cán bộ các cơ quan, các đoàn thể”.  

Người nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bảo vệ bí mật Nhà nước: “Vấn 
đề này, nhắc đi nhắc lại đã nhiều lần. Nhưng tiếc thay, chứng bệnh không biết giữ bí mật vẫn 
rất phổ thông, rất trầm trọng. Nhiều cán bộ, nhân viên, binh sỹ, nhân dân còn mắc bệnh ấy. 
Chúng ta phải luôn nhớ rằng: Trong chiến tranh, giữ bí mật hay không là điều rất quan hệ 
đến sự thắng hay bại. Nếu địch biết tin tức của ta, nó sẽ tìm đánh vào chỗ yếu của ta, thì địch 
sẽ thắng. Nếu ta thấy rõ tin tức của địch, ta sẽ tìm đánh vào chỗ yếu của nó, thì ta sẽ thắng”. 
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Người chỉ rõ: “Tất cả các cơ quan, bộ đội, tất cả các đoàn thể phải phụ trách thiết thực 
huấn luyện cho binh sỹ, cán bộ và nhân dân điều lợi, điều hại và cách giữ bí mật. Mỗi người 
phải coi việc giữ bí mật là một nghĩa vụ của mình đối với Tổ quốc, đối với Chính phủ”. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt, chăm lo xây dựng, rèn luyện 
lực lượng Công an nhân dân tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, vì nhân 
dân phục vụ, xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ 
gìn trật tự, an toàn xã hội. Giữa bộn bề công việc cấp bách của Đảng, Chính phủ khi cuộc 
kháng chiến chống thực dân Pháp diễn ra gay go, quyết liệt, trong Thư gửi đồng chí Hoàng 
Mai, Giám đốc Công an Khu XII về “Tư cách người công an cách mệnh”, ngày 11/3/1948, 
Người chỉ rõ những phẩm chất đạo đức và tư cách người công an cách mạng phải có, đó là: 

Đối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính. 

Đối với đồng sự, phải thân ái giúp đỡ. 

Đối với Chính phủ, phải tuyệt đối trung thành. 

Đối với nhân dân, phải kính trọng, lễ phép. 

Đối với công việc, phải tận tụy. 

Đối với địch, phải cương quyết, khôn khéo. 

Nội dung Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân có ý nghĩa sâu sắc, toàn diện đối với 
quá trình công tác, chiến đấu, tu dưỡng, rèn luyện của mỗi cán bộ, chiến sỹ công an. Đó là 
những phẩm chất không thể thiếu, là nhân tố quyết định để lực lượng công an hoàn thành 
xuất sắc yêu cầu, nhiệm vụ được giao: Có lập trường, tư tưởng chính trị vững vàng, kiên 
định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ 
quốc, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; có phẩm chất đạo đức trong sáng; có ý chí cách 
mạng tiến công, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh để bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, 
bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. 

Trong Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, Người dành điều đầu tiên để căn dặn 
cán bộ, chiến sỹ công an: “Đối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính”, đây là  phẩm chất 
đạo đức đầu tiên và quan trọng nhất mà mỗi cán bộ, chiến sỹ công an phải có, phải thường 
xuyên tu dưỡng, rèn luyện, thì mới có cơ sở để phấn đấu thực hiện những điều Bác Hồ dạy, 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Thực hiện lời dạy của Bác chính là nâng cao đạo 
đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân, nâng cao sức mạnh chính trị, tư tưởng, năng 
lực thực thi nhiệm vụ trong mỗi con người nói chung, nhất là đối với cán bộ, chiến sỹ công 
an nói riêng, tích cực học tập, rèn luyện để trở thành người cán bộ “vừa hồng, vừa chuyên”. 

Trong Bài nói tại lớp nghiên cứu Khóa I và lớp bổ túc Khóa VI Trường Công an Trung 
ương, ngày 25 tháng 12 năm 1958, Người nhấn mạnh: “Công an đánh địch bên ngoài đã khó, 
đánh địch bên trong người còn khó hơn. Vì vậy, phải nâng cao kỷ luật, tính tổ chức, chống 
ba phải, nể nang. Công tác phải đi sâu và thiết thực. Làm việc phải có điều tra, nghiên cứu, 
không được tự kiêu, tự đại. Phải toàn tâm, toàn ý phục vụ nhân dân thì khuyết điểm mới có 
thể khắc phục được và ưu điểm mới có thể phát huy được”. 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân là một chỉnh thể thống nhất, sâu sắc và 
toàn diện về yêu cầu, nhiệm vụ, đối tượng đấu tranh, phương châm hành động, biện pháp 
công tác, mục tiêu phấn đấu, cống hiến, tu dưỡng, rèn luyện, chuẩn mực đạo đức, lối sống 
của cán bộ, chiến sỹ công an, đến nay vẫn còn nguyên giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc. 

Học tập và thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân đã trở thành phong trào 
thi đua rộng lớn, liên tục trong Công an nhân dân suốt 70 năm qua, luôn là nội dung trọng 
tâm công tác xây dựng Đảng, công tác chính trị, tư tưởng của lực lượng Công an nhân dân 
trong các giai đoạn cách mạng trước đây, cũng như trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước, tích cực và chủ động hội nhập quốc tế ngày nay. 
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Thực tiễn công tác công an đã chỉ ra rằng, ở đâu, khi nào, cán bộ, chiến sỹ công an 
quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc những lời dạy của Bác Hồ, thì ở đó, khi đó, an 
ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm, cuộc sống bình yên và hạnh phúc của 
nhân dân được giữ vững, công an được nhân dân tin yêu, cấp ủy, chính quyền tin cậy, các 
cấp, các ngành đồng tình, ủng hộ, giúp đỡ. 

Hiện nay, các thế lực thù địch, phản động tiếp tục ráo riết thực hiện chiến lược “diễn 
biến hòa bình”, bạo loạn, can thiệp lật đổ ở nước ta với quy mô ngày càng mở rộng, cường 
độ ngày càng quyết liệt, tính chất ngày càng nguy hiểm, thâm độc, tinh vi, xảo quyệt. Tình 
hình tội phạm và tệ nạn xã hội còn diễn biến phức tạp, có mặt nghiêm trọng hơn, gây bức 
xúc trong nhân dân. Trong bối cảnh đó, tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân vẫn 
mang tính thời sự, còn nguyên vẹn giá trị và là bài học quý báu đối với toàn Đảng, toàn dân, 
toàn quân ta, nhất là đối với lực lượng Công an nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh 
quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. 

Thấm nhuần sâu sắc tư tưởng chỉ đạo, ra sức học tập, làm theo lời dạy của Bác Hồ, hơn 
lúc nào hết, lực lượng Công an nhân dân nguyện tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng vẻ 
vang; nêu cao tinh thần đoàn kết, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách 
mạng, hun đúc bản lĩnh chính trị vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách; trung thành tuyệt 
đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, chấp hành nghiêm kỷ luật, tận tụy với công việc, nêu 
cao tinh thần phục vụ nhân dân; phối hợp chặt chẽ với Quân đội nhân dân, với các bộ, ban, 
ngành, địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội và dựa vào nhân dân, xây dựng lực lượng 
Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, phấn đấu hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, góp phần tích 
cực vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và mở rộng đối ngoại 
của đất nước để mãi mãi xứng đáng với sự tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân. 

       

                                                                                Đại tướng Trần Đại Quang 
                                                                  Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an 
                                                                            (cand.com.vn - Ngày 18/5/2015) 

 

 
 

THƯ CỦA TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG GỬI HỘI THẢO KHOA HỌC 
“70 NĂM CÔNG AN NHÂN DÂN HỌC TẬP, THỰC HIỆN SÁU ĐIỀU BÁC HỒ DẠY” 

 

Thưa các đồng chí, 
Tôi có ý định đến tham dự cuộc hội 

thảo rất quan trọng và có ý nghĩa này để 
được trực tiếp lắng nghe và học tập các 
đồng chí. Song vì có công việc đột xuất, tôi 
không thể đến dự được. Tôi có mấy lời gửi 
tới hội thảo để các đồng chí tham khảo và 
cùng thảo luận. 

Như chúng ta đều biết, Chủ tịch Hồ 
Chí Minh là lãnh tụ thiên tài của Đảng ta, 
dân tộc ta; người cha thân yêu của các lực 
lượng vũ trang nhân dân Việt Nam. Sinh 
thời, Người đã dành rất nhiều tình cảm và sự 
quan tâm đặc biệt cho các lực lượng vũ 
trang nhân dân. Người khẳng định: “Công 

an và quân đội là hai cánh tay của nhân dân, 
của Đảng, của Chính phủ”. Đối với lực 
lượng công an, Người đã có nhiều lời huấn 
thị, chỉ bảo vô cùng quý báu, có giá trị to 
lớn đối với các mặt công tác công an. Ngày 
11/3/1948, trong thư gửi đồng chí Giám đốc 
Công an khu XII, Người đã căn dặn lực 
lượng công an về tư cách người công an 
cách mạng. Đó là: “Đối với tự mình, phải 
cần, kiệm, liêm, chính. Đối với đồng sự, 
phải thân ái giúp đỡ. Đối với Chính phủ, 
phải tuyệt đối trung thành. Đối với nhân 
dân, phải kính trọng, lễ phép. Đối với công 
việc, phải tận tụy. Đối với địch, phải cương 
quyết, khôn khéo”. Đó là lời dạy rất mộc 
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mạc, giản dị, nhưng hàm chứa những tình 
cảm rất ân cần, tâm huyết, những nội dung 
tư tưởng vô cùng sâu sắc, đã trở thành kim 
chỉ nam chỉ đạo mọi hoạt động của lực 
lượng Công an nhân dân. 

Thực hiện lời dạy của Người, hơn 70 
năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự 
đùm bọc giúp đỡ của nhân dân, lực lượng 
công an đã không ngừng tu dưỡng, rèn 
luyện, luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, 
Tổ quốc và nhân dân, gắn bó máu thịt với 
nhân dân, vì nhân dân phục vụ; luôn dựa 
vào quần chúng, phối hợp, hiệp đồng chặt 
chẽ với quân đội, các ban, bộ, ngành, địa 
phương, không ngại gian khổ, hy sinh; dũng 
cảm, mưu trí, sáng tạo, kiên quyết đấu tranh 
làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động phá 
hoại của các thế lực thù địch, các phần tử 
phản động, các loại tội phạm, giữ vững an 
ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã 
hội trong mọi tình huống, đóng góp to lớn 
vào sự vững mạnh của đất nước, sự trường 
tồn của dân tộc; lực lượng công an không 
ngừng lớn mạnh, trưởng thành. 

Hiện nay, đất nước ta đang đứng trước 
những thời cơ, thuận lợi mới để phát triển, 
nhưng cũng đang phải đối mặt với nhiều 
khó khăn, thách thức. Nhiệm vụ chính trị 
của lực lượng Công an nhân dân do đó cũng 
ngày càng nặng nề, khó khăn, phức tạp, đòi 
hỏi phải ra sức học tập, tu dưỡng, rèn luyện 
để thực sự là lực lượng trong sạch, vững 
mạnh, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại; thực 
sự là “thanh kiếm và lá chắn” bảo vệ Đảng, 
bảo vệ chế độ, bảo vệ nhân dân. Đặc biệt là 
phải cùng với toàn Đảng, toàn dân đẩy 
mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức và phong cách của Bác Hồ. Vì vậy, tôi 
hoan nghênh Bộ Công an phối hợp với Tạp 
chí Cộng sản, báo Nhân Dân đồng tổ chức 
Hội thảo khoa học - thực tiễn cấp quốc gia 
“70 năm Công an nhân dân học tập, thực 
hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” vào đúng dịp 
này. 

Đây là cuộc hội thảo rất quan trọng và 
có ý nghĩa thiết thực. Tôi mong rằng, với sự 
tham gia của nhiều nhà lãnh đạo, nhà khoa 

học, chuyên gia của Đảng, Nhà nước và các 
ban, bộ, ngành, địa phương, hội thảo cần 
cung cấp những luận cứ khoa học và thực 
tiễn, làm cơ sở cho việc nghiên cứu, hoạch 
định chủ trương, chính sách về xây dựng lực 
lượng Công an nhân dân trong sạch, vững 
mạnh theo Sáu điều Bác Hồ dạy trong bối 
cảnh tình hình mới, làm sáng tỏ thêm giá trị 
lịch sử, khoa học, cách mạng, giá trị nhân 
văn và thời đại sâu sắc của Sáu điều Bác Hồ 
dạy Công an nhân dân. 

Việc học tập và thực hiện Sáu điều 
Bác Hồ dạy phải là nội dung căn cốt trong 
công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực 
lượng Công an nhân dân trong sạch, vững 
mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và 
đạo đức, gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ bảo 
đảm an ninh, trật tự, với việc học tập, làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh, việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết 
của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 
Khóa XI, Khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn 
Đảng. 

Điều quan trọng là, thông qua hội thảo 
và ngay sau khi kết thúc hội thảo, phải tiếp 
tục tuyên truyền, giáo dục sâu rộng nội 
dung, giá trị, ý nghĩa lịch sử của Sáu điều 
Bác Hồ dạy về tư cách người công an cách 
mạng đến từng cán bộ, chiến sỹ công an và 
trong toàn Đảng, toàn dân, đưa phong trào 
“Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu 
điều Bác Hồ dạy” lên tầm cao mới. Cùng 
với xây dựng, giáo dục, tu dưỡng, rèn luyện, 
phải đấu tranh loại bỏ tư tưởng trung bình 
chủ nghĩa, ngại khó, ngại khổ; ý thức tổ 
chức kỷ luật, chấp hành pháp luật kém; đạo 
đức, lối sống sa sút, thoái hóa, biến chất; 
loại bỏ thái độ cửa quyền, hách dịch, tham 
nhũng, lãng phí, gây phiền hà cho dân; đấu 
tranh kiên quyết với các biểu hiện “tự diễn 
biến”, “tự chuyển hóa”, không để kẻ địch 
mua chuộc, lôi kéo, tấn công vào nội bộ 
công an; luôn bảo vệ, giữ gìn danh dự và uy 
tín của lực lượng công an như những điều 
thiêng liêng, cao quý nhất. 

Mỗi cán bộ, chiến sỹ công an phải nêu 
cao dũng khí, thường xuyên tự soi, tự sửa, 
tự tu dưỡng, rèn luyện cho bằng được các 
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yêu cầu về tư cách, phẩm chất, xây dựng 
cho bằng được các mối quan hệ (với tự 
mình, với đồng sự, với Chính phủ, với nhân 
dân, với đối tượng, đối tác và kẻ địch) như 
lời Bác Hồ đã dạy. Phải coi đây là việc làm 
thường xuyên, trở thành tiềm thức trong trái 
tim, khối óc và hành động thực tế trong 
công tác, chiến đấu hàng ngày của mình, 
luôn giữ mình trong sạch, vững vàng, không 
sa ngã trước sự mua chuộc, lôi kéo của các 
phần tử xấu, “lợi ích nhóm”, không bị cám 
dỗ bởi những danh lợi tầm thường, không 
lợi dụng cương vị công tác của mình để làm 
phương hại đến lợi ích chung, lợi ích chính 
đáng của Đảng, Nhà nước, nhân dân. 

Có như vậy mới giữ được uy tín, danh 
dự, truyền thống quý báu của lực lượng 
Công an nhân dân, giữ được niềm tin của 
nhân dân với Đảng và chế độ. 

Tôi tin tưởng rằng, với tinh thần đó, 
cuộc hội thảo lần này của chúng ta sẽ có 

những đóng góp thiết thực vào kho tàng lý 
luận và thực tiễn sự nghiệp bảo vệ an ninh 
quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, góp 
phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân 
trong sạch, vững mạnh, cách mạng, chính 
quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, luôn 
xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà 
nước và nhân dân. 

Tôi xin chúc hội thảo thành công tốt 
đẹp. Chúc các đồng chí và qua các đồng chí, 
gửi lời chúc đến toàn thể lực lượng Công an 
nhân dân anh hùng của chúng ta một năm 
mới dồi dào sức khỏe, gia đình hạnh phúc, 
an khang và thắng lợi. 

Chào thân ái và quyết thắng! 

Hà Nội, ngày 4 tháng 3 năm 2018 
 

 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 
(nhandan.com.vn - Ngày 06/3/2018)

 

 
 

6 ĐIỀU BÁC HỒ DẠY CÔNG AN NHÂN DÂN 

Ý NGHĨA GIÁO DỤC SÂU SẮC, RỘNG LỚN VÀ BỀN VỮNG 
 

6 điều Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu lên về tư cách người công an cách mệnh 
đã 70 năm… Những chuẩn mực đạo đức đó của người công an cách mạng cho 
đến nay vẫn có ý nghĩa giáo dục sâu sắc, bền vững và sức lan tỏa đặc biệt không 
chỉ trong lực lượng Công an nhân dân mà trong toàn hệ thống chính trị. Cán bộ, 
đảng viên, công chức có thể soi vào nhiều điều trong 6 điều dạy của Bác để học 
tập, rèn luyện và hành động. 

70 năm qua, 6 điều Bác Hồ dạy luôn là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của lực 
lượng Công an nhân dân, giúp lực lượng Công an nhân dân hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong mọi thời kỳ cách 
mạng, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ, xây 
dựng và phát triển đất nước. Hướng tới lễ kỷ niệm và Hội thảo 65 năm lực lượng Công 
an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy mà Bộ Công an sắp tổ chức, báo 
Công an nhân dân trích đăng một số bài viết về chủ đề này của các tác giả trong và 
ngoài lực lượng Công an nhân dân. 

Năm 1948, báo Bạn dân (Nội san của Công an Khu XII) ra số Tết Nguyên đán 
Mậu Tý. Đồng chí Hoàng Mai, Giám đốc Công an Khu XII đã gửi số báo Tết đó biếu 
Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tháng 3/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có thư gửi đồng chí 
Hoàng Mai. Mở đầu bức thư, Người viết: 

“Bác đã nhận được thư và báo cháu gửi tặng Bác. Bác thấy có sự cố gắng, đáng 
hoan nghênh. Nhưng báo theo cháu nói, từ 24 đến 32 trang thì dài quá. Cần làm ngắn 
lại và viết những vấn đề thật thiết thực, mọi người đọc đều có thể hiểu và làm được. 
Như thế mới có tác dụng giúp đẩy mạnh công tác, đẩy mạnh thi đua. Trên báo, cần 
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thường xuyên làm cho anh chị em công an nhận rõ công an của ta là Công an nhân 
dân, vì dân mà phục vụ và dựa vào dân mà làm việc. 

Nhân dân ta có hàng chục triệu người, có hàng mấy chục triệu tai mắt, tay, chân. 
Nếu biết dựa vào nhân dân thì việc gì cũng xong. 

Trên tờ báo phải luôn luôn nhắc nhở anh em rèn luyện tư cách đạo đức. Tư cách 
của người công an cách mệnh là: 

Đối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính. 

Đối với đồng sự, phải thân ái giúp đỡ. 

Đối với Chính phủ, phải tuyệt đối trung thành. 
Đối với nhân dân, phải kính trọng, lễ phép. 

Đối với công việc, phải tận tụy. 

Đối với địch, phải cương quyết, khôn khéo”. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cập tư cách người công an cách mạng khi Đảng Cộng 
sản đã cầm quyền và Nhà nước cách mạng đã trải qua 3 năm xây dựng, phát triển và 
đang tổ chức sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc của toàn dân tộc và xây dựng chế độ 
xã hội mới. Công an nhân dân là lực lượng quan trọng trong bộ máy Nhà nước cách 
mạng góp phần vào sự nghiệp vẻ vang đó. Công an cách mạng Việt Nam ngay từ buổi 
đầu xây dựng gắn liền với sự ra đời của Nhà nước cách mạng và đặt dưới sự lãnh đạo 
của Đảng cầm quyền. Vì vậy, tư cách của người công an cách mạng thống nhất về bản 
chất trong tư cách của người cách mạng, người cộng sản, người cán bộ, công chức 
của một Nhà nước cách mạng kiểu mới - Nhà nước phục vụ nhân dân chứ không phải 
cai trị nhân dân. 

Cách mạng tháng Tám 1945 thắng lợi, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng cầm quyền 
mong muốn và quyết tâm xây dựng một Nhà nước cách mạng thật sự của dân, do dân, 
vì dân. Trên thực tế, Nhà nước đó đã làm được nhiều việc có lợi cho dân, song một số 
cán bộ, công chức đã có những lầm lỗi, khuyết điểm mà Thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
ngày 17/10/1945 gửi Ủy ban nhân dân các cấp đã thẳng thắn chỉ ra như: Trái phép, cậy 
thế, hủ hóa, tư túng, chia rẽ, kiêu ngạo. Sau 2 năm cầm quyền, tháng 10/1947, Chủ 
tịch Hồ Chí Minh viết tác phẩm Sửa đổi lối làm việc, nêu rõ những nội dung về xây 
dựng Đảng trong điều kiện Đảng cầm quyền, nhiều vấn đề về đạo đức cách mạng. 
Người đặc biệt nhấn mạnh tư cách và đạo đức cách mạng, tư cách của Đảng chân 
chính cách mạng với 12 điều cơ bản. Từ tư cách của một người cách mệnh đến tư 
cách của đảng chân chính cách mạng là sự phát triển và thống nhất nhận thức, hành 
động trong tiến trình cách mạng để xây dựng một chế độ xã hội mới, bảo đảm thực 
hiện những mục tiêu cao cả của cách mạng… 

Mỗi một giai cấp, một lực lượng chính trị, một đảng chính trị khi cầm quyền đều 
chú trọng xác lập nền tảng, chế độ kinh tế và xây dựng chế độ chính trị, kiến trúc 
thượng tầng thích hợp. Chế độ chính trị và kiến trúc thượng tầng đòi hỏi không ngừng 
hoàn thiện Nhà nước, pháp luật, ý thức hệ và đạo đức. Đạo đức là một trong những 
hình thức sớm nhất của ý thức xã hội, là bộ phận quan trọng trong kiến trúc thượng 
tầng xã hội. Đạo đức là những chuẩn mực xã hội điều chỉnh hành vi của con người 
trong quan hệ với người khác và cộng đồng (gia đình, làng xóm, giai cấp, dân tộc, quốc 
gia, xã hội). Mỗi một giai cấp, dân tộc có những chuẩn mực phù hợp với giai cấp, dân 
tộc mình và phát triển cùng với các thời đại lịch sử. Người ta căn cứ vào các chuẩn 
mực đó mà đánh giá hành vi của mỗi cá nhân thành viên của xã hội theo quan niệm về 
thiện và ác, về những điều không được làm vì vi phạm đạo đức và những gì mà mỗi 
người phải làm, hợp với đạo đức. Khác với pháp luật, đạo đức không làm thành văn 
bản pháp quy có tính bắt buộc, mà mọi người tự giác thực hiện theo sự thôi thúc của 
lương tâm, lòng tự trọng và được kiểm soát bởi dư luận xã hội… 
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Chuẩn mực đạo đức của người công an cách mạng thống nhất với chuẩn mực 
đạo đức của người đảng viên cộng sản, người cán bộ, công chức của Nhà nước, đồng 
thời thể hiện đặc điểm riêng của công tác công an. Công an nhân dân là lực lượng có 
nhiệm vụ cao cả, nặng nề là bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ Đảng, Nhà nước và 
cuộc sống bình yên của nhân dân, chống các thế lực phản động, thù địch và các loại tội 
phạm, giữ gìn an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội. Nhiệm vụ đó không chỉ là bảo 
vệ mà còn có ý nghĩa xây dựng xã hội mới, tạo dựng đời sống xã hội tốt đẹp. Ở mỗi 
thời kỳ cách mạng, kể cả trong hòa bình xây dựng đất nước, nhiệm vụ đó không hề 
giảm nhẹ, đòi hỏi người công an cách mạng không ngừng nâng cao trình độ và rèn 
luyện đạo đức mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. 

6 điều Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu lên về tư cách người công an cách mệnh đã 70 
năm. Nhiều thế hệ cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân trong kháng chiến chống thực 
dân Pháp, trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở 
miền Bắc và trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội trên cả nước, bảo vệ Tổ quốc 
và thực hiện công cuộc đổi mới, đã phấn đấu, rèn luyện và hoàn thành xuất sắc nhiệm 
vụ từ lời dạy sâu sắc của Người. Những chuẩn mực đạo đức đó của người công an 
cách mạng cho đến nay vẫn có ý nghĩa giáo dục sâu sắc, bền vững và sức lan tỏa đặc 
biệt không chỉ trong lực lượng Công an nhân dân mà trong toàn hệ thống chính trị. Cán 
bộ, đảng viên, công chức có thể soi vào nhiều điều trong 6 điều dạy của Bác để học 
tập, rèn luyện và hành động. 

Khi nhận thức đạo đức như những chuẩn mực trong quan hệ giữa con người với 
nhau và với cộng đồng và được xã hội thừa nhận, trên thực tế đã làm nổi bật những 
quan hệ cơ bản trong đời sống chính trị xã hội. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt lên hàng 
đầu quan hệ nội tâm, nội tại (tự mình) của mỗi con người. Sự tự rèn luyện của mỗi cá 
nhân là đặc biệt quan trọng, vượt qua những cám dỗ, ham muốn, giữ vững lý tưởng 
cách mạng, niềm tin thật sự cần, kiệm, liêm, chính là điều căn bản đối với mỗi cán bộ, 
chiến sỹ công an. Các mối quan hệ khác được Bác Hồ đề cập thật giản dị mà sâu sắc 
(với đồng sự, với Chính phủ, với nhân dân, với công việc, với địch). Những quan hệ đó 
không chỉ là cách ứng xử, mà còn là trách nhiệm công vụ, bản chất chính trị của Công 
an nhân dân trong bộ máy Nhà nước cách mạng kiểu mới ở Việt Nam. Càng đọc, càng 
suy ngẫm về 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân càng thấy sự thống nhất kỳ lạ giữa 
tư cách đạo đức với chức trách, nhiệm vụ, giữa tình và nghĩa, giữa nhận thức và hành 
động, giữa sự nghiệp lớn lao và những hành vi cụ thể. Sự thống nhất đó trong những 
điều Bác dạy đã làm sáng lên phẩm chất cao đẹp và cũng là niềm tự hào của Công an 
nhân dân mà nhiều thế hệ đã phấn đấu hy sinh, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp 
cách mạng của Đảng và của dân tộc. 

So với 70 năm trước, hiện nay cách mạng Việt Nam đã phát triển và lớn mạnh 
chưa từng có. Đất nước đã độc lập, thống nhất hoàn toàn và đi lên chủ nghĩa xã hội. 
Hơn một phần tư thế kỷ thực hiện công cuộc đổi mới với những thành tựu to lớn có ý 
nghĩa lịch sử cả về chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, quốc phòng, an ninh và đối ngoại. 

Hiện nay, nhiệm vụ xây dựng, phát triển đất nước theo con đường xã hội chủ 
nghĩa, bảo vệ Tổ quốc và an ninh quốc gia có nhiều thuận lợi, song cũng đứng trước 
nhiều khó khăn, thách thức cả ở trong nước và diễn biến phức tạp của tình hình và 
quan hệ quốc tế. Phải chủ động phòng ngừa, làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa 
bình”, hoạt động gây rối, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; đấu tranh ngăn chặn 
và xử lý có hiệu quả các hoạt động cơ hội chính trị, các loại tội phạm hình sự, nhất là 
tội phạm nguy hiểm, có tổ chức, tội phạm ma túy, tội phạm có yếu tố nước ngoài, tội 
phạm lợi dụng công nghệ cao, sử dụng vũ khí nóng, chống người thi hành công vụ, tội 
phạm kinh tế, tham nhũng... Lực lượng vũ trang nhân dân, trong đó có Công an nhân 
dân còn phải tham gia tích cực, có hiệu quả vào các chương trình phát triển kinh tế - xã 
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hội, hoạt động cứu hộ, cứu nạn, phòng chống và khắc phục thiên tai, bảo vệ cuộc sống 
bình yên của nhân dân. Với những nhiệm vụ nặng nề đó, càng đòi hỏi Công an nhân 
dân, mỗi cán bộ, chiến sỹ thực hiện tốt hơn 6 điều Bác Hồ dạy trong thực tiễn công tác, 
chiến đấu. 

Học tập và làm theo 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân trong tình hình hiện 
nay không tách rời nhiệm vụ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang đẩy mạnh học tập 
và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy 
lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, 
“tự chuyển hóa” trong nội bộ. Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 Khóa XII đã đề cập tới 
tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ 
cán bộ, đảng viên chưa bị đẩy lùi, có mặt, có bộ phận còn diễn biến tinh vi, phức tạp 
hơn; tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vẫn còn nghiêm trọng, tập trung vào số đảng viên 
có chức vụ trong bộ máy Nhà nước. Đồng thời nêu rõ 09 biểu hiện “tự diễn biến”, “tự 
chuyển hóa” trong nội bộ. 

Để ngăn chặn và đẩy lùi có hiệu quả sự suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo 
đức lối sống, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của một bộ phận không nhỏ 
cán bộ, đảng viên, phải thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp về tự phê bình và phê 
bình; về xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách; về tăng cường kiểm tra, giám sát, kỷ 
luật đảng và về phát huy vai trò của nhân dân và Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính 
trị - xã hội như Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XII đã đề ra. 

Hiện nay, thực hiện tốt 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân cũng là góp phần 
thực hiện có hiệu quả việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII. Nhớ lời Bác, 
trước hết đối với tự mình, mỗi một cán bộ, đảng viên, chiến sỹ trong lực lượng Công an 
nhân dân cũng như trong toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị suy nghĩ nghiêm túc về 
trách nhiệm của mình tự rèn luyện, học tập, làm việc tốt nhất, khắc phục những khuyết 
điểm, yếu kém, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với sự tin 
yêu của nhân dân. 

 

                                                                                                                  BBT 
                                                                                                (csgt.vn - Ngày 26/2/2018) 
 

 
  

 HỌC VÀ LÀM THEO 6 ĐIỀU BÁC HỒ DẠY 
NỀN TẢNG SỨC MẠNH CỦA LỰC LƯỢNG CÔNG AN NHÂN DÂN 

 

Cách đây 70 năm, ngày 11/3/1948, Bác Hồ đã có thư gửi đồng chí Hoàng Mai - 
Giám đốc Công an Khu XII - thời kỳ đó gồm 5 tỉnh: Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Giang, 
Bắc Ninh và Hòn Gai (nay thuộc tỉnh Quảng Ninh) chỉ rõ những phẩm chất đạo đức và 
tư cách người công an cách mạng phải có, đó là: 

Đối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính 
Đối với đồng sự phải thân ái giúp đỡ 
Đối với Chính phủ phải tuyệt đối trung thành 
Đối với nhân dân, phải kính trọng, lễ phép 
Đối với công việc phải tận tụy 
Đối với địch phải cương quyết, khôn khéo. 
Thư của Bác Hồ gửi đồng chí Giám đốc Khu XII cũng là lời huấn thị chung cho toàn 

lực lượng Công an nhân dân, là di sản tinh thần thiêng liêng, là kim chỉ nam cho mọi hoạt 
động công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng, là chuẩn mực đạo đức, phương châm xử thế 
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và hành động, là động lực tinh thần, cội nguồn sức mạnh làm nên chiến thắng của lực lượng 
Công an nhân dân trong suốt chặng đường cách mạng đầy chông gai, thử thách của đất nước 
và dân tộc. 

70 năm đã qua đi, nhưng bất luận trong hoàn cảnh nào, mỗi lần nghĩ về 6 điều Bác Hồ 
dạy lực lượng Công an nhân dân, trong lòng mỗi cán bộ, chiến sỹ công an chúng ta từ vị 
tướng lĩnh chỉ huy dạn dày trận mạc đến người chiến sỹ trẻ lần đầu tuyên tuyên thệ trước 
quân kỳ đều thấy từ sâu thẳm trong tim dâng lên niềm thành kính thiêng liêng và rưng rưng 
xúc động. 

Dẫu biết sinh thời Bác Hồ kính yêu luôn dành cho lực lượng Công an nhân dân sự quan 
tâm đặc biệt, chăm lo xây dựng lực lượng Công an nhân dân tuyệt đối trung thành với Tổ 
quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân, là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh 
trật tự, nhưng đặt trong bối cảnh lịch sử năm 1948, giữa bộn bề việc quân, việc nước của 
công cuộc kháng chiến kiến quốc, vừa trực tiếp lãnh đạo toàn quân, toàn dân cả nước thực 
hiện cuộc trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, vừa chỉ đạo cuộc chiến đấu chống lại 
cuộc tấn công của hơn 20.000 quân Pháp trong chiến dịch Việt Bắc Thu Đông 1947 tấn công 
căn cứ địa Việt Bắc hòng tiêu diệt cơ quan đầu não kháng chiến của ta, Bác Hồ - vị Cha già 
kính yêu của dân tộc - Tổng Tư lệnh tối cao của cuộc kháng chiến vẫn dành cho lực lượng 
Công an nhân dân tình cảm và sự quan tâm đặc biệt và huấn thị hàm súc mà vô cùng sâu sắc 
về tư cách người công an cách mệnh; chúng ta càng thấy ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt, 
giá trị to lớn của 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân ở thời điểm lịch sử đó khi lực lượng 
công an vừa mới ra đời còn non kinh nghiệm, lại đang phải làm nhiệm vụ bảo vệ Đảng, bảo 
vệ chính quyền cách mạng non trẻ, trực tiếp cầm súng chiến đấu bảo vệ nền độc lập của Tổ 
quốc. Và không chỉ ở thời điểm đó, mà cho đến tận hôm nay và mai sau, 6 điều Bác Hồ dạy 
vẫn còn nguyên giá trị, là sức mạnh lớn lao đối với lớp lớp thế hệ cán bộ chiến sỹ Công an 
nhân dân Việt Nam. 

6 điều Bác Hồ dạy đã khái quát toàn diện hình mẫu người công an cách mạng với 
những phẩm chất đặc trưng mà rất đỗi bình dị, sống có  lý tưởng trong sáng, có lập trường tư 
tưởng vững vàng, có bản lĩnh, dũng khí và ý chí tiến công cách mạng, tuyệt đối trung thành 
với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, với sự nghiệp cách mạng, là con em, là công bộc tận 
trung của nhân dân, thủy chung gắn bó với tổ chức và đồng chí, đồng đội; sẵn sàng chiến đấu 
hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. 

Hiếm có lực lượng công an của quốc gia nào trên thế giới có được vinh dự, tự hào 
được chính lãnh tụ tối cao đề ra nội dung huấn thị, trở thành kim chỉ nam cho toàn bộ hoạt 
động nghiệp vụ và có giá trị lịch sử, nhân văn, trở thành di sản tinh thần vô giá như Bác Hồ 
đã dành cho Công an nhân dân Việt Nam. 

Chính 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân đã trở thành cẩm nang từ buổi ban đầu xây 
dựng Công an nhân dân Việt Nam; là lời hiệu triệu, là sức mạnh tinh thần vô địch thúc giục 
lực lượng công an cả nước, từ người chiến sỹ công an bảo vệ căn cứ đầu não kháng chiến 
đến người công an xung phong Nam bộ, người công an khúc ruột miền Trung đến bưng biền 
Đồng Tháp xung phong ra trận; giết giặc lập công, xả thân vì độc lập tự do, góp phần làm 
nên chiến thắng Điện Biên “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. 

6 điều Bác Hồ dạy cũng chính là cội nguồn sức mạnh cho lực lượng công an hai miền 
Nam Bắc vượt qua gian lao, nguy hiểm, vượt qua bão đạn mưa bom, vượt qua bao nhiêu cạm 
bẫy của quân thù trong suốt cuộc trường chinh 21 năm cùng toàn dân tộc “Xẻ dọc Trường 
Sơn đi cứu nước”, “đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào” làm nên đại thắng mùa Xuân 
1975, giang sơn thu về một mối. 

Trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, sự nghiệp công nghiệp 
hóa - hiện đại hóa đất nước, lực lượng Công an nhân dân cả nước, trong đó có công an thành 
phố Đà Nẵng đã đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ 
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dạy, nỗ lực vượt qua khó khăn, gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật 
tự, bảo vệ bình yên cuộc sống cho nhân dân. Chúng ta tự hào có bao nhiêu đồng đội đã sẵn 
sàng chiến đấu, xả thân, hy sinh vì bình yên Tổ quốc, vì cuộc sống, vì hạnh phúc của nhân 
dân. Các đồng chí ấy là hình mẫu vẻ đẹp ngời sáng của tư cách người công an cách mạng 
theo 6 điều Bác Hồ dạy. 

Đất nước ta đang bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa trong bối 
cảnh thế giới đầy biến động, phức tạp, các thế lực thù địch tăng cường thực hiện âm mưu 
“Diễn biến hòa bình” nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, xóa bỏ chủ nghĩa xã hội ở Việt 
Nam. Xuất hiện những biểu hiện xa rời mục tiêu lý tưởng, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, 
suy thoái về chính trị đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, đe dọa sự tồn 
vong của Đảng, Nhà nước và chế độ. Nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự ngày càng nặng nề hơn 
với lực lượng Công an nhân dân. Đặc biệt, tình hình biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc bị kẻ 
thù xâm phạm nghiêm trọng theo chiều hướng ngày càng lấn tới, trực tiếp đe dọa độc lập, 
chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, đe dọa hòa bình, ổn định của khu vực, thế giới 
và ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình an ninh trật tự của đất nước. 

Giữa lúc nhiều giá trị xã hội bị đảo lộn hoặc suy diễn theo chiều hướng khác, lực lượng 
công an có được giá trị vĩnh hằng về tư cách người công an cách mạng từ 6 điều Bác Hồ dạy 
để xử thế và hành động, để nhân lên sức mạnh trên bước quân hành của người chiến sỹ Công 
an nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tình hình đó đòi hỏi công tác xây dựng 
lực lượng Công an nhân dân càng phải được quan tâm, nâng cao hơn nữa bản lĩnh, tư cách 
người Công an nhân dân. 

Có thể khẳng định rằng, trong hoàn cảnh hiện nay, 6 điều Bác Hồ dạy càng có ý nghĩa 
đặc biệt quan trọng trong toàn bộ hoạt động, công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng Công 
an nhân dân; nhận thức một cách đúng đắn, thấu đáo và đầy đủ từng điều Bác dạy và toàn bộ 
6 điều Bác dạy, kết hợp giữa lý luận, kinh nghiệm 69 năm qua và thực tiễn hiện nay sẽ hun 
đúc thêm trong mỗi cán bộ, chiến sỹ lực lượng công an bản lĩnh của người cộng sản, người 
công an cách mạng, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân, tinh thần xả 
thân vì lý tưởng và cộng đồng. 

Để thực hiện được nhiệm vụ vinh quang và cao cả đó, lực lượng công an thành phố cần 
đẩy mạnh việc tuyên truyền giáo dục nhận thức, ý nghĩa tầm quan trọng và giá trị đạo đức, 
nhân văn của 6 điều Bác Hồ dạy đối với mỗi cán bộ, chiến sỹ làm cho 6 điều Bác Hồ dạy trở 
thành máu thịt, là hơi thở, là nghĩ suy, trăn trở hàng ngày của mỗi một cán bộ chiến sỹ, để 
khi đối diện với hiểm nguy, đối mặt với tội phạm; tiếp nhận và giải quyết công việc hàng 
ngày hay phải lao mình vào thiên tai bão lũ để cứu dân đều với một tinh thần tự nguyện dâng 
hiến; với một tâm thế bình tĩnh và ý chí quyết thắng, với ý thức phục vụ không suy tính lợi 
ích cá nhân. Phải chủ động nghiên cứu đổi mới phong trào Công an nhân dân học tập và thực 
hiện 6 điều Bác Hồ dạy lên một tầm cao mới, sâu sắc hơn, toàn diện hơn, thực tế và cụ thể 
hơn, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh 
thần Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Cuộc vận động xây dựng Công an nhân dân bản lĩnh, nhân 
văn, vì nhân dân phục vụ, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nhất là Nghị quyết 
Trung ương 4 (Khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. 

Lực lượng cảnh sát nhân dân phải đề cao phương châm hành động “Đổi mới, chủ động, 
kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh, “Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục 
vụ”, nhất là, phải giáo dục bản lĩnh chính trị vững vàng cho cán bộ chiến sỹ, không được lơ 
là, mất cảnh giác trước các thế lực thù địch và tội phạm, chủ động nắm chắc và xử lý mọi 
tình hình, nhất là tình hình liên quan đến độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; tình hình 
biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Chủ động ứng phó và xử lý các tình huống trên tinh thần 
“Dĩ bất biến, ứng vạn biến” và quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, đó là: Kiên trì, kiên 
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quyết đấu tranh bằng đàm phán hòa bình, giữ vững độc lập chủ quyền, không mắc mưu 
khiêu khích của địch. Lực lượng Công an nhân dân phải luôn đoàn kết, tỉnh táo, mưu trí, 
dũng cảm và luôn trong tâm thế sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng cống hiến, thể hiện lý tưởng 
cống hiến vì bình yên Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Toàn lực lượng Công an nhân 
dân phải luôn đề cao tính gương mẫu, nêu gương nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, đặc biệt, 
phải xem kết quả học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, học tập làm theo 
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, lấy việc làm cụ thể, hành động cụ thể làm 
thước đo đánh giá tư cách, năng lực, đạo đức của mỗi cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân, là 
điều kiện để xem xét đánh giá, bổ nhiệm, khen thưởng. Đặc biệt, cần nhân rộng các mô hình, 
điển hình tiên tiến trong phong trào Công an nhân dân học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ 
dạy, tích cực đổi mới để phong trào ngày càng đi vào chiều sâu và có hiệu quả. Một vấn đề 
phải luôn luôn đề cao và thực hiện cho được đó là, phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ huy của cấp 
ủy, tranh thủ sự phối hợp giúp đỡ của Mặt trận và các ngành, đoàn thể, sự đồng tình ủng hộ 
của nhân dân trong tổ chức thực hiện phong trào Công an nhân dân học tập và thực hiện 6 
điều Bác Hồ dạy; tổ chức cho nhân dân tham gia giám sát, góp ý với lực lượng công an 
thường xuyên tiếp xúc với nhân dân, từ đó, kịp thời phát hiện, khắc phục các hạn chế, khuyết 
điểm, phát huy ưu điểm, tuyên dương các gương điển hình tiên tiến, gương “Người tốt, việc 
tốt” để toàn lực lượng học tập. Mặc khác, kết hợp việc học tập với các hoạt động sinh hoạt tư 
tưởng, văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, tạo khí thế thi đua, động viên cán bộ chiến sỹ 
yên tâm thực hiện tốt nhiệm vụ. 

70 năm qua, lực lượng Công an nhân dân theo con đường Bác Hồ đã chọn, học tập và 
làm theo 6 điều Bác dạy, lực lượng Công an nhân dân đã cùng với toàn Đảng, toàn quân, 
toàn dân đi suốt cuộc trường chinh lịch sử của dân tộc, viết nên những trang sử hào hùng 
chói lọi, chiến công của những người chiến sỹ bảo vệ an ninh Tổ quốc. 

Trên con đường đi tới còn đầy cam go, thử thách, học tập, nhận thức đầy đủ giá trị vĩnh 
hằng của 6 điều Bác dạy, hành động theo đúng nội hàm 6 điều Bác dạy sẽ giúp mỗi chúng ta 
bình tâm, vững chí, thêm sức mạnh vượt qua và chiến thắng khó khăn, thách thức, giữ trọn 
lời thề bảo vệ độc lập cho Tổ quốc, bình yên và hạnh phúc cho nhân dân mà mỗi cán bộ 
chiến sỹ Công an nhân dân luôn khắc ghi trong lòng. 

 

                                                                                                                    BBT 
                                                                                                 (csgt.vn - Ngày 24/2/2018) 
 

 
 

SÁU ĐIỀU BÁC HỒ DẠY CÔNG AN NHÂN DÂN LUÔN VẸN NGUYÊN TÍNH THỜI SỰ 
 

Cách đây 70 năm, 
ngày 11/3/1948, Bác Hồ đã 
có thư gửi đồng chí Hoàng 
Mai, Giám đốc Công an 
Khu XII về “Tư cách 
người công an cách 
mệnh”. Đây cũng là lời 
huấn thị chung cho toàn 
lực lượng Công an nhân 
dân, là di sản tinh thần 
thiêng liêng, là kim chỉ 
nam cho mọi hoạt động 
công tác, chiến đấu, xây 

dựng lực lượng... làm nên 
chiến thắng của lực lượng 
Công an nhân dân trong 
suốt chặng đường cách 
mạng đầy chông gai, thử 
thách của đất nước và dân 
tộc. 70 năm qua, lời huấn 
thị của Người đối với lực 
lượng Công an nhân dân 
luôn mang tính thời sự và 
ngày càng trở nên có ý 
nghĩa thiết thực trong giai 
đoạn hiện nay. 

Trong di sản tư tưởng 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 
lực lượng Công an nhân dân 
luôn là sự quan tâm đặc biệt 
đối với Người. Vì thế, trong 
suốt cuộc đời hoạt động 
cách mạng Người đã để lại 
cho lực lượng Công an nhân 
dân nhiều di huấn quý báu, 
trở thành di sản tinh thần 
thiêng liêng, là nền tảng lý 
luận, là kim chỉ nam cho 
mọi hoạt động của lực 
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lượng Công an nhân dân, 
góp phần quan trọng làm 
nên những chiến công to 
lớn, thành tích xuất sắc 
trong sự nghiệp bảo vệ an 
ninh quốc gia, giữ gìn trật 
tự, an toàn xã hội. 

Ngay từ khi chính 
quyền cách mạng mới ra 
đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
đã xác định rõ bản chất cách 
mạng của Công an nhân 
dân: “Công an nhân dân 
hoàn toàn khác công an đế 
quốc. Công an đế quốc là 
nanh vuốt của đế quốc để hà 
hiếp áp bức đa số nhân 
dân... Công an nhân dân 
phải là kiểu mẫu, phải là 
người chuyên trách thi hành 
chính sách, phương châm 
của Đảng, Chính phủ cho 
tốt. Công an nhân dân phải 
thực sự phục vụ nhân dân”; 
Người nhấn mạnh: “Mỗi 
người công an phải là một 
chiến sỹ... Tôi mong rằng 
toàn thể công an sẽ cố gắng 
thi đua để lập công trong 
cuộc thắng lợi chung”. 

Xuất phát từ vai trò 
đặc biệt quan trọng của lực 
lượng Công an nhân dân đối 
với sự nghiệp cách mạng 
của Đảng, tháng 3/1948 
trong bức thư gửi đồng chí 
Hoàng Mai - Giám đốc 
Công an Khu XII, Bác đã 
chỉ rõ “Tư cách người công 
an cách mệnh là: 

Đối với tự mình, phải 
cần, kiệm, liêm, chính 

Đối với đồng sự,  phải 
thân ái giúp đỡ 

Đối với Chính phủ, 
phải tuyệt đối trung thành 

Đối với nhân dân, 
phải kính trọng lễ phép 

Đối với công việc, 
phải tận tụy 

Đối với địch, phải 
cương quyết khôn khéo”. 

Sáu điều dạy của 
Người là mô hình hoàn 
chỉnh về nhân cách của 
người cán bộ, chiến sỹ 
Công an nhân dân. Qua 70 
năm, những lời dạy của 
Người vẫn còn nguyên giá 
trị, góp phần hun đúc, rèn 
luyện lớp lớp cán bộ, chiến 
sỹ lực lượng Công an nhân 
dân thực sự trở thành lực 
lượng tuyệt đối trung thành 
với Đảng, Tổ quốc. Đó là: 

Thứ nhất, đối với tự 
mình, phải cần, kiệm, liêm, 
chính. 

Cần, kiệm, liêm, chính 
là những đức tính không thể 
thiếu, luôn phải được đặt 
lên hàng đầu đối với người 
cán bộ, chiến sỹ Công an 
nhân dân. “Cần” là trong 
công tác công an, phải giáo 
dục cho mỗi cán bộ chiến sỹ 
phải làm việc một cách cần 
mẫn, sáng tạo, mưu trí, 
dũng cảm và tỉnh táo; phải 
xây dựng một ý chí vững 
chắc, không ngại khó khăn, 
gian khổ. Cần hoàn toàn xa 
lạ với chủ nghĩa trung bình 
với thái độ làm việc cầm 
chừng. “Kiệm” là tiết kiệm, 
không xa xỉ, không hoang 
phí, không bừa bãi, phải 
luôn chú ý bảo vệ của công. 
Yêu cầu cơ bản của tiết 
kiệm là làm việc có chỉ tiêu, 
có kế hoạch, phân định rạch 
ròi từng công việc trong 
từng thời gian cụ thể, từ đó 
phấn đấu thực hiện cho 
được mục tiêu đề ra trong 
thời gian ngắn nhất, hiệu 
quả tốt nhất. Cùng với thực 

hành tiết kiệm, cần không 
ngừng chống lại thói xa hoa, 
tham ô, lãng phí. “Liêm” là 
một phẩm chất đạo đức 
quan trọng không thể thiếu 
đối với mỗi người cán bộ 
cách mạng nói chung. Đó 
là, liêm khiết, trong sạch, 
không lạm dụng của công, 
không tham lam địa vị, 
quyền lực, tiền tài. Người 
luôn nhắc nhở “làm công an 
không phải làm quan cách 
mạng” mà là làm đầy tớ cho 
nhân dân, thực sự phục vụ 
nhân dân. Việc gì có lợi cho 
Đảng, cho dân dù nhỏ cũng 
làm, việc gì sai trái, làm hại 
Tổ quốc, ảnh hưởng đến 
Đảng, lợi ích của nhân dân 
thì dù nhỏ cũng hết sức 
tránh. “Chính” theo Người 
là không tà, là thẳng thắn, 
việc thiện dù nhỏ cũng cố 
làm, việc ác dù nhỏ cũng cố 
tránh. Đức tính chính trực 
của người cán bộ, chiến sỹ 
công an cách mạng thể hiện 
ở chỗ: Phải biết tôn trọng lẽ 
phải, làm theo lẽ phải; tránh 
những việc trái với lợi ích 
của nhân dân, trái với 
đường lối, chính sách, pháp 
luật của Đảng và Nhà nước. 
Trên thực tế, người công an 
cách mạng nếu chỉ giỏi về 
chuyên môn, nghiệp vụ mà 
thiếu dũng khí đấu tranh 
bảo vệ chân lý thì kỷ cương 
phép nước khó có thể được 
thực hiện nghiêm minh. 

Thứ hai, đối với đồng 
sự, phải thân ái giúp đỡ. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh 
nhấn mạnh giáo dục cán bộ, 
chiến sỹ Công an nhân dân 
cần có tinh thần đoàn kết 
thương yêu đồng chí, đồng 
đội, thân ái giúp đỡ nhau 
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trong học tập, rèn luyện và 
công tác. Và đây cũng là 
truyền thống quý báu của 
lực lượng Công an nhân dân 
Việt Nam. Biểu hiện của 
người cán bộ, chiến sỹ 
Công an nhân dân biết giữ 
gìn sự đoàn kết nội bộ được 
thể hiện bởi sự yêu thương 
đồng chí, đồng đội, đồng 
cam chịu khổ; phát huy dân 
chủ, thẳng thắn đấu tranh, 
phê bình và tự phê bình; 
tương trợ giúp đỡ lẫn nhau 
cùng tiến bộ. Thân ái giúp 
đỡ đồng chí, đồng đội phải 
thể hiện thái độ chân thành, 
trung thực, cầu thị trong quá 
trình học tập, rèn luyện, 
công tác; mọi biểu hiện che 
giấu khuyết điểm, bao che 
những hành vi thiếu trung 
thực, thiếu lành mạnh là 
những biểu hiện thiếu thân 
ái, giúp đỡ với đồng chí, 
đồng đội. 

Thứ ba, đối với Chính 
phủ, phải tuyệt đối trung 
thành. 

Lòng trung thành của 
người cán bộ, chiến sỹ 
Công an nhân dân với 
Đảng, với Nhà nước và với 
nhân dân là giá trị truyền 
thống quý báu của lực 
lượng Công an nhân dân, là 
bản chất của người chiến sỹ 
công an cách mệnh. Lòng 
trung thành được thể hiện 
bởi bản lĩnh chính trị, lập 
trường cách mạng của 
người cán bộ, chiến sỹ 
Công an nhân dân. Lòng 
trung thành được hình thành 
trên cơ sở giác ngộ cách 
mạng, lòng yêu mến đồng 
chí, đồng đội, lòng yêu nghề 
và nó được hình thành, trau 
dồi và tôi luyện qua thực 

tiễn công tác, chiến đấu, 
thắng không kiêu, bại không 
nản, nó còn thể hiện bởi ý 
chí vươn lên sáng tạo trong 
công tác chuyên môn. 

Thứ tư, đối với nhân 
dân, phải kính trọng, lễ 
phép. 

Lực lượng Công an 
nhân dân từ dân mà ra, vì 
dân mà phục vụ cho nên 
phải gần dân, kính trọng và 
lễ phép với nhân dân. Kính 
trọng, lễ phép với nhân dân 
không chỉ dừng lại ở lòng 
tôn trọng, gần gũi bảo vệ, 
chăm lo cho lợi ích của 
nhân dân mà phải hiểu tâm 
tư, nguyện vọng của nhân 
dân, biết được những trăn 
trở, bức xúc trong nhân dân 
từ đó từng bước tháo gỡ. 
Đây là tiền đề để xây dựng 
mối quan hệ gắn bó máu 
thịt giữa lực lượng công an 
với nhân dân. 

Thứ năm, đối với công 
việc, phải tận tụy. 

Một điều tuy ngắn 
nhưng bao quát được yêu 
cầu về tinh thần, thái độ đối 
với công việc. Đây là phẩm 
chất chung của mỗi cán bộ, 
đảng viên, càng phải là 
phẩm chất cần phải có của 
mỗi chiến sỹ công an cách 
mạng. Tận tụy với công 
việc được thể hiện ở sự làm 
việc bền bỉ, có tính chủ 
động, sáng tạo, xuất phát từ 
động cơ đúng đắn và trong 
sáng vì mục tiêu phục vụ 
nhân dân. Luôn xây dựng ý 
thức chăm lo đổi mới, cải 
tiến phương pháp làm việc, 
hình thành tác phong làm 
việc chu đáo, khoa học, nền 
nếp, có hiệu quả thiết thực. 
Đã phụ trách công việc gì 

thì quyết tâm làm cho bằng 
được, cho đến nơi, đến 
chốn, không sợ khó nhọc, 
không sợ nguy hiểm. Đó 
cũng chính là sự thể hiện 
tinh thần trách nhiệm, nghĩa 
vụ đạo đức cao cả của 
người chiến sỹ Công an 
nhân dân. 

Thứ sáu, đối với địch, 
phải cương quyết, khôn 
khéo. 

Cương quyết đối với 
kẻ địch là một nguyên tắc 
bất di bất dịch. Cách xử thế 
thứ hai đối với kẻ địch lại 
phải khôn khéo; là một vấn 
đề cơ bản có tính chiến lược 
của cách mạng, có quan hệ 
biện chứng với tư tưởng, ý 
chí cương quyết với địch. 
Tinh thần cương quyết, 
khôn khéo là vũ khí sắc bén, 
là nguyên tắc, phương châm 
hoạt động của người cán bộ, 
chiến sỹ Công an nhân dân. 
Quán triệt lời dạy của Bác, 
người cán bộ, chiến sỹ 
Công an nhân dân cần phải 
xây dựng cho mình bản lĩnh 
chiến đấu, lập trường kiên 
định, không hoang mang, 
dao động trước những khó 
khăn, thử thách để ngày 
càng trưởng thành trong 
công tác. 

Việc học tập và thực 
hiện Sáu điều Bác Hồ dạy 
Công an nhân dân suốt 70 
năm qua luôn là nội dung 
trọng tâm công tác xây 
dựng Đảng, công tác chính 
trị, tư tưởng của lực lượng 
Công an nhân dân trong các 
giai đoạn cách mạng. Hiện 
nay, các thế lực thù địch, 
phản động tiếp tục ráo riết 
thực hiện chiến lược “diễn 
biến hòa bình”, bạo loạn, lật 
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đổ ở nước ta với quy mô 
ngày càng mở rộng, cường 
độ ngày càng quyết liệt, tính 
chất ngày càng nguy hiểm, 
thâm độc, tinh vi, xảo 
quyệt. Tình hình tội phạm 
và tệ nạn xã hội còn diễn 
biến phức tạp, có mặt 
nghiêm trọng hơn, gây bức 
xúc trong nhân dân. Trong 
bối cảnh đó, tư tưởng Hồ 

Chí Minh về Công an nhân 
dân vẫn mang tính thời sự, 
còn nguyên vẹn giá trị và là 
bài học quý báu đối với toàn 
Đảng, toàn dân, toàn quân 
ta, nhất là đối với lực lượng 
Công an nhân dân trong sự 
nghiệp bảo vệ an ninh quốc 
gia, giữ gìn trật tự, an toàn 
xã hội, bảo đảm vững chắc 
an ninh quốc gia, góp phần 

tích cực vào việc thực hiện 
thắng lợi nhiệm vụ phát 
triển kinh tế - xã hội và mở 
rộng đối ngoại của đất nước 
để mãi mãi xứng đáng với 
sự tin yêu của Đảng, Nhà 
nước và nhân dân. 

 

BBT 
(csgt.vn - Ngày 24/1/2018)

 

 
 
 

  
  
   
  
 

 

XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG CÔNG AN NHÂN DÂN VƯ ̃NG MẠNH TOÀN DIỆN, 

XỨNG ĐÁNG LÀ LỰC LƯỢNG NÒNG CỐT GIỮ VỮNG AN NINH QUỐC GIA, TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI 
 

Công an nhân dân Việt Nam là lực lượng vũ trang trọng yếu, tin cậy của Đảng, 
Nhà nước và nhân dân. Được Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp tổ chức, lãnh 
đạo, giáo dục và rèn luyện; được các ban, ngành, đoàn thể và đông đảo các tầng lớp 
nhân dân giúp đỡ, phối hợp chặt chẽ. 72 năm qua, lực lượng Công an nhân dân đã có 
nhiều đóng góp quan trọng, to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống 
nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.  

Mỗi thời kỳ cách mạng, Đảng ta đều có chủ trương, nghị quyết chỉ đạo xây dựng lực 
lượng Công an nhân dân phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam, với đặc 
điểm công tác, chiến đấu của lực lượng Công an nhân dân và tình hình, nhiệm vụ bảo vệ an 
ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội của đất nước. Trong các văn kiện từ Đại hội VIII đến 
nay, Đảng ta xác định rất rõ mục tiêu xây dựng lực lượng Công an nhân dân với 4 nội dung 
cơ bản, xuyên suốt là: Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. “Cương lĩnh 
xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội” (bổ sung, phát triển năm 2011) 
cũng chỉ rõ: “Xây dựng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh 
nhuệ, từng bước hiện đại, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân 
dân, được nhân dân tin yêu”. Nghị quyết Đại hội XII của Đảng tiếp tục khẳng định: “Xây 
dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước 
hiện đại; ưu tiên hiện đại hóa một số quân chủng, binh chủng, lực lượng”. Thực tiễn xây 
dựng lực lượng vũ trang nhân dân nói chung, trong đó có lực lượng Công an nhân dân cho 
thấy, trong từng thời kỳ, các quan điểm, chủ trương của Đảng về công tác xây dựng lực 
lượng Công an nhân dân luôn được khẳng định, bổ sung, phát triển, vừa bảo đảm tính tất yếu 
khách quan, vừa khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của mục tiêu xây dựng lực lượng 
Công an nhân dân thực sự vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia, 
trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới. 

Quán triệt, thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật 
của Nhà nước về xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng, Đảng ủy Công an Trung ương, 

 

XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG CÔNG AN NHÂN DÂN  

LÀM THEO LỜI BÁC 
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lãnh đạo Bộ Công an, cấp ủy và lãnh đạo công an các cấp luôn đặc biệt coi trọng công tác 
xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân vững mạnh toàn diện, coi đây là nền 
tảng và là yếu tố quan trọng bảo đảm thắng lợi cho mọi hoạt động của lực lượng Công an 
nhân dân, trong đó công tác giáo dục chính trị, tư tưởng là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, 
công tác xây dựng Đảng là then chốt và công tác cán bộ là khâu đột phá. Từ đó, tập trung 
lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp, bảo 
đảm huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị, của toàn dân trong thực hiện nhiệm 
vụ bảo vệ an ninh, trật tự, gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ quốc phòng, phục vụ đắc lực nhiệm 
vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 

Trước những yêu cầu, thách thức hết sức cam go, quyết liệt đặt ra cho công tác bảo 
đảm an ninh, trật tự, xây dựng và bảo vệ đất nước; quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng về 
xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong thời kỳ hội nhập quốc tế, Nghị quyết Đại hội 
Đảng bộ Công an Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra 6 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 
với chủ đề hành động: “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; tiếp tục 
xây dựng lực lượng Công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh; phát huy vai trò nòng 
cốt, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, góp phần xây dựng và bảo vệ vững 
chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”. Từ mục tiêu đó, Đảng ủy Công an Trung ương 
luôn quan tâm chăm lo xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân vững mạnh 
toàn diện, làm nòng cốt trong thực hiện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ gìn an ninh 
quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Kết quả đạt được nổi bật thời gian qua như sau: 

Từ thực tiễn công tác, chiến đấu, lực lượng Công an nhân dân đã tích cực, chủ động 
tham mưu với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương và cấp ủy, chính quyền 
các cấp tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng lực lượng; đồng thời, 
chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của 
Nhà nước về công tác bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng. Triển khai thực hiện 
nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 25/10/2013, của Ban Chấp 
hành Trung ương Khóa XI, về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Chỉ thị 
số 46-CT/TW, ngày 22/6/2015, của Bộ Chính trị, về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối 
với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới”; tăng cường công tác xây dựng, 
chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 Khóa XI “Một số vấn đề 
cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; gương mẫu, đi đầu trong thực hiện Nghị quyết Hội 
nghị Trung ương 4 Khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi 
sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự 
chuyển hóa” trong nội bộ”; đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 
Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, về “Đẩy 
mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tăng cường công 
tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống, bồi dưỡng lòng yêu nước, ý chí chiến 
đấu, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt với 
nhân dân; bảo đảm Công an nhân dân luôn là lực lượng tuyệt đối trung thành với Đảng, kiên 
định mục tiêu, lý tưởng xã hội chủ nghĩa, là chỗ dựa tin cậy của nhân dân. Tổ chức triển khai 
thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua, nhất là các phong trào “Công 
an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”, “Vì an ninh Tổ quốc” và các cuộc vận 
động “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân 
dân phục vụ”, “Xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân 
dân phục vụ”. 

Lực lượng Công an nhân dân nghiêm túc nghiên cứu, học tập “Sáu điều Bác Hồ dạy 
Công an nhân dân” và vận dụng, thực hiện trong từng giai đoạn cách mạng để xây dựng lực 
lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước 
và nhân dân; sẵn sàng cống hiến, hy sinh tính mạng để bảo vệ Đảng, Nhà nước và cuộc sống 
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bình yên của nhân dân. Ghi nhớ lời Bác Hồ dạy, đại bộ phận cán bộ, chiến sỹ Công an nhân 
dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, lối sống trong 
sạch, lành mạnh, tiến bộ, văn minh, trung thực và ý thức tổ chức kỷ luật cao; kính trọng, lễ 
phép với nhân dân; thân ái giúp đỡ đồng chí, đồng đội; tận tụy với công việc; cương quyết 
đấu tranh không khoan nhượng với các loại tội phạm để bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh 
phúc của nhân dân. 

Đảng ủy Công an Trung ương luôn quan tâm đặc biệt tới công tác xây dựng Đảng 
trong Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; 
nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. Qua các giai 
đoạn cách mạng, tổ chức đảng trong lực lượng Công an nhân dân có sự thay đổi về tổ chức, 
chức năng, nhiệm vụ và mối quan hệ nhưng luôn giữ vững nguyên tắc Đảng lãnh đạo trực 
tiếp, tuyệt đối về mọi mặt công tác công an; bám sát và phục vụ đắc lực việc thực hiện nhiệm 
vụ chính trị của Đảng; xây dựng mối quan hệ phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các 
bộ, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả 
hệ thống chính trị và toàn dân vào sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự. 

Tổ chức bộ máy Bộ Công an được kiện toàn và phát triển phù hợp với chức năng, 
nhiệm vụ của từng thời kỳ, cơ bản đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh, trật tự, xây dựng lực 
lượng Công an nhân dân. Từ tổ chức bộ máy ban đầu với chức năng, nhiệm vụ còn sơ khai, 
được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, tổ chức bộ máy Công an nhân dân từng bước được 
xây dựng, củng cố, kiện toàn theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện 
đại, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu công tác, chiến đấu của lực lượng vũ trang nhân dân 
trên mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Hiện nay, tổ chức bộ 
máy Bộ Công an đang tiếp tục được nghiên cứu để hoàn thiện theo hướng đủ sức bao quát 
các yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự của đất nước trong thời kỳ hội nhập quốc tế 
nhưng cũng phải bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, hướng về cơ sở và lực 
lượng trực tiếp chiến đấu. 

Trong công tác cán bộ, lực lượng Công an nhân dân thực hiện nghiêm túc các quy 
định, quy trình thủ tục ở tất cả các khâu, từ tuyển chọn, huấn luyện, đào tạo, bồi dưỡng đến 
đánh giá, sử dụng, quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển, kỷ luật, khen thưởng, thực hiện chế 
độ, chính sách. Thực hiện đồng bộ các nghị quyết, chương trình, kế hoạch lớn và cụ thể về 
chiến lược cán bộ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; quan tâm xây dựng, đào 
tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, trước hết là lực lượng nòng cốt cấp cơ sở có đủ năng lực, kinh 
nghiệm thực tiễn công tác, chiến đấu. Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, xây dựng 
đội ngũ cán bộ công an trong sạch, vững mạnh, có đủ sức đề kháng để đẩy lùi mọi biểu hiện 
suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.  

Đất nước ta bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chủ động hội 
nhập quốc tế trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến mau lẹ, phức tạp, khó 
lường. Các thế lực thù địch, đối tượng phản động tiếp tục đẩy mạnh chiến lược “diễn biến 
hòa bình” bằng những thủ đoạn mới hết sức thâm độc, hòng làm thay đổi chế độ chính trị, 
xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta, trong đó lực lượng Công an nhân dân là một trong 
những mục tiêu để chúng tấn công, lôi kéo, mua chuộc. Các loại tội phạm, trong đó có nhiều 
loại tội phạm mới, tội phạm phi truyền thống, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm người nước 
ngoài, tội phạm khủng bố, tội phạm mạng, tội phạm sử dụng công nghệ cao ngày càng gia 
tăng, hoạt động mang tính toàn cầu. Tình hình đó đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng nặng 
nề cho công tác bảo đảm an ninh quốc gia, đấu tranh phòng, chống tội phạm và bảo đảm trật 
tự, an toàn xã hội. Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao 
phó, cần phải đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân 
dân trong sạch, vững mạnh toàn diện, thực sự là “thanh bảo kiếm” của Đảng, Nhà nước và 
nhân dân, giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, không bị động, bất ngờ 



 

“6 điều Bác Hồ dạy: Nền tảng sức mạnh của lực lượng Công an nhân dân”   

 

  Thông tin khoa học chuyên đề số 3/2018  18 

trong mọi tình huống. Bởi vậy, hơn bao giờ hết, xây dựng lực lượng Công an nhân dân vững 
mạnh toàn diện là một yêu cầu, nhiệm vụ chính trị đặt ra cho toàn Đảng, toàn dân và toàn 
quân, trực tiếp là Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an. Theo đó, những 
nhiệm vụ trọng tâm cần được thực hiện tốt trong thời gian tới là: 

Thứ nhất, quán triệt, nắm vững đường lối, quan điểm của Đảng về xây dựng lực lượng 
Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, được thể hiện trong 
các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Trên cơ sở đó, cụ thể hóa và tập trung xây dựng lực lượng 
Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh toàn diện trên các mặt chính trị, tư tưởng và tổ 
chức, trong đó công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống, đề cao trách 
nhiệm, kỷ cương, kỷ luật là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu. Công an nhân dân phải là lực 
lượng tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân, kiên định và bảo vệ chủ nghĩa 
Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối đổi mới của Đảng. Cán bộ, chiến 
sỹ Công an nhân dân phải là những người hết lòng trung thành với Đảng, với giai cấp, với 
Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. 

Thứ hai, tiếp tục nghiên cứu đổi mới và hoàn thiện cơ chế, phương thức lãnh đạo của 
Đảng đối với Công an nhân dân, bảo đảm không ngừng tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, 
trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với lực lượng Công an nhân dân. Lực lượng Công an nhân 
dân phải luôn gương mẫu, đi đầu trong hệ thống chính trị đối với việc triển khai thực hiện 
các chủ trương, đường lối của Đảng. Trong đó, đặc biệt coi trọng việc triển khai thực hiện 
Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 Khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; 
ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự 
diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, gắn với triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, 
của Bộ Chính trị, về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh”. Việc triển khai thực hiện này phải đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, tạo chuyển 
biến tích cực, mạnh mẽ trên các mặt công tác của toàn lực lượng Công an nhân dân, trong 
việc đổi mới phong cách, tác phong công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người 
đứng đầu, thủ trưởng công an các đơn vị, địa phương. 

Cấp ủy và lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong lực lượng Công an nhân dân phải thường 
xuyên giáo dục nâng cao nhận thức, rèn luyện bản lĩnh chính trị, ý chí chiến đấu, tinh thần 
cách mạng tiến công, hành động theo “Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân”, thực hiện 
tốt khẩu hiệu hành động “Đổi mới, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả” để cán bộ, 
chiến sỹ luôn vững vàng trước mọi sự tấn công của các thế lực thù địch và các loại tội phạm, 
những cám dỗ, tiêu cực của mặt trái kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế; kiên quyết đấu 
tranh với các biểu hiện ngại khó, ngại khổ, lơ là trách nhiệm trong công tác, nhất là tư tưởng 
trung bình chủ nghĩa ở một bộ phận cán bộ, đảng viên. Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác 
chính trị, tư tưởng; tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương, mệnh lệnh công tác, điều lệnh 
Công an nhân dân. Xây dựng hình ảnh đẹp về người cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân bản 
lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ. 

Thứ ba, chủ động nghiên cứu, sắp xếp và hoàn thiện tổ chức bộ máy Bộ Công an theo 
hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả để phù hợp với yêu cầu đổi mới tổ chức và tinh 
giản biên chế của Chính phủ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ giữ gìn an ninh quốc gia, bảo đảm 
trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu 
rộng và sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Tập trung thực hiện thắng 
lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17/4/2015, của Bộ 
Chính trị, “Về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức”, nhất là 
Nghị quyết số 06-NQ/ĐUCA, của Đảng ủy Công an Trung ương, về “Chủ trương nghiên 
cứu, xây dựng Đề án Kiện toàn tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, 
hiệu quả”. Theo đó, phải xây dựng, hoàn thiện tổ chức bộ máy Bộ Công an khoa học, hợp lý, 
chính quy, hiện đại; tăng cường tính chất vũ trang, tính kỷ cương, kỷ luật; bảo đảm thống 
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nhất quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự; tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đáp ứng 
yêu cầu cải cách hành chính, cải cách tư pháp và đặt trong tổng thể về kiện toàn tổ chức bộ 
máy của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở, nhưng không hành chính hóa hoạt 
động của lực lượng công an; bố trí lực lượng, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ và lãnh đạo, chỉ 
huy, cơ cấu biên chế trong nội bộ Bộ Công an một cách hợp lý, bảo đảm nguyên tắc “một 
việc chỉ một đơn vị chủ trì thực hiện”, theo hướng “Bộ tinh gọn, tỉnh vững mạnh, huyện toàn 
diện, xã bám cơ sở”, tăng cường cho lực lượng trực tiếp chiến đấu, hướng về cơ sở và chính 
quy hóa lực lượng công an xã, thị trấn. 

Thứ tư, tập trung nâng cao chất lượng công tác tổ chức, cán bộ để tiếp tục phát huy vai 
trò là khâu đột phá, quyết định hiệu quả công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân. 
Đảng ta khẳng định: Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, gắn liền với 
vận mệnh của Đảng, của đất nước và chế độ, là khâu then chốt trong công tác xây dựng 
Đảng. Do vậy, cần tập trung tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng nâng cao năng lực, 
phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sỹ, bảo đảm có nguồn nhân lực trình 
độ cao, năng lực toàn diện, tinh thông nghiệp vụ, tư duy chiến lược, chiến thuật sắc sảo, tác 
phong chuyên nghiệp, khả năng làm chủ và sử dụng thành thạo các loại phương tiện được 
trang bị; đủ trình độ ngoại ngữ, kiến thức phục vụ công tác công an thời kỳ hội nhập quốc tế. 
Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy công an các cấp, cấp 
chiến lược có đủ năng lực, phẩm chất, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Vai trò người chỉ huy 
đơn vị rất quan trọng. Nếu người chỉ huy tốt, gương mẫu sẽ kéo theo đơn vị tốt, gương mẫu; 
ngược lại, nếu người chỉ huy kém về năng lực, nghiệp vụ, đạo đức, tập thể chỉ huy, cấp ủy 
yếu trong đấu tranh nội bộ thì sẽ làm cho đơn vị yếu kém. Thực tiễn thời gian qua cho thấy, 
kết quả, hiệu quả công tác công an đều phụ thuộc vào năng lực, phẩm chất của cấp ủy, thủ 
trưởng công an đơn vị, địa phương. Do vậy, cần tiếp tục đề cao trách nhiệm của người đứng 
đầu công an đơn vị, địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, 
cấp bách trên từng lĩnh vực an ninh, trật tự; lựa chọn xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ 
huy phải thực sự gương mẫu, tiêu biểu về mọi mặt, đủ tầm trí tuệ, đạo đức, phong cách, năng 
lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Triển khai quyết liệt các giải pháp đổi mới căn 
bản, toàn diện công tác giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, phát triển nguồn nhân lực, nhất 
là nguồn nhân lực chất lượng cao; hoàn thiện cơ cấu hệ thống đào tạo, xác định mục tiêu 
theo từng chuyên ngành, từng bậc học và cấp học, gắn đào tạo với bố trí, sử dụng cán bộ, 
góp phần tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. 

Thứ năm, tập trung xây dựng lực lượng Công an nhân dân theo hướng cách mạng, 
chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đủ sức hoàn thành mọi nhiệm vụ cách mạng trong 
tình hình mới. Điều này đòi hỏi phải tập trung khai thác mọi nguồn lực xây dựng Công an 
nhân dân nhằm đáp ứng cao nhất yêu cầu của nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự của đất nước; 
thường xuyên đầu tư phát triển toàn diện về con người, vật lực, phương tiện, hậu cần bảo 
đảm đồng bộ, toàn diện cho các lực lượng, đáp ứng nhu cầu của tình hình mới, vươn lên kịp 
sự phát triển tiến bộ của nền khoa học, kỹ thuật hiện đại. Ưu tiên trang bị phương tiện kỹ 
thuật, vũ khí, công cụ hỗ trợ phục vụ lực lượng trực tiếp đấu tranh phòng, chống tội phạm, 
gắn liền với công tác đào tạo, huấn luyện kỹ năng ứng dụng đối với phương tiện được trang 
bị. Tiếp tục hoàn thiện, bổ sung và thực hiện hiệu quả các chế độ, chính sách đối với cán bộ, 
chiến sỹ, nhất là chế độ phụ cấp đối với lực lượng có tính đặc thù, góp phần động viên cán 
bộ, chiến sỹ yên tâm công tác, nỗ lực hết mình cho sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ 
gìn trật tự, an toàn xã hội. 

 

                                                                          Tô Lâm 
                            Thượng tướng, GS, TS, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an 
                                                   (tapchicongsan.org.vn - Ngày 25/10/2017) 
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XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CHIẾN SỸ CÔNG AN NHÂN DÂN 

VỮNG VÀNG VỀ BẢN LĨNH CHÍNH TRỊ 
 

Trải qua hơn 70 năm xây dựng, 
chiến đấu và trưởng thành, lực lượng 
Công an nhân dân đã vượt qua muôn vàn 
khó khăn, thử thách, mưu trí, dũng cảm, 
lập nên nhiều chiến công to lớn; góp phần 
quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh 
giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ 
Tổ quốc; thực sự trở thành lực lượng vũ 
trang trọng yếu, công cụ sắc bén, tin cậy 
của Đảng và Nhà nước. Một trong những 
yếu tố cơ bản, quyết định sự lớn mạnh, 
trưởng thành của Công an nhân dân 
chính là sự kiên định, vững vàng về bản 
lĩnh chính trị trước mọi biến cố của thời 
cuộc. 

Bản lĩnh chính trị là tổng hợp biện 
chứng của nhiều yếu tố, nhiều mối quan hệ, 
nhiều thuộc tính vốn có của mỗi con người. 
Đó là sản phẩm của sự kết tinh các giá trị 
chính trị - tinh thần, tổng hợp các phẩm chất 
chính trị, đạo đức, tâm lý, khí chất và năng 
lực thực tiễn, tạo thành một trạng thái tinh 
thần - chính trị bền vững, ổn định, vững 
vàng, kiên định về lập trường, quan điểm 
trước mọi điều kiện, hoàn cảnh, có đủ năng 
lực vượt qua mọi thử thách, hoàn thành tốt 
nhiệm vụ được giao. Bản lĩnh chính trị của 
cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân được tạo 
thành bởi sự giác ngộ chính trị cao, nhận 
thức sâu sắc về nền tảng tư tưởng, đường lối 
của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 
nước; năng lực tư duy chính trị sắc sảo, 
nhạy bén, khả năng nắm bắt nhanh chóng 
bản chất của sự vật, hiện tượng, có năng lực 
phân biệt được đúng - sai, phải - trái để có 
thái độ ứng xử và phương pháp giải quyết 
đúng đắn, phù hợp. Bản lĩnh chính trị còn 
được tạo thành bởi tình cảm trong sáng, 
niềm tin vào thắng lợi của sự nghiệp cách 
mạng. 

Lực lượng công an dù được trang bị 
vũ khí, kỹ thuật hiện đại, được huấn luyện 
kỹ thuật, chiến thuật chiến đấu chu đáo đến 
đâu vẫn có thể bị tê liệt, rệu rã, mất phương 
hướng nếu mất định hướng chính trị, nếu 
bản lĩnh chính trị bị lung lạc. Thực tế những 

gì diễn ra ở Liên Xô và các nước xã hội chủ 
nghĩa ở Đông Âu những năm cuối thập niên 
80, đầu thập niên 90 của thế kỷ XX là bài 
học đau xót, đắt giá và là lời cảnh tỉnh mạnh 
mẽ cho những ai sao nhãng và xem nhẹ việc 
xây dựng, rèn luyện bản lĩnh chính trị cho 
đội ngũ cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang. 
Do đó, xây dựng lực lượng Công an nhân 
dân vững vàng về bản lĩnh chính trị là cơ sở 
nâng cao chất lượng tổng hợp và sức chiến 
đấu của lực lượng Công an nhân dân, là 
nhân tố có ý nghĩa quyết định nhất đến việc 
thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đấu tranh 
phòng, chống tội phạm mà Đảng, Nhà nước 
tin tưởng giao phó. 

Rõ ràng không thể có lực lượng công 
an cách mạng vững mạnh, trung thành với 
Đảng, Nhà nước, vì nhân dân phục vụ nếu 
mỗi cán bộ, chiến sỹ không có bản lĩnh 
chính trị vững vàng - yếu tố trước tiên của 
tính cách mạng, mà nếu thiếu nó, sự chính 
quy, tinh nhuệ, hiện đại cũng chỉ là vật trang 
trí. Đặc biệt, hiện nay khi các thế lực thù 
địch đang ráo riết tuyên truyền luận điệu 
“phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang, trong 
đó có Công an nhân dân, nhằm xóa bỏ vai 
trò lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng 
Công an nhân dân, làm mất phương hướng 
chính trị và suy yếu sức mạnh chiến đấu của 
lực lượng công an, thì việc thường xuyên 
giáo dục, rèn luyện bản lĩnh chính trị vững 
vàng cho đội ngũ cán bộ, chiến sỹ công an 
chính là xây dựng “bức tường thành” vững 
chắc làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động 
“phi chính trị hóa” lực lượng Công an nhân 
dân của các thế lực thù địch. Như vậy, xây 
dựng đội ngũ cán bộ, chiến sỹ công an vững 
vàng về bản lĩnh chính trị là nhiệm vụ cốt 
lõi, có ý nghĩa quan trọng hàng đầu trong 
công tác xây dựng lực lượng Công an nhân 
dân. Những yếu tố thể hiện bản lĩnh chính 
trị của người cán bộ, chiến sỹ công an nêu 
trên cũng chính là những yếu tố cơ bản, cốt 
lõi nhất trong mô hình nhân cách của người 
công an cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí 
Minh đã khái quát trong 6 điều Người dạy 
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Công an nhân dân: “Đối với tự mình, phải 
cần, kiệm, liêm, chính. Đối với đồng sự, 
phải thân ái, giúp đỡ. Đối với Chính phủ, 
phải tuyệt đối trung thành. Đối với nhân 
dân, phải kính trọng, lễ phép. Đối với công 
việc, phải tận tụy. Đối với địch, phải cương 
quyết, khôn khéo”. 

Hơn nữa, Công an nhân dân là lực 
lượng vũ trang, phải thực hiện cuộc đấu 
tranh phòng, chống tội phạm đầy cam go, 
hiểm nguy, nhiều trường hợp phải chiến đấu 
đơn tuyến, bí mật, xa sự chỉ đạo của các cấp 
chỉ huy, của tổ chức. Tính chất và môi 
trường công tác đó càng đòi hỏi cán bộ, 
chiến sỹ công an cần phải có bản lĩnh chính 
trị vững vàng. 

Trải qua thực tiễn hơn 70 năm công 
tác và chiến đấu đã chứng minh, đội ngũ cán 
bộ, chiến sỹ Công an nhân dân luôn tỏ rõ sự 
kiên định, vững vàng trước mọi hoàn cảnh, 
mọi khó khăn, thử thách, kể cả trước những 
bước ngoặt lớn của cách mạng. Nhờ vậy, 
trước sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Liên 
Xô và Đông Âu - biến cố chính trị lớn của 
thời đại trong thế kỷ XX, đã tác động rất 
mạnh đến tư tưởng, tình cảm, ý chí, niềm tin 
của cán bộ, đảng viên, nhân dân nói chung, 
cán bộ, chiến sỹ công an nói riêng, nhưng 
cán bộ, chiến sỹ công an vẫn kiên định lý 
tưởng, mục tiêu, vững vàng ý chí, một lòng 
một dạ theo Đảng, tin tưởng tuyệt đối vào 
tính đúng đắn, cách mạng, khoa học của chủ 
nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, 
vận dụng sáng tạo vào thực tiễn đấu tranh 
phòng, chống tội phạm và đã lập nên nhiều 
chiến công xuất sắc. 

Những năm gần đây, tình hình chính 
trị thế giới diễn biến hết sức phức tạp, sự 
chống phá của các thế lực thù địch đối với 
cách mạng Việt Nam ngày càng quyết liệt, 
nhất là trên lĩnh vực chính trị tư tưởng, 
nhưng đội ngũ cán bộ, chiến sỹ công an vẫn 
tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của 
Đảng, một lòng theo Đảng; giữ vững lập 
trường quan điểm; kiên quyết đấu tranh với 
các quan điểm, tư tưởng sai trái, thù địch, 
các biểu hiện suy thoái, mất cảnh giác. 
Trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, 

nhiều cán bộ, chiến sỹ công an đã tỏ rõ bản 
lĩnh, quyết đoán, dám nghĩ, dám làm và dám 
chịu trách nhiệm với tinh thần tất cả vì an 
ninh của Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên, 
hạnh phúc của nhân dân. Báo cáo kết quả 
thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 
4 Khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây 
dựng Đảng hiện nay”, Đảng ủy Công an 
Trung ương nhận định không có suy thoái 
về tư tưởng chính trị trong lực lượng Công 
an nhân dân; tuyệt đại bộ phận cán bộ, chiến 
sỹ luôn giữ vững phẩm chất đạo đức cách 
mạng trước sự tấn công, mua chuộc của tội 
phạm và những tác động tiêu cực của môi 
trường xã hội. Có thể khẳng định, trong mọi 
hoàn cảnh lực lượng Công an nhân dân luôn 
thấm nhuần lời dạy của Bác: “Giàu sang 
không thể quyến rũ, nghèo khó không thể 
chuyển lay, uy lực không thể khuất phục”. 

Tuy nhiên, trước tác động đa chiều 
của kinh tế thị trường, sự tấn công chống 
phá điên cuồng của các thế lực thù địch, vẫn 
có một bộ phận cán bộ, chiến sỹ chưa thật 
sự vững vàng về bản lĩnh chính trị, nhận 
thức chưa đầy đủ nhưng lại ngại học tập lý 
luận chính trị, học tập chủ nghĩa Mác - 
Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của 
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 
Một số còn có biểu hiện băn khoăn, thiếu tin 
tưởng vào việc thực hiện chủ trương, đường 
lối của Đảng, nhất là về những biện pháp 
đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu 
cực; hoang mang, dao động trước những 
diễn biến phức tạp của tình hình quốc tế và 
trong nước. Một số khác còn có biểu hiện 
trung bình chủ nghĩa, làm việc cầm chừng, 
ngại khó, ngại khổ, muốn lựa chọn nơi công 
tác thuận lợi, ít đổi mới, sáng tạo trong công 
tác. Một số ít cán bộ, chiến sỹ thiếu vững 
vàng trước sự tấn công, mua chuộc của tội 
phạm và tiêu cực xã hội, dẫn đến vi phạm 
đạo đức, lối sống, thậm chí vi phạm pháp 
luật bị xử lý, kỷ luật. Công tác giáo dục, rèn 
luyện bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sỹ 
ở nhiều nơi chưa được quan tâm đúng mức, 
còn mang tính hình thức. Chưa đầu tư 
nghiên cứu thấu đáo lý luận về bản lĩnh 
chính trị của người cán bộ, chiến sỹ công 
an, đặc biệt là xây dựng tiêu chí về bản lĩnh 
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chính trị trong xu thế toàn cầu hóa và hội 
nhập quốc tế hiện nay để từ đó có cơ sở tổ 
chức giáo dục, rèn luyện trên thực tế... Đó là 
những mặt hạn chế cần phải sớm khắc phục 
để tiếp tục phấn đấu nâng cao bản lĩnh chính 
trị của mỗi cán bộ, chiến sỹ và của toàn lực 
lượng Công an nhân dân. 

Thời gian tới, tình hình thế giới và khu 
vực tiếp tục có những diễn biến mới, phức 
tạp, khó lường. Trong nước, bên cạnh những 
nhân tố thuận lợi, mặt trái của kinh tế thị 
trường, hội nhập quốc tế thẩm thấu ngày 
càng mạnh vào mọi mặt của đời sống xã hội, 
làm thay đổi nhận thức, tư tưởng, hành động 
của một bộ phận nhân dân, nhất là thế hệ 
trẻ. Tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính 
trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán 
bộ, đảng viên chưa được ngăn chặn, đẩy lùi; 
“tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ 
có xu hướng biểu hiện rõ nét và nghiêm 
trọng hơn. Cuộc đấu tranh phòng, chống 
tham nhũng mặc dù quyết tâm rất cao nhưng 
chưa chuyển biến mạnh mẽ, chưa tạo được 
lòng tin vững chắc trong cán bộ, đảng viên 
và nhân dân. Tình hình tội phạm, tệ nạn xã 
hội có mặt diễn biến phức tạp; một số loại 
tội phạm có xu hướng gia tăng; nhiều loại 
tội phạm mới xuất hiện gây khó khăn cho 
lực lượng công an trong phát hiện, đấu 
tranh. Trong khi đó, các thế lực thù địch vẫn 
ráo riết chống phá cách mạng với những thủ 
đoạn rất tinh vi, thâm độc; hoạt động của 
các loại tội phạm ngày càng nghiêm trọng, 
thậm chí công khai thách thức lực lượng 
công an, tác động trực tiếp đến bản lĩnh 
chính trị của cán bộ, chiến sỹ Công an nhân 
dân. 

Để lực lượng Công an nhân dân vững 
vàng trước mọi thách thức trong điều kiện 
mới, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI 
của Đảng đã xác định xây dựng lực lượng 
Công an nhân dân “cách mạng, chính quy, 
tinh nhuệ, từng bước hiện đại, tuyệt đối 
trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà 
nước và nhân dân, được nhân dân tin yêu... 
Xây dựng lực lượng Công an nhân dân vững 
mạnh toàn diện... Chăm lo nâng cao phẩm 
chất cách mạng, trình độ chính trị, chuyên 
môn, nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sỹ...”. 

Như vậy, Đảng ta xác định xây dựng bản 
lĩnh chính trị vững vàng cho lực lượng vũ 
trang nói chung và Công an nhân dân nói 
riêng là nhiệm vụ quan trọng, được thực 
hiện xuyên suốt gắn với tất cả các khâu, các 
mặt công tác của lực lượng công an. 

Quán triệt, thực hiện có hiệu quả định 
hướng trên đây, theo chúng tôi cần tập trung 
thực hiện tốt một số vấn đề cơ bản sau: 

Một là, tăng cường đổi mới nội dung 
và hình thức tuyên truyền, giáo dục chủ 
nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, 
chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, 
pháp luật của Nhà nước theo hướng chú 
trọng tính hiệu quả, khắc phục bệnh hình 
thức, chiếu lệ, tránh giáo điều, gắn với 
những vấn đề mới của thời đại ngày nay và 
thực tiễn cuộc đấu tranh phòng, chống tội 
phạm trong điều kiện phát triển kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hội 
nhập quốc tế, xây dựng Nhà nước pháp 
quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa... Trong 
giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh cần lấy giáo 
dục 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân là 
nội dung trọng tâm, vì đây chính là mô hình 
nhân cách thể hiện bao quát nhất bản lĩnh 
chính trị vững vàng của người cán bộ, chiến 
sỹ Công an nhân dân. 

Hai là, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, 
nâng cao trình độ, kiến thức về mọi mặt và 
năng lực hoạt động thực tiễn của cán bộ, 
chiến sỹ, đặc biệt là những kiến thức về 
pháp luật, công nghệ thông tin, ngoại ngữ và 
kiến thức chung phổ quát nhất của quá trình 
hội nhập quốc tế. Trong điều kiện hiện nay, 
tri thức, khoa học công nghệ phát triển 
mạnh mẽ, trình độ, kiến thức của các đối 
tượng đấu tranh của chúng ta ngày càng cao, 
nếu cán bộ, chiến sỹ không được đào tạo, 
bồi dưỡng, cập nhật kiến thức thì dù có giác 
ngộ chính trị cao đến mấy cũng khó có thể 
giành được thắng lợi trọn vẹn trong cuộc 
chiến đấu vô cùng gay go, quyết liệt, thậm 
chí dễ dẫn đến mất mát, hy sinh. Nếu nhận 
thức chính trị là nền tảng định hướng cho sự 
hình thành bản lĩnh chính trị, thì kiến thức, 
trình độ chuyên môn chính là giá đỡ của bản 
lĩnh chính trị. Hai yếu tố đó kết hợp với 
nhau tạo nên sự vững vàng của bản lĩnh 
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chính trị, tạo nên phẩm chất của cán bộ, 
chiến sỹ Công an nhân dân. 

Ba là, nâng cao hơn nữa nhận thức và 
trách nhiệm của tổ chức đảng, cấp ủy, lãnh 
đạo công an các cấp trong việc giáo dục, rèn 
luyện bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến 
sỹ; đồng thời chú trọng chăm lo xây dựng, 
củng cố cơ quan, cán bộ làm công tác chính 
trị tư tưởng, công tác xây dựng lực lượng 
vững mạnh. 

Việc giáo dục, rèn luyện bản lĩnh 
chính trị cho cán bộ, chiến sỹ trước hết 
thuộc về trách nhiệm của cấp ủy, thủ trưởng 
công an các cấp. Cấp ủy, thủ trưởng công an 
các cấp cần nhận thức rõ xây dựng bản lĩnh 
chính trị vững vàng cho cán bộ, chiến sỹ có 
ý nghĩa quan trọng, quyết định đến việc thực 
hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật 
tự và mục tiêu xây dựng lực lượng Công an 
nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, 
từng bước hiện đại. Từ đó tăng cường công 
tác lãnh đạo, chỉ đạo, khắc phục triệt để tình 
trạng “khoán trắng” công tác này cho cơ 
quan và cán bộ làm công tác chính trị, xây 
dựng lực lượng. Với chức năng là cơ quan 
tham mưu chính, trực tiếp cho cấp ủy, lãnh 
đạo trong giáo dục, rèn luyện bản lĩnh chính 
trị của cán bộ, chiến sỹ, các cơ quan và cán 
bộ chuyên trách làm công tác chính trị, xây 
dựng lực lượng cũng cần thiết phải được 
đào tạo và đào tạo thường xuyên, cập nhật 
những vấn đề mới nhất. Bản thân người làm 
công tác chính trị trước hết phải là những 
người có bản lĩnh chính trị vững vàng, đồng 
thời phải là người thực sự tiên phong, gương 
mẫu trong việc tự rèn luyện nhằm không 
ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị. Đồng 
thời đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát 
quá trình tổ chức thực hiện công tác giáo 
dục bản lĩnh chính trị ở các cấp, xem đây là 
một trong những nhiệm vụ trọng yếu có vai 
trò quyết định quá trình xây dựng bản lĩnh 
chính trị. 

Bốn là, mỗi cán bộ, chiến sỹ phải tích 
cực, tự giác rèn luyện, nâng cao bản lĩnh 
chính trị, rèn luyện về mọi mặt, đặc biệt là 
tự giác trong tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất 

đạo đức; học tập, nâng cao trình độ lý luận 
và kiến thức chuyên môn; nâng cao năng lực 
tổ chức hoạt động thực tiễn, bảo đảm luôn 
vững vàng, kiên định, sáng tạo và đạt hiệu 
quả cao trong công tác. Quá trình tự tu 
dưỡng, rèn luyện đó phải thực sự là sự thôi 
thúc từ bên trong mỗi cán bộ, chiến sỹ 
nhưng cũng cần phải đặt dưới sự giám sát, 
đánh giá của tổ chức bằng những hình thức, 
cơ chế cụ thể, đặc biệt là biểu dương, khen 
thưởng kịp thời những trường hợp tu dưỡng, 
rèn luyện tốt để nhân rộng và động viên, 
khích lệ cán bộ, chiến sỹ. 

Năm là, đẩy mạnh đấu tranh trên mặt 
trận chính trị, tư tưởng, phòng, chống “diễn 
biến hòa bình”, “phi chính trị hóa” Công an 
nhân dân nhằm giữ vững trận địa tư tưởng, 
ngăn chặn, loại trừ những yếu tố tác động 
làm lung lay tư tưởng và bản lĩnh chính trị 
của cán bộ, chiến sỹ công an. Để đấu tranh 
có hiệu quả phải đẩy mạnh công tác tuyên 
truyền, giáo dục ở mọi lúc, mọi nơi, đến mọi 
cán bộ, chiến sỹ và sử dụng tổng hợp các 
hình thức, phương pháp. Chăm lo xây dựng 
các cơ quan, cán bộ làm công tác nghiên 
cứu lý luận vững mạnh; đồng thời tuyên 
truyền để mỗi cán bộ, chiến sỹ nhận diện rõ 
âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch 
chống phá ta về tư tưởng, chính trị, về thực 
chất của cái gọi là “phi chính trị hóa” Công 
an nhân dân. Tạo điều kiện cho cán bộ, 
chiến sỹ công an được tham gia đấu tranh 
trên mặt trận chính trị, tư tưởng, phòng, 
chống “diễn biến hòa bình”, “phi chính trị 
hóa” Công an nhân dân.  

 

Trương Giang Long 
Thiếu tướng, GS, TS, Phó tổng Cục trưởng 

Tổng cục Chính trị Công an nhân dân, 
Giám đốc Học viện Chính trị  

Công an nhân dân 
(tapchicongsan.org.vn - Ngày 5/10/2017)
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GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG TRONG CÔNG AN NHÂN DÂN 
 

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Người cán bộ cách mạng phải có đạo 
đức cách mạng. Phải giữ vững đạo đức cách mạng mới là người cán bộ cách mạng chân 
chính. Mọi việc thành công hay là bại chủ chốt là do cán bộ có thấm nhuần đạo đức cách 
mạng hay là không”. Do đó, đạo đức cách mạng có vai trò đặc biệt quan trọng đối với người 
cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân. Đạo đức cách mạng là cái gốc, là phẩm chất nền tảng 
trong nhân cách người cán bộ, chiến sỹ công an; là cơ sở, là điều kiện rất cơ bản để người 
cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân thực hiện được mục tiêu lý tưởng và hoàn thành tốt 
nhiệm vụ cách mạng vẻ vang của mình. 

Giáo dục đạo đức cách mạng trong lực lượng Công an nhân dân là giáo dục cho mỗi 
cán bộ, chiến sỹ Công an nhận thức, nâng cao ý thức đạo đức đến bồi dưỡng niềm tin và tình 
cảm đạo đức, là giáo dục mục đích, động cơ, lẽ sống gắn liền với giáo dục lý tưởng cách 
mạng. Giáo dục đạo đức phải gắn liền với thực hành đạo đức, từ lẽ sống trở thành lối sống và 
nếp sống hàng ngày, củng cố và phát triển nhu cầu đạo đức, thực hành các chuẩn mực, các 
quy tắc ứng xử đạo đức, làm cho giá trị đạo đức và văn hóa đạo đức trở nên bền vững. 

Trong lực lượng Công an nhân dân, đạo đức cần được giáo dục, rèn luyện và thực hành 
là đạo đức cách mạng, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện triết 
lý sống và hành động “Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. 

Trước hết, giáo dục đạo đức cách mạng là giáo dục lòng yêu nước, thương dân, ái quốc 
và ái dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đó là giáo dục ý thức và tình cảm dân tộc, truyền thống 
lịch sử của dân tộc, truyền thống cách mạng trong lịch sử vẻ vang của Đảng ta. Trong tình 
hình hiện nay, giáo dục lòng yêu nước đối với mỗi cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân là giáo 
dục ý thức bảo vệ nền độc lập của Tổ quốc, chủ quyền toàn vẹn của quốc gia; kiên định lý 
tưởng, mục tiêu và con đường phát triển của đất nước “Độc lập dân tộc gắn liền với chủ 
nghĩa xã hội”, trách nhiệm xây dựng chủ nghĩa xã hội gắn liền với bảo vệ Tổ quốc; bảo vệ an 
ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ Đảng, bảo vệ nhân dân. Đây là những 
định hướng chính trị của giáo dục đạo đức trong Công an nhân dân. Phải chú trọng giáo dục 
phẩm chất này cho cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân, nhất là đối với thanh niên, đoàn thanh 
niên trong công an, trong các nhà trường, học viện đang làm nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng 
đội ngũ cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân thời kỳ đổi mới, hội nhập, phát triển. 

Hai là, giáo dục phẩm chất, lối sống của người cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân: 
Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, thực hành triết lý “Vì nước quên thân, vì dân phục 
vụ”. Biểu hiện cụ thể ở tinh thần, thái độ tận tụy với công việc, trách nhiệm trong công tác, 
tận tâm, tận lực thực hiện nghĩa vụ, bổn phận; thiết thực nhất là phục vụ và bảo vệ dân, đấu 
tranh phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội cho người dân có cuộc sống bình yên, hạnh 
phúc. 

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Công an của ta là Công an nhân dân, vì 
nhân dân mà phục vụ và dựa vào dân mà làm việc”, “Công an là bạn dân”, “phải thường 
xuyên thật sẵn sàng để nhanh chóng làm tròn nhiệm vụ bất kỳ trong tình hình nào để bảo vệ 
tài sản của Nhà nước và nhân dân”; “Cán bộ phải đoàn kết nhất trí, giữ vững đạo đức cần, 
kiệm, liêm, chính, kiên quyết chống quan liêu, tham ô, lãng phí, hết lòng hết dạ phục vụ nhân 
dân, chấp hành nghiêm chỉnh chính sách của Chính phủ và pháp luật của Nhà nước”… phải 
giáo dục cho mỗi cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân hiểu rõ sứ mệnh của công an là trấn áp, 
trừng trị kẻ địch, những kẻ phá hoại cuộc sống của dân, bảo vệ dân và phục vụ dân. Do đó, 
gần gũi dân, thấu hiểu dân sinh, dân tình, dân ý, dân nguyện để nêu cao trách nhiệm và ra 
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sức phục vụ nhân dân, đó là phẩm chất, đức tính cao quý mà người cán bộ, chiến sỹ Công an 
nhân dân phải ra sức rèn luyện, thực hành. 

Ba là, giáo dục đạo đức cách mạng trong Công an nhân dân cần rèn luyện tính tổ chức 
kỷ luật chặt chẽ, nghiêm minh, có nền nếp trong thi hành công vụ. Trong công tác, chiến đấu 
lực lượng Công an nhân dân phải thực hiện công bằng, bình đẳng, dân chủ, không phân biệt 
cấp, chức trong rèn luyện và chấp hành kỷ luật, kiên quyết chống tệ quan liêu, thói mệnh 
lệnh hành chính, tự do vô kỷ luật. Giữ vững nguyên tắc, tôn trọng cấp chỉ huy và người chỉ 
huy, chấp hành mệnh lệnh, dũng cảm, mưu trí và sáng tạo, linh hoạt để hoàn thành mọi 
nhiệm vụ được giao, nhất là những nhiệm vụ quan trọng trong những tình huống phức tạp, 
nguy hiểm đến tính mạng. Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “làm điều lợi cho 
dân, khó mấy cũng phải làm cho bằng được, tránh điều hại tới dân, dù chỉ một cái hại nhỏ 
cũng phải tránh cho bằng được”. 

Bốn là, rèn luyện đức tính trung thực, trách nhiệm mà trách nhiệm cao nhất đối với 
người cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân là trách nhiệm đối với dân, hành động vì dân. 
Trung thực, trách nhiệm là phải nói và làm đúng với chủ trương, đường lối của Đảng và 
chính sách, pháp luật của Nhà nước; chống chủ nghĩa cá nhân, không được vì lợi ích cá nhân 
mà nói sai, làm sai. Nắm vững mục tiêu lý tưởng của Đảng trong toàn bộ tiến trình cách 
mạng và được cụ thể hóa bằng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của 
Nhà nước trong từng giai đoạn để thực hiện cho đúng, để tuyên truyền, giáo dục, vận động 
nhân dân làm theo cho đúng. Trung thực, trách nhiệm cũng có nghĩa là kiên quyết bảo vệ 
chân lý, bảo vệ cái đúng, cái tích cực; dũng cảm đấu tranh với những cái sai, khuyết điểm, 
cái tiêu cực; nghiêm khắc tự phê bình, phê bình, thẳng thắn nhìn nhận khuyết điểm của cá 
nhân và tổ chức mình, cầu thị, tích cực sửa chữa hạn chế, khuyết điểm.  

Năm là, giáo dục đạo đức người cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân phải có tinh thần 
quốc tế trong sáng theo tư tưởng đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Tinh thần quốc tế trong sáng trong đạo đức Hồ Chí Minh bắt nguồn từ tình thương yêu 
đối với con người; vì mục tiêu giải phóng các dân tộc bị áp bức, giải phóng giai cấp, giải 
phóng con người, mang lại tự do và bình đẳng thật sự cho con người. Từ chủ nghĩa quốc tế 
trong sáng đó, Người đã đặt nền móng và xây dựng nên tình đoàn kết quốc tế rộng lớn của 
nhân dân Việt Nam với các dân tộc trên thế giới, góp phần vào những thắng lợi to lớn của 
nhân dân Việt Nam và nhân dân thế giới. 

Trong thời kỳ mới của cách mạng, thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng, bên cạnh những 
thời cơ, thuận lợi, đất nước ta cũng đang và sẽ phải đối mặt với những khó khăn, thách thức; 
nguồn lực quan trọng để xây dựng và phát triển đất nước chính là mở rộng tình đoàn kết 
quốc tế, quan hệ hợp tác cùng có lợi. Trên tinh thần đoàn kết quốc tế, lực lượng Công an 
nhân dân chúng ta cần tăng cường mối quan hệ truyền thống với Công an nhân dân các nước, 
chân thành học hỏi cũng như chia sẻ kinh nghiệm với Công an nhân dân các nước, xây dựng 
lực lượng Công an nhân dân Việt Nam ngày càng phát triển vững mạnh, hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. 

 

                                                                                                               Hồ Hiền 
                                                                                               (csnd.vn - Ngày 20/8/2017) 
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HỌC TẬP TƯ TƯỞNG, PHƯƠNG PHÁP VÀ PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH 

TRONG XÂY DỰNG NGƯỜI CÁN BỘ, CHIẾN SỸ CÔNG AN NHÂN DÂN 

BẢN LĨNH, NHÂN VĂN, VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ 
 

Trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại 
đã để lại một di sản vô cùng quý giá cho Đảng, Nhà nước, nhân dân và các lực 
lượng vũ trang, đó là một hệ thống quan điểm, tư tưởng, phương pháp cách 
mạng, phong cách và đạo đức Hồ Chí Minh. 

Tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống các quan điểm và tư tưởng của Người về 
những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác 
- Lênin vào hoàn cảnh cụ thể ở nước ta trong từng giai đoạn cách mạng. Học tập tư 
tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, 
nhân văn, vì nhân dân phục vụ là học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng 
cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư và xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân. 

Phương pháp Hồ Chí Minh là hệ thống lý luận khoa học được hình thành từ sự 
kết hợp nhuần nhuyễn giữa ba thành tố: Một là, các giá trị của bài học dựng nước và 
giữ nước của ông cha ta; hai là, những tinh hoa của nhân loại được chắt lọc từ kinh 
nghiệm đấu tranh cách mạng giải phóng dân tộc và ba là, thực tiễn cách mạng Việt 
Nam trong từng giai đoạn. Phương pháp Hồ Chí Minh là những phương thức, cách 
thức, bước đi thể hiện tư tưởng Hồ Chí Minh, để vận dụng vào giải quyết các vấn đề 
thực tiễn, trở thành phương châm cho mọi hành động. Tư tưởng Hồ Chí Minh chính là 
linh hồn của phương pháp Hồ Chí Minh. Chính tư tưởng Hồ Chí Minh đã sản sinh ra 
phương pháp Hồ Chí Minh mang đậm tính cách mạng, khoa học và sáng tạo. Nói cách 
khác, tư tưởng là nơi phương pháp đã được khái quát hóa và phương pháp là nơi thực 
tiễn hóa của tư tưởng Hồ Chí Minh. Phương pháp Hồ Chí Minh là một bộ phận trong 
cuộc đời thanh cao, giản dị và sự nghiệp hoạt động cách mạng của Người. Đó là hệ tư 
tưởng, các cách thức, biện pháp, quy trình hợp thành các nguyên tắc điều chỉnh và 
hướng dẫn hành động, làm nên phong cách Hồ Chí Minh. 

Phong cách Hồ Chí Minh chính là lề lối, cách thức, phong thái trong tư duy, sinh 
hoạt, học tập, giao tiếp, ứng xử của Người. Phong cách Hồ Chí Minh gắn liền với tư 
tưởng, đường lối và phương pháp cách mạng. Đó là phong cách của một con người 
“có cái tâm trong sáng, cái đức cao đẹp, cái trí mẫn tuệ, cái hành mực thước”. Phong 
cách của Người được thể hiện rõ trong tư duy, trong cách diễn đạt, trong hành động và 
sinh hoạt hàng ngày như làm việc, giao tiếp, ứng xử... Đó là phong cách của một lãnh 
tụ, đồng thời là phong cách của một nhà văn hóa kiệt xuất, danh nhân văn hóa nhân 
loại. 

Nghiên cứu, vận dụng tư tưởng, phương pháp và phong cách Hồ Chí Minh trong 
học tập, tu dưỡng, rèn luyện, lao động, sinh hoạt, công tác, chiến đấu đã trở thành 
niềm tin, lẽ sống của cả dân tộc Việt Nam nói chung, lực lượng vũ trang nhân dân nói 
riêng. Những năm qua, Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo 
Bộ Công an đã có nhiều cuộc vận động, phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh, như: “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương, đạo 
đức Hồ Chí Minh - Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”; phong trào 
“Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”; cuộc vận động “Công an 
nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục 
vụ”... Trong đó, cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản 
lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” là một chủ trương hết sức đúng đắn và có ý nghĩa 
thực tiễn sâu sắc trong tình hình hiện nay, góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân 
dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. 
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Quá trình học tập, vận dụng tư tưởng, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh là 
học tập ở Bác đạo đức cách mạng, phương pháp cách mạng đặc biệt hiệu quả, các 
phong cách mang tính cách mạng và khoa học, các phương châm xử thế linh hoạt, đã 
trở thành nghệ thuật trong việc lựa chọn những vấn đề cần tập trung giải quyết, những 
công việc cần làm và cách thức thực hiện để đạt được mục tiêu đặt ra một cách hiệu 
quả. Nghiên cứu vận dụng phương pháp Hồ Chí Minh không thể tách rời tư tưởng và 
phong cách Hồ Chí Minh; càng không thể tách rời đạo đức, lối sống và nhân cách Hồ 
Chí Minh. 

Trong bối cảnh hiện nay, trước những diễn biến hết sức phức tạp, đa dạng của 
quá trình hội nhập và toàn cầu hóa đặt ra những yêu cầu, nhiệm vụ mới đối với sự 
nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; trong cuộc vận động 
“Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục 
vụ”, lực lượng Công an nhân dân cần học ở Chủ tịch Hồ Chí Minh những vấn đề cơ 
bản sau đây: 

Thứ nhất, học tập ở Bác đạo đức cách mạng cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô 
tư. Người dạy: “Trời có bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông. Đất có bốn phương: Đông, 
Tây, Nam, Bắc. Người có bốn đức tính: Cần, Kiệm, Liêm, Chính. Thiếu một mùa, thì 
không thành trời. Thiếu một phương, thì không thành đất. Thiếu một đức, thì không 
thành người”. Học tập đạo đức Hồ Chí Minh là học ở Bác những tiêu chuẩn của đạo 
đức cách mạng, đó là: 

Trung với nước, hiếu với dân. Đây là phẩm chất bao trùm nhất và quan trọng nhất 
đối với lực lượng công an và trong nhân dân. Với Công an nhân dân, Người dạy: “Đối 
với Chính phủ, phải tuyệt đối trung thành”. 

Lòng yêu thương con người. Đây là phẩm chất cao cả và cao đẹp nhất, xuất phát 
từ truyền thống của dân tộc Việt Nam: “Bầu ơi thương lấy bí cùng”. Người dạy Công an 
nhân dân: “Đối với đồng sự, phải thân ái giúp đỡ”, “ Đối với nhân dân, phải kính trọng, 
lễ phép”. 

Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư là những phẩm chất Bác nhắc đến nhiều 
nhất. Trong Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, Người đề cập phẩm chất này đầu 
tiên: “Đối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính”. 

Tinh thần quốc tế chân chính, trong sáng. Người dạy: “Quan san muôn dặm một 
nhà. Bốn phương vô sản đều là anh em”. 

Hồ Chí Minh quan niệm đạo đức cách mạng là cái “gốc”, là nền tảng và là sức 
mạnh của người cách mạng. Bản thân Bác là một tấm gương sáng ngời và mẫu mực 
về thực hành đạo đức cách mạng. Đồng thời, Người luôn coi trọng giáo dục, rèn luyện 
đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang nhân dân. 

Xây dựng đạo đức cách mạng người Công an nhân dân là rèn luyện bản lĩnh 
chính trị, tư tưởng, trọn đời trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân; dũng cảm, 
không sợ khó khăn, gian khổ, hy sinh; tuyệt đối không được lưng chừng, nghiêng ngả, 
dao động về lập trường, tư tưởng. Công an nhân dân là lực lượng vũ trang trọng yếu 
của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phục 
vụ lý tưởng của Đảng là xây dựng chủ nghĩa xã hội, vì sự nghiệp dân giàu, nước 
mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Công an nhân dân là lực lượng nòng cốt 
trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Vì vậy, bất 
luận trong hoàn cảnh nào, người Công an nhân dân cũng phải nâng cao cảnh giác 
cách mạng, chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt 
động chống phá Việt Nam của các thế lực thù địch, các loại tội phạm, bảo vệ vững 
chắc an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội. Đó là bản lĩnh chính trị của người Công 
an nhân dân: “Đối với Chính phủ, phải tuyệt đối trung thành”; “Đối với địch, phải cương 
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quyết, khôn khéo”. Xây dựng bản lĩnh chính trị cho người Công an nhân dân là mục 
tiêu quan trọng nhất trong xây dựng lực lượng Công an nhân dân. 

Thứ hai, học tập tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh, gắn liền tình thương yêu dân 
tộc với tình thương yêu giai cấp và nhân loại bị áp bức, bóc lột. Tính nhân văn Hồ Chí 
Minh vừa mang tính dân tộc, tính giai cấp, vừa mang tính thời đại. Tư tưởng nhân văn 
Hồ Chí Minh gắn liền với tình cảm, lý tưởng, hành động cách mạng để thực hiện mục 
tiêu giải phóng dân tộc. Vì vậy, nó mang tính thực tiễn sâu sắc, tính thời đại rộng lớn. 

Quán triệt, học tập tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng người Công an nhân 
dân “bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” hiện nay gồm các nội dung sau: 

(1) Xây dựng lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân, có tinh 
thần tự hào dân tộc, lòng yêu nước sâu sắc, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ 
nghĩa xã hội, nguyện suốt đời tận trung với nước, tận hiếu với dân, sẵn sàng chiến 
đấu, hy sinh bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo 
vệ Đảng, Nhà nước, chế độ chủ nghĩa xã hội và nhân dân, bảo vệ an ninh quốc gia, 
trật tự, an toàn xã hội. 

(2) Giác ngộ sâu sắc về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường 
lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có kỹ năng vận dụng sáng tạo trong 
sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, xây dựng lực 
lượng Công an nhân dân. Phải nắm vững các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, các 
phương châm, nguyên tắc, chủ trương, giải pháp, đối sách của ngành Công an và vận 
dụng có hiệu quả trong cuộc “đấu trí, đấu lực, đấu pháp” với các thế lực thù địch, các 
cơ quan đặc biệt nước ngoài và bọn phản động, bọn tội phạm xâm phạm an ninh, trật 
tự. 

(3) Có quan hệ gắn bó mật thiết với nhân dân, được dân tin tưởng, thương yêu, 
đùm bọc, giúp đỡ tận tình; có năng lực vận động và tổ chức quần chúng tham gia 
phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận 
an ninh nhân dân ở cơ sở vững mạnh. 

(4) Có phẩm chất đạo đức cách mạng, năng lực công tác, có tinh thần trách 
nhiệm cao, tận tụy với công việc, luôn suy nghĩ, tìm tòi đổi mới, sáng tạo trong công 
tác, chiến đấu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. 

(5) Học tập tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh thể hiện rõ nét trong bản chất con 
người, đời sống cá nhân, đời sống cộng đồng, trong cuộc đời hoạt động cách mạng 
của Bác. Đó là tình yêu thương, quý trọng, quan tâm, bao dung, độ lượng đối với con 
người và niềm tin vững chắc vào sức mạnh của con người, tạo mọi điều kiện để con 
người phát triển toàn diện, phát huy mọi năng lực sáng tạo của mình. 

Ngày nay, thấm nhuần và học tập tư tưởng đạo đức cách mạng và tư tưởng nhân 
văn Hồ Chí Minh, cụ thể hóa thành lý tưởng và hành động trở thành niềm tin, lý tưởng, 
lẽ sống của Công an nhân dân; là một yêu cầu hết sức bức thiết, có ý nghĩa thực tiễn 
và thời đại sâu sắc, nhất là trong bối cảnh cục diện thế giới đang có nhiều biến động; 
các thế lực thù địch gia tăng các hoạt động “diễn biến hòa bình” chống phá cách mạng 
Việt Nam; sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, xây 
dựng lực lượng Công an nhân dân đang đứng trước những nguy cơ, thách thức mới; 
nội bộ chúng ta lại đang có những dấu hiệu suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối 
sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. 

Thứ ba, cần nghiên cứu, thấm nhuần, vận dụng sáng tạo phương pháp giáo dục 
đạo đức cách mạng, nhân văn trong tư tưởng Hồ Chí Minh đối với lực lượng Công an 
nhân dân. Theo đó, phải trên cơ sở mục đích “xây dựng người Công an nhân dân bản 
lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” để lựa chọn các phương pháp cho phù hợp, hiệu 
quả trên cơ sở kế thừa kinh nghiệm hơn 70 năm xây dựng lực lượng Công an nhân 
dân và phải xuất phát từ điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của đất nước hiện nay. Việc xác 
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định các phương pháp cụ thể xây dựng người Công an nhân dân phải quán triệt và 
dựa vào các nguyên tắc, phương pháp xây dựng và giáo dục đạo đức của Bác, đó là: 
“Phải tu dưỡng đạo đức suốt đời”, “nói đi đôi với làm”, “xây đi đôi với chống”; “lý luận 
gắn liền với thực tiễn”, “học đi đôi với hành”. Đồng thời, phải luôn suy nghĩ, tìm tòi, đổi 
mới phương pháp giáo dục đạo đức, khắc phục tính hình thức, đơn điệu, tránh áp đặt 
theo kiểu mệnh lệnh, hành chính, thiên về lý trí mà ít quan tâm đến những tác động về 
mặt tình cảm; bồi dưỡng tâm hồn, làm phong phú và sâu sắc thêm tinh thần, tình cảm 
của người được giáo dục. Coi trọng đúng mức việc giáo dục đạo đức cách mạng cho 
cán bộ chiến sỹ Công an nhân dân trong môi trường xã hội, trong thực tiễn công tác, 
chiến đấu. Có tu dưỡng, rèn luyện, giáo dục thường xuyên, liên tục trong thực tiễn, trải 
qua những khó khăn gian khổ, thử thách mới giúp cán bộ chiến sỹ Công an nhân dân 
trải nghiệm, xây dựng được bản lĩnh cách mạng kiên cường của người Công an nhân 
dân “trung với nước, hiếu với dân” và những phẩm chất “nhân, lễ, nghĩa, trí, tín, dũng, 
liêm” như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy. Cần tổ chức biên soạn các tài liệu phục vụ 
thông tin tuyên truyền, giáo dục trong toàn lực lượng và đổi mới nội dung, chương trình 
giảng dạy về tư tưởng Hồ Chí Minh trong các trường Công an nhân dân. Nội dung giáo 
dục phải toàn diện cả đức, trí, thể, mỹ; đặt đạo đức, lý tưởng và tình cảm cách mạng, 
lối sống xã hội chủ nghĩa lên hàng đầu. 

Thứ tư, phải thường xuyên học tập, vận dụng phong cách Hồ Chí Minh; bao gồm 
phong cách tư duy, phong cách lãnh đạo, phong cách làm việc, phong cách sinh hoạt 
và phong cách ứng xử. Nét bao trùm trong phong cách tư duy Hồ Chí Minh là độc lập, 
sáng tạo, tự chủ. Hồ Chí Minh luôn tìm hiểu quy luật vận động của sự vật để có cách 
hành động phù hợp; gắn lý luận với thực tiễn. Trong phong cách lãnh đạo, Chủ tịch Hồ 
Chí Minh là người mẫu mực về phong cách làm việc sâu sắc, đổi mới; lời nói phải đi 
đôi với việc làm, lý luận gắn liền với thực tiễn. Người luôn tuân thủ nguyên tắc dân chủ, 
tập trung; tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Trong sinh hoạt, phong cách Hồ Chí 
Minh là giản dị, gần gũi, thân tình với mọi người và luôn lạc quan, vui vẻ. Người luôn có 
phong cách giao tiếp, ứng xử rất văn hóa, văn minh. Phong cách Hồ Chí Minh là phong 
cách của một con người vĩ đại nhưng gần gũi. Phong cách của Người luôn luôn là tấm 
gương sáng để lực lượng Công an nhân dân học tập, noi theo. 

Trong quá trình học tập, vận dụng tư tưởng, đạo đức, phương pháp và phong 
cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy và thủ trưởng các đơn vị trong lực lượng Công an nhân 
dân phải thực sự gương mẫu, đi đầu trong việc học tập thấm nhuần tư tưởng, noi theo 
tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các đơn vị, địa phương mình. 
Đồng thời, phải học tập, thực hành văn hóa giao tiếp, ứng xử Hồ Chí Minh, xây dựng 
môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh, góp phần xây dựng hình ảnh người Công an 
nhân dân đẹp về bản lĩnh, trí tuệ, phẩm giá với đầy đủ các đức tính “cần, kiệm, liêm, 
chính”, “chí công vô tư” như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy. 

Mỗi cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân phải thường xuyên nghiên cứu, học tập 
tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh và chăm lo tu dưỡng, rèn luyện bản thân 
theo những phương pháp Người đã áp dụng trong công tác, chiến đấu, lao động, học 
tập, sinh hoạt; lấy Sáu điều Bác dạy Công an nhân dân làm kim chỉ nam và mục tiêu 
phấn đấu, rèn luyện. 

Xây dựng người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ 
chính là yếu tố quyết định nhất trong việc xây dựng lực lượng Công an nhân dân theo 
tiêu chí “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, là yêu cầu tiên quyết 
đảm bảo giành thắng lợi trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an 
toàn xã hội. Trong đó, xây dựng người chiến sỹ công an về đạo đức cách mạng, tài 
năng, sáng tạo, nâng cao đạo đức nghề nghiệp để hoàn thiện cả đức lẫn tài là yêu cầu 
vừa cấp thiết vừa lâu dài. 
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Thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh, học tập tấm gương đạo đức và phong cách 
Hồ Chí Minh, vận dụng phương pháp Hồ Chí Minh là con đường đúng đắn nhất để góp 
phần “xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân 
phục vụ” trong giai đoạn hiện nay. 

 

                                                             Thiếu tướng, GS.TS Bùi Quảng Bạ 
                                           Chuyên viên cấp cao Học viện Chính trị Công an nhân dân 
                                                             (hvctcand.edu.vn - Ngày 28/9/2017) 

 

 
 

VÌ NHÂN DÂN MÀ PHỤC VỤ 

TRUYỀN THỐNG TỐT ĐẸP CỦA LỰC LƯỢNG CÔNG AN NHÂN DÂN 
 

Được Đảng Cộng sản 
Việt Nam và Chủ tịch Hồ 
Chí Minh sáng lập, lãnh 
đạo, giáo dục và rèn 
luyện; được Nhà nước tổ 
chức, xây dựng; được 
nhân dân hết lòng đùm 
bọc, giúp đỡ, trải qua 72 
năm xây dựng, chiến đấu 
và trưởng thành, lực 
lượng Công an nhân dân 
không ngừng lớn mạnh, 
trưởng thành về mọi mặt. 

Sự trưởng thành này 
thể hiện ở sự trung thành 
tuyệt đối với sự nghiệp cách 
mạng; cùng toàn Đảng, toàn 
dân, toàn quân ta đánh 
thắng mọi âm mưu, hoạt 
động chống phá của các thế 
lực thù địch, phản động và 
các loại tội phạm; góp phần 
quan trọng vào sự nghiệp 
đấu tranh giải phóng dân 
tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ 
quốc, giữ vững môi trường 
hòa bình, ổn định để đất 
nước hội nhập, phát triển.  

Tiếp thu tư tưởng của 
chủ nghĩa Mác - Lênin và 
bài học kinh nghiệm của 
phong trào cách mạng thế 
giới, trong quá trình lãnh 
đạo cách mạng, Đảng ta 
luôn chú trọng xây dựng lực 

lượng vũ trang nhân dân để 
bảo vệ Đảng, bảo vệ quần 
chúng nhân dân, bảo vệ 
thành quả cách mạng. Sau 
cao trào cách mạng 1930 - 
1931, để bảo vệ chính 
quyền Xô viết công nông 
đầu tiên ở nước ta, các đội: 
Tự vệ đỏ, Tự vệ công 
nông… được thành lập. 
Hoạt động của những tổ 
chức này đã góp phần quan 
trọng thúc đẩy các cao trào 
cách mạng, tiến tới tổng 
khởi nghĩa, giành chính 
quyền. Đây cũng là những 
tổ chức tiền đề cho sự ra đời 
của Công an nhân dân Việt 
Nam trong những ngày 
Cách mạng tháng Tám.  

Từ nhân dân mà 
ra…  

Cách mạng tháng Tám 
1945 thành công mở ra kỷ 
nguyên mới cho dân tộc 
Việt Nam, kỷ nguyên độc 
lập, tự do và chủ nghĩa xã 
hội. Ngày 19/8/1945 đã trở 
thành Ngày truyền thống 
của lực lượng Công an nhân 
dân. Là con đẻ của một dân 
tộc và nhân dân anh hùng, 
lực lượng Công an nhân dân 
đã khẳng định truyền thống 
tốt đẹp, bản chất cách mạng, 

sức chiến đấu kiên cường; 
một lực lượng vũ trang 
trọng yếu, tin cậy của Đảng, 
Nhà nước và nhân dân ta; 
một đội quân cách mạng từ 
nhân dân mà ra, vì nhân dân 
mà chiến đấu, gắn bó máu 
thịt với nhân dân. Trong 72 
năm đồng hành cùng dân 
tộc, một trong những dấu ấn 
quan trọng nhất của lực 
lượng Công an nhân dân là 
đặc điểm từ nhân dân mà ra, 
vì nhân dân mà phục vụ. 
Đặc điểm này bao hàm tư 
tưởng, đường lối công tác 
và sự khẳng định: Công an 
nhân dân là con em của 
nhân dân, là người đầy tớ 
trung thành của nhân dân. 
Nhân dân là bệ đỡ, là nền 
tảng quan trọng để lực 
lượng Công an nhân dân đạt 
được nhiều thành tựu quan 
trọng trong sự nghiệp bảo 
vệ an ninh quốc gia, giữ gìn 
trật tự, an toàn xã hội, phá 
tan mọi âm mưu đen tối của 
các thế lực thù địch trong và 
ngoài nước nhằm lật đổ chế 
độ xã hội chủ nghĩa ở nước 
ta. 

Trong quá trình lãnh 
đạo cách mạng Việt Nam, 
Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn 
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dành sự quan tâm, tình cảm 
và có nhiều định hướng cơ 
bản cho lực lượng Công an 
nhân dân… kết tinh thành 
tư tưởng Hồ Chí Minh về 
bảo vệ an ninh, trật tự. Tư 
tưởng này đề cập khá toàn 
diện, sâu sắc, đạt đến chiều 
sâu triết lý nhân văn, có giá 
trị thực tiễn lâu bền, thể 
hiện rõ nét mục tiêu, nhiệm 
vụ, phương châm, nguyên 
tắc, biện pháp, đối tượng, 
lực lượng (quần chúng nhân 
dân là lực lượng đông đảo 
nhất, quan trọng nhất) trong 
sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, 
bảo đảm an ninh quốc gia, 
trật tự, an toàn xã hội. Sợi 
chỉ đỏ xuyên suốt tư tưởng 
Hồ Chí Minh là: “Dân là 
gốc nước”; “Dễ mười lần 
không dân cũng chịu. Khó 
trăm lần dân liệu cũng 
xong”. Chủ tịch Hồ Chí 
Minh tin tưởng mãnh liệt 
vào trí tuệ và sức mạnh vô 
tận của nhân dân: “Lòng 
yêu nước và sự đoàn kết của 
nhân dân ta là một lực 
lượng vô cùng to lớn không 
ai thắng nổi” cho nên “Việc 
giữ gìn trật tự, an ninh càng 
phải dựa vào sáng kiến và 
lực lượng của nhân dân”. 
Cội nguồn của tư tưởng Hồ 
Chí Minh về huy động sức 
mạnh to lớn của toàn dân 
bảo vệ an ninh, trật tự từ sự 
tiếp thu có chọn lọc truyền 
thống đại đoàn kết toàn dân 
trong dựng nước và giữ 
nước của dân tộc qua hàng 
nghìn năm lịch sử; từ những 
tinh hoa văn hóa của nhân 
loại và kinh nghiệm của 
phong trào cách mạng thế 
giới, nhất là quan điểm của 
chủ nghĩa Mác - Lênin: 

“Cách mạng là sự nghiệp 
của quần chúng”. Chủ tịch 
Hồ Chí Minh ví lực lượng 
quần chúng nhân dân như 
“thiên la địa võng” vì có 
“mấy mươi vạn con mắt soi 
sáng, mấy mươi vạn lỗ tai 
nghe ngóng” sẽ tạo thế trận 
vững chắc bảo vệ an ninh, 
trật tự cho đất nước. Trong 
thư gửi đồng chí Hoàng 
Mai, Giám đốc Sở Công an 
Khu XII, ngày 11/3/1948, 
Chủ tịch Hồ Chí Minh căn 
dặn: Công an của ta là Công 
an nhân dân, vì dân mà 
phục vụ và dựa vào dân mà 
làm việc. Nhân dân ta có 
hàng chục triệu người, có 
hàng mấy chục triệu tai, 
mắt, tay, chân. Nếu biết dựa 
vào nhân dân thì việc gì 
cũng xong. Chủ tịch Hồ Chí 
Minh còn cho rằng, để có 
thể phát huy được vai trò 
làm chủ của quần chúng 
nhân dân trong sự nghiệp 
bảo vệ an ninh, trật tự, Công 
an nhân dân “phải làm cho 
dân tin, dân phục, dân yêu”, 
“phải thực sự trung thành, 
tôn kính, thương yêu dân”, 
phải gắn bó mật thiết với 
nhân dân, dựa vào nhân 
dân, lắng nghe ý kiến của 
nhân dân. Chủ tịch Hồ Chí 
Minh cũng cho rằng, mục 
tiêu cao nhất của sự nghiệp 
bảo vệ an ninh, trật tự là bảo 
vệ lợi ích của nhân dân, xây 
dựng một môi trường xã hội 
bình yên cho cuộc sống của 
nhân dân. Qua thời gian, tư 
tưởng Hồ Chí Minh về vai 
trò của quần chúng nhân 
dân càng thể hiện rõ là ngọn 
đèn pha soi sáng, chỉ đường 
cho sự nghiệp cách mạng 
nói chung và cuộc đấu tranh 

bảo vệ an ninh, trật tự nói 
riêng. 

Có thể khẳng định, 
những lời nhắc nhở lực 
lượng Công an nhân dân 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
hàm chứa những giá trị tư 
tưởng, đạo đức nhân văn 
cao quý và luôn có ý nghĩa 
thời sự, lý luận sâu sắc. Bác 
luôn nhắc nhở cán bộ, chiến 
sỹ công an phải kính trọng, 
lễ phép với nhân dân. Bởi 
Công an nhân dân là lực 
lượng chuyên chính trong 
việc bảo vệ chế độ, bảo vệ 
Đảng và Nhà nước, bảo vệ 
cuộc sống bình yên của 
nhân dân. Sự gương mẫu 
chấp hành, tuân thủ pháp 
luật trong thực thi công vụ 
liên quan tới cuộc sống 
hàng ngày của người dân 
phải là thước đo không chỉ 
là phẩm chất mà còn là ý 
thức công vụ. Dù trong thời 
chiến hay thời bình, dù 
trong bất kỳ hoàn cảnh nào, 
thái độ ứng xử của lực 
lượng Công an nhân dân đối 
với nhân dân có ý nghĩa rất 
quan trọng trong việc hình 
thành nhân cách người công 
an cách mạng. 

…Vì nhân dân mà 
phục vụ 

Ngoài lập trường tư 
tưởng vững vàng, lòng dũng 
cảm, trình độ chuyên môn 
nghiệp vụ cao... thì trọng 
dân, lễ phép với dân là một 
phẩm chất cao quý, bản chất 
tốt đẹp của mỗi cán bộ, 
chiến sỹ công an. Đoàn kết, 
gắn bó mật thiết với nhân 
dân để từ đó dựa vào nhân 
dân để rèn luyện, chiến đấu 
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và hoàn thành nhiệm vụ 
được giao. Gần dân, kính 
trọng, yêu thương nhân dân 
để nhân dân hiểu rõ sự 
nghiệp bảo vệ an ninh, trật 
tự có mối quan hệ trực tiếp 
đến lợi ích thiết thân của 
mỗi người dân, từ đó, nhân 
dân có trách nhiệm tham gia 
xây dựng thế trận an ninh 
nhân dân, tạo thành sức 
mạnh to lớn của lòng dân 
trong bảo vệ an ninh, trật tự. 

Trong thực tế, những 
cán bộ, chiến sỹ công an 
ngày đêm lăn lộn tại địa 
bàn, gắn bó với cuộc sống 
nhân dân, dũng cảm chiến 
đấu với tội phạm để bảo vệ 
sự bình yên của quê hương, 
đất nước luôn được nhân 
dân yêu mến, trân trọng. 
Nhân dân tin cậy, yêu 
thương những cán bộ, chiến 
sỹ công an có lương tâm 
trong sáng, tận tụy với công 
việc, sẵn sàng vượt lên mọi 
áp lực để không bỏ lọt tội 
phạm, bảo vệ công lý. Nhân 
dân yêu quý những chiến sỹ 
công an không chỉ nghiêm 
trang, trách nhiệm trong bộ 
quân phục, mà còn có một 
trái tim nhân ái luôn yêu 
thương, giúp đỡ nhân dân. 
Nhưng ngược lại, nhân dân 
sẽ thất vọng, nghi ngờ, mất 
niềm tin khi chiến sỹ công 
an đánh mất phẩm chất của 
mình, lợi dụng sắc phục để 
làm điều xấu, sách nhiễu 
nhân dân.  

Nhân dân vốn rất công 
bằng, biết phân biệt những 
“con sâu làm rầu nồi canh” 
với đại đa số chiến sỹ công 
an “vì nước quên thân, vì 

dân phục vụ”, quên mình 
trên mặt trận thầm lặng, 
dũng cảm lao vào hang ổ tội 
phạm để chiến đấu gìn giữ 
sự bình yên cho Tổ quốc, 
cho cuộc sống an bình của 
nhân dân. Trong cuộc đấu 
tranh giành độc lập, tự do, 
hàng chục nghìn cán bộ, 
chiến sỹ công an đã anh 
dũng hy sinh và bị thương 
tại các chiến trường; nhiều 
tấm gương hy sinh, chiến 
đấu dũng cảm qua các thời 
kỳ đã trở thành biểu tượng 
cao đẹp, sáng ngời của chủ 
nghĩa anh hùng cách mạng 
thời đại Hồ Chí Minh. 
Những cống hiến, đóng góp 
to lớn của lực lượng Công 
an nhân dân 72 năm qua đã 
vinh dự được Đảng, Nhà 
nước và nhân dân ghi nhận, 
biểu dương, đánh giá cao và 
tặng nhiều danh hiệu, phần 
thưởng cao quý. 

Nỗ lực rèn luyện, xây 
dựng nếp sống văn hóa 
ứng xử tốt đẹp với nhân 
dân  

Với nhãn quan nhìn 
xa, trông rộng, lời dạy của 
Bác Hồ dự liệu trước về 
những nguyên nhân xã hội 
có thể làm phai mờ bản chất 
tốt đẹp của người chiến sỹ 
công an. Trước cám dỗ vật 
chất, quyền lực, một số 
chiến sỹ công an lợi dụng 
sắc phục của mình, vị trí 
quản lý của mình, không 
phải là để đấu tranh chống 
tội phạm, không còn “vì 
nhân dân mà phục vụ”, mà 
trở thành những cán bộ 
nhũng nhiễu, hạch sách dân 
để mưu lợi cá nhân và bao 

che cho cái xấu, cái sai. 
Thậm chí, có những người 
trong lực lượng đã vi phạm 
pháp luật, thực hiện những 
hành vi sai trái, đi ngược 
với truyền thống cao quý 
của lực lượng Công an nhân 
dân. Điều đó không chỉ làm 
xấu hình ảnh người chiến sỹ 
công an, mà còn làm suy 
giảm nghiêm trọng lòng tin 
của nhân dân, làm tổn hại 
danh dự của lực lượng Công 
an nhân dân.  

Vì vậy, lực lượng 
Công an nhân dân ở mọi 
lúc, mọi nơi cần nỗ lực xây 
dựng và củng cố hình ảnh 
tốt đẹp về người chiến sỹ 
công an gần dân, kính trọng, 
lễ phép với nhân dân... Để 
làm được điều đó, mỗi cán 
bộ, chiến sỹ công an phải nỗ 
lực rèn luyện, xây dựng nếp 
sống văn hóa ứng xử tốt đẹp 
với nhân dân, đồng đội và 
bản thân mình. 

Hơn lúc nào hết, việc 
xây dựng hình ảnh tốt đẹp, 
chuẩn mực về người chiến 
sỹ công an trong lòng quần 
chúng nhân dân là nhiệm vụ 
then chốt, xuyên suốt trong 
công tác xây dựng lực 
lượng trong sạch, vững 
mạnh. Đồng thời, để lực 
lượng Công an nhân dân 
hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo 
vệ Đảng, Nhà nước và nhân 
dân, thực sự là lực lượng vũ 
trang trọng yếu, tin cậy của 
Đảng, xứng đáng đóng vai 
trò nòng cốt, xung kích 
trong cuộc đấu tranh bảo vệ 
an ninh, trật tự và xứng 
đáng với truyền thống tốt 
đẹp - “vì nhân dân mà phục 
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vụ”, thời gian tới, cán bộ, 
chiến sỹ công an nhân dân 
cần tập trung làm tốt một số 
nhiệm vụ sau: 

Thứ nhất, tuyên 
truyền, giáo dục nâng cao 
nhận thức của cán bộ, chiến 
sỹ công an về vai trò của 
quần chúng nhân dân trong 
sự nghiệp bảo vệ an ninh, 
trật tự. Khi nhân dân tin 
cậy, yêu mến, ủng hộ Công 
an nhân dân thì lực lượng 
mới vững mạnh, hoàn thành 
xuất sắc những nhiệm vụ 
được giao. Vì vậy, trong 
nhận thức, mỗi người cán 
bộ, chiến sỹ công an phải 
biết phấn đấu, hy sinh vì lợi 
ích của nhân dân, hết lòng, 
hết sức phục vụ nhân dân. 
Kiên quyết đấu tranh chống 
mọi hành vi vi phạm quyền 
tự do, dân chủ của nhân 
dân; khắc phục tác phong, 
thái độ hách dịch, làm khó 
dễ nhân dân. Mỗi cán bộ, 
chiến sỹ công an cần phấn 
đấu trở thành cán bộ dân 
vận giỏi, gắn bó mật thiết 
với nhân dân, hiểu tâm tư, 
nguyện vọng của nhân dân, 
học sáng kiến và kinh 
nghiệm của nhân dân; mọi 
chủ trương, kế hoạch, biện 
pháp về công tác công an 
đều phải xuất phát từ nhân 
dân và phục vụ lợi ích của 
nhân dân. Trên cơ sở đó, 
huy động nhân dân tham gia 
xây dựng, củng cố hệ thống 
chính trị và bảo vệ an ninh, 
trật tự ở cơ sở. 

Thứ hai, tổ chức, triển 
khai thực hiện nghiêm túc 
Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 
15/5/2016 của Bộ Chính trị 
(Khóa XII) về “Đẩy mạnh 

học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh” gắn với các 
phong trào “Công an nhân 
dân học tập, thực hiện Sáu 
điều Bác Hồ dạy”, “Học tập 
và làm theo tấm gương đạo 
đức Hồ Chí Minh - Công an 
nhân dân vì nước quên thân, 
vì dân phục vụ”, Cuộc vận 
động “Xây dựng phong 
cách người Công an nhân 
dân bản lĩnh, nhân văn, vì 
nhân dân phục vụ”, đưa việc 
rèn luyện, tu dưỡng phẩm 
chất đạo đức, lối sống trở 
thành việc làm thường 
xuyên hàng ngày, tự giác 
của mỗi cán bộ, chiến sỹ 
công an. Gắn các phong 
trào thi đua “Vì an ninh Tổ 
quốc” với việc thực hiện các 
chỉ thị, nghị quyết của 
Đảng, nhất là Nghị quyết 
Trung ương 4 (Khóa XI, 
Khóa XII). 

Thứ ba, không ngừng 
củng cố và phát huy sức 
mạnh tổng hợp của khối đại 
đoàn kết toàn dân tộc, nâng 
cao vai trò của Mặt trận Tổ 
quốc, các đoàn thể chính trị 
- xã hội… nhằm tăng cường 
sức mạnh của các tầng lớp 
nhân dân tham gia vào sự 
nghiệp bảo vệ an ninh, trật 
tự; tăng cường tiềm lực nền 
an ninh nhân dân, tạo cơ sở, 
nền tảng cho việc xây dựng 
thế trận an ninh nhân dân, 
phục vụ đắc lực cho công 
cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ 
quốc, sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa và 
hội nhập quốc tế của đất 
nước. Thường xuyên duy trì 
và quan tâm tới công tác 
xây dựng và nhân rộng các 

mô hình, điển hình tiên tiến; 
kịp thời tuyên truyền, biểu 
dương, khen thưởng các tập 
thể, cá nhân có thành tích 
xuất sắc trong phong trào 
toàn dân bảo vệ an ninh Tổ 
quốc, bảo vệ cuộc sống bình 
yên của nhân dân. 

Thứ tư, tiếp tục củng 
cố, kiện toàn tổ chức bộ 
máy, hoàn thiện chức năng, 
nhiệm vụ của Công an nhân 
dân theo hướng tinh gọn, 
chuyên sâu về địa bàn, lĩnh 
vực; đẩy mạnh xây dựng lực 
lượng Công an nhân dân 
trong sạch, vững mạnh, 
từng bước hiện đại, phát 
huy vai trò nòng cốt bảo 
đảm an ninh, trật tự trong 
mọi tình huống, tạo bước 
phát triển mới về chất sức 
mạnh tổng hợp; chú trọng 
xây dựng vững mạnh cả về 
chính trị, tư tưởng, tổ chức 
và đạo đức; tích cực đổi 
mới, nâng cao chất lượng 
các mặt công tác công an. 
Chú trọng việc xây dựng 
đội ngũ cán bộ, chiến sỹ 
công an có phẩm chất đạo 
đức trong sáng, nhạy bén về 
chính trị, tinh thông về 
nghiệp vụ, vững vàng về 
pháp luật, am hiểu về khoa 
học - công nghệ, tận tụy, 
sáng tạo trong công tác; 
mưu trí, dũng cảm trong 
chiến đấu; đủ phẩm chất và 
năng lực hoàn thành xuất 
sắc mọi nhiệm vụ được 
giao. 

 

Bùi Thanh Tuấn 
Viện Chiến lược và Khoa 
học Công an, Bộ Công an 

(tapchicongsan.org.vn 
Ngày 18/8/2017)
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XÂY DỰNG ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP 

TRONG LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT GIAO THÔNG THEO 6 ĐIỀU BÁC HỒ DẠY 
 

Thấm nhuần lời dạy của Bác, trong các giai đoạn cách mạng trước đây cũng như 
trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tích cực và chủ động hội nhập 
quốc tế ngày nay, việc học tập và thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân đã 
trở thành phong trào thi đua rộng lớn, liên tục, là nội dung trọng tâm công tác chính 
trị, tư tưởng, là kim chỉ nam trong việc xây dựng đạo đức nghề nghiệp cho lực lượng 
Cảnh sát giao thông. 

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn chăm lo xây dựng, giáo dục và rèn luyện Công 
an nhân dân trưởng thành, lớn mạnh về mọi mặt. Người để lại cho toàn Đảng, toàn dân, toàn 
quân, trong đó có lực lượng Công an nhân dân tư tưởng và những lời dạy quý báu. Cách đây 
70 năm, ngày 11/3/1948, Bác Hồ đã có thư gửi đồng chí Hoàng Mai, Giám đốc Công an Khu 
XII về “Tư cách người công an cách mệnh”. Đây cũng là lời huấn thị chung cho toàn lực 
lượng Công an nhân dân, là di sản tinh thần thiêng liêng, là kim chỉ nam cho mọi hoạt động 
công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng, là chuẩn mực đạo đức, phương châm xử thế và 
hành động, là động lực tinh thần, cội nguồn sức mạnh làm nên chiến thắng của lực lượng 
Công an nhân dân trong suốt chặng đường cách mạng đầy chông gai, thử thách của đất nước 
và dân tộc. 

70 năm qua, lời huấn thị của Người đối với lực lượng Công an nhân dân luôn mang 
tính thời sự và ngày càng trở nên có ý nghĩa thiết thực trong giai đoạn hiện nay. Với đặc thù 
nghề nghiệp, lực lượng Cảnh sát giao thông được giao nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao 
thông, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Trong công tác chiến đấu, lực lượng Cảnh sát giao 
thông phải thường xuyên tiếp xúc với mọi tầng lớp nhân dân và nhiều mặt trái của xã hội. 
Điều này rất dễ tác động đến tư tưởng, ý thức trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ 
chiến sỹ. Do vậy, việc học tập và làm theo 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân luôn có ý 
nghĩa quyết định trong quá trình rèn luyện phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ chiến 
sỹ Cảnh sát giao thông, là nền tảng quan trọng trong việc xây dựng lực lượng Cảnh sát giao 
thông trong sạch, vững mạnh… 

* Hiểu về 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân: 
Sáu điều Bác Hồ dạy là một huấn thị hoàn chỉnh, khoa học, có quan hệ nhân quả, điều 

trước là tiền đề của điều sau, điều sau bổ sung cho điều trước. Đó là một trong những di sản 
vô cùng quý báu mà Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại để lại cho lực lượng Công an nhân dân, đó 
chính là chuẩn mực về phẩm chất đạo đức, tư cách của người công an cách mạng trong mọi 
thời đại, có ý nghĩa quan trọng trong việc xây dựng lực lượng Công an nhân dân chính quy, 
tinh nhuệ và từng bước hiện đại: 

“Đối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính. 
 Đối với đồng sự, phải thân ái giúp đỡ. 
 Đối với Chính phủ, phải tuyệt đối trung thành. 
 Đối với nhân dân, phải kính trọng, lễ phép. 
 Đối với công việc, phải tận tụy. 
 Đối với địch, phải cương quyết, khôn khéo”. 
Trong lời dạy đầu tiên Bác dặn người chiến sỹ công an trước hết phải nghiêm khắc với 

mình, phải rèn luyện được 4 phẩm chất cao quý của con người mà trí tuệ nhân loại đã đúc 
kết, đó là: “Cần, kiệm, liêm, chính”: Cần là cần cù lao động, say mê công việc; kiệm là tiết 
kiệm, tận dụng tốt thành quả lao động của con người, không xa hoa, lãng phí; liêm là liêm 
khiết, không tư lợi, không tìm cách để dành nhiều lợi ích cho mình; chính là sống quang 
minh chính đại, không giả dối, thấy việc gì đúng thì làm. Câu thứ hai, Bác dạy: Trong quan 
hệ với đồng sự, đồng chí phải có tinh thần thân ái, giúp đỡ để cùng tiến bộ, hoàn thành tốt 
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công việc được giao. “Đối với Chính phủ phải tuyệt đối trung thành”, nhiệm vụ của công an 
là phải bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ nhân dân, trung thành với Chính phủ trọn 
vẹn, chu đáo và có trách nhiệm đối với những công việc mà Đảng, Nhà nước và nhân dân 
giao phó. Công an muốn được dân tin, dân yêu, dân giúp đỡ thì trước hết phải kính trọng, lễ 
phép với nhân dân. Bên cạnh sự kính trọng và lễ phép còn đòi hỏi con người công an cách 
mạng phải luôn tận tụy trong công việc. Bác dạy: “Đối với công việc phải tận tụy”, tận tụy ở 
đây có nghĩa là hết lòng, hết sức, toàn tâm, toàn ý vì công việc mà Đảng và Nhà nước giao 
phó, tận tụy với công việc được thể hiện ở sự làm việc bền bỉ, có tính chủ động, sáng tạo, 
xuất phát từ động cơ đúng đắn và trong sáng vì mục tiêu phục vụ nhân dân. “Đối với địch 
phải cương quyết, khôn khéo”, đây là yêu cầu về tài năng, về sự quyết đoán, quả cảm của 
người chiến sỹ công an khi đứng trước kẻ thù. Điều dạy đầu tiên của Bác đối với lực lượng 
Công an nhân dân là cần kiệm và cuối cùng là khôn khéo. Cần kiệm là biểu hiện của “Đức”, 
khôn khéo là biểu hiện của “Tài”. Tài và Đức là hai chuẩn mực mà người cán bộ chiến sỹ 
công an phấn đấu rèn luyện, là nền tảng của mọi thành công. 

Thấm nhuần lời dạy của Bác, trong các giai đoạn cách mạng trước đây cũng như trong 
thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tích cực và chủ động hội nhập quốc tế ngày 
nay, việc học tập và thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân đã trở thành phong 
trào thi đua rộng lớn, liên tục, là nội dung trọng tâm công tác chính trị, tư tưởng, là kim chỉ 
nam trong việc xây dựng đạo đức nghề nghiệp cho lực lượng công an nói chung, trong đó có 
lực lượng Cảnh sát giao thông. 

* Kết quả đạt được trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã 
hội 

Trong những năm qua, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy 
Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, lực lượng Cảnh sát giao thông luôn triển khai 
thực hiện có hiệu quả các mặt công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, góp phần tích cực 
trong việc nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông của người 
dân, hạn chế vi phạm, giảm thiểu tai nạn giao thông… Lực lượng Cảnh sát giao thông luôn là 
lực lượng chủ công, nòng cốt trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã 
hội, góp phần bảo vệ thành công các sự kiện chính trị quan trọng của Đảng và Nhà nước. 
Trong những năm qua, tình hình tai nạn giao thông liên tiếp giảm trên cả ba tiêu chí: Số vụ, 
số người chết và bị thương. Chỉ tính trong vòng 10 năm trở lại đây (2007 - 2017), số người 
chết do tai nạn giao thông năm 2017 đã giảm hơn 4.000 người so với năm 2007… 

Lực lượng Cảnh sát giao thông với chức năng nhiệm vụ được giao, hàng ngày, hàng 
giờ thường xuyên có mặt kịp thời trên các địa bàn, tuyến giao thông trọng điểm, phức tạp, 
không quản ngại ngày, đêm, mưa gió, bão lũ để giữ gìn trật tự an toàn giao thông, đảm bảo 
an toàn cho người dân khi tham gia giao thông; phát hiện kiểm tra bắt giữ và ngăn chặn có 
hiệu quả tình trạng buôn lậu và gian lận thương mại, các vụ phạm pháp hình sự trên các 
tuyến giao thông. 

Đại đa số cán bộ chiến sỹ Cảnh sát giao thông đều có lập trường tư tưởng vững vàng, 
trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; tận tụy, trách nhiệm với công việc; có 
phẩm chất đạo đức và lối sống trong sáng, lành mạnh; chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương, 
điều lệnh, giao tiếp ứng xử có văn hóa, đã góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sỹ Công 
an nhân dân “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. Đã có nhiều tấm gương dũng cảm của cán 
bộ chiến sỹ Cảnh sát giao thông hy sinh, bị thương trong khi làm nhiệm vụ. Hàng nghìn lượt 
cán bộ chiến sỹ đã nêu gương liêm khiết, tận tụy, hết lòng phục vụ nhân dân: Nhặt được tài 
sản của người dân bị rơi tìm người trả lại; dũng cảm tham gia truy bắt đối tượng cướp giật 
trên đường, cứu giúp người dân gặp nạn trên đường, trong mưa, lũ; giúp người già, trẻ nhỏ 
lạc đường tìm lại thân nhân… Những việc làm, hành động ý nghĩa này của cán bộ chiến sỹ 
đã được người dân, các cấp các ngành ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao. Ngày càng xuất 
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hiện nhiều gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực công tác, chiến đấu của Cảnh sát giao 
thông được nhân dân gửi thư khen ngợi. 

Tại nhiều đơn vị, địa phương đã thực hiện phương châm “làm hết việc, không làm hết 
giờ” cùng với việc đơn giản hóa các thủ tục hành chính, tạo điều kiện tốt nhất cho người dân 
khi đến làm việc, đã nhận được nhiều lời khen ngợi, đồng tình của nhân dân. Phương châm 
“Cảnh sát giao thông bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” đã lan tỏa trong toàn lực 
lượng. Thái độ ứng xử có văn hóa, đúng mực được mỗi cán bộ chiến sỹ thực hiện nghiêm túc 
trong công tác tiếp công dân tại các bộ phận, nhất là trong công tác đăng ký quản lý phương 
tiện giao thông, xử lý vi phạm… đã dần tạo được niềm tin, sự yêu mến và hình ảnh đẹp của 
người chiến sỹ công an trong lòng dân. 

Cùng với đó, hình ảnh người chiến sỹ Cảnh sát giao thông tuyên tuyền Luật Giao thông 
đến với bà con vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc, kết hợp công tác từ 
thiện, trao những phần quà nhỏ đến những người dân có hoàn cảnh khó khăn, động viên họ 
vươn lên trong cuộc sống đã và đang được lực lượng Cảnh sát giao thông nhiều địa phương 
triển khai thực hiện. Việc làm này đã dần tạo được niềm tin, sự yêu mến và hình ảnh đẹp của 
người chiến sỹ công an trong lòng dân. 

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được, cũng phải thẳng thắn nhìn nhận rằng, 
trong công tác chuyên môn và xây dựng lực lượng của lực lượng Cảnh sát giao thông hiện 
nay cũng còn một số tồn tại, thiếu sót. Tinh thần trách nhiệm trong công việc của một bộ 
phận cán bộ, chiến sỹ chưa cao, một số ít còn tư tưởng trung bình chủ nghĩa, ích kỷ, thiếu rèn 
luyện phấn đấu vươn lên. Do đặc thù nghề nghiệp và áp lực công việc nên áp lực dư luận xã 
hội đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông và lực lượng Cảnh sát giao thông 
hiện nay là rất lớn. Chỉ một lời nói, cử chỉ, hành động chưa đúng mực của Cảnh sát giao 
thông dễ trở thành tâm điểm cho người vi phạm bình luận, đưa thông tin xuyên tạc, bôi nhọ, 
chống đối trên các trang mạng xã hội và một số báo điện tử. Điều này đã anh hưởng không 
nhỏ đến danh dự và uy tín của lực lượng Cảnh sát giao thông. 

Trong giai đoạn hiện nay, nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự an toàn 
xã hội còn rất nhiều khó khăn, thách thức khi ý thức của người tham gia giao thông còn tùy 
tiện; hạ tầng giao thông tuy đã được nâng cấp cải tạo nhưng vẫn còn nhiều bất cập trong việc 
tổ chức giao thông; tình hình thiên tai, dịch bệnh kéo dài, mưa lũ, ô nhiễm môi trường nhiều 
nơi đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh, trật tự… Đồng thời cũng gây ra những khó 
khăn, áp lực cho lực lượng Cảnh sát giao thông trong thực thi nhiệm vụ bảo đảm trật tự an 
toàn giao thông. 

* Tăng cường giáo dục và xây dựng đạo đức nghề nghiệp trong lực lượng Cảnh 
sát giao thông thực hiện theo 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân 

Đất nước ta đang bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chủ động 
và tích cực hội nhập quốc tế trong bối cảnh thế giới đầy biến động, tiềm ẩn nhiều bất trắc, 
khó lường. Âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”, bạo loạn, lật đổ của các thế lực thù 
địch nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt 
Nam vẫn không thay đổi. Trong khi đó, những biểu hiện xa rời mục tiêu, lý tưởng độc lập 
dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, suy thoái về tư tưởng 
chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên đang tác động làm xói mòn 
lòng tin của cán bộ, nhân dân, ảnh hưởng đến vai trò lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, đe dọa 
sự tồn vong của chế độ xã hội chủ nghĩa. Nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự đang đặt ra rất 
nặng nề đối với lực lượng Công an nhân dân nói chung và lực lượng Cảnh sát giao thông nói 
riêng. 

Có thể khẳng định rằng, 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân đã thể hiện sâu sắc về 
phẩm chất; chuẩn mực đạo đức; giá trị nhân văn; ý thức trách nhiệm; giác ngộ lý tưởng; lòng 
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yêu nước; quan điểm quần chúng; sách lược đấu tranh với địch; tài năng, năng lực làm 
việc… Việc tổ chức học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy đã được lực lượng Công an nhân 
dân quán triệt nghiêm túc trong suốt 70 năm qua và nay đã trở thành phong trào rộng lớn gắn 
với phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, phong trào “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” và các 
phong trào khác trong lực lượng Công an nhân dân. 

Để góp phần định hướng và xây dựng đạo đức nghề nghiệp cho lực lượng Cảnh sát 
giao thông theo 6 điều Bác Hồ dạy, cần tập trung vào những nội dung sau: 

Một là: Các cấp ủy đảng, lãnh đạo đơn vị trong lực lượng Cảnh sát giao thông cần tiếp 
tục đưa phong trào “Công an nhân dân học tập và thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” lên một 
tầm cao mới, sâu sắc, toàn diện hơn, gắn với triển khai thực hiện nghiêm túc Cuộc vận động 
“Xây dựng phong cách người cảnh sát giao thông bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” 
và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn 
Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu 
hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Phát động cán bộ chiến sỹ thực hành tiết 
kiệm, chống lãng phí trong công tác, sinh hoạt. Nâng cao chất lượng đào tạo bồi dưỡng đội 
ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp. Trong chỉ đạo cũng như tổ chức thực 
hiện phải quán triệt tinh thần lấy kết quả của việc thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy Công an 
nhân dân và học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một trong những nội dung 
quan trọng để đánh giá, phân loại, bình xét thi đua hàng năm của tập thể, cá nhân, nhất là 
trong đánh giá cán bộ để quy hoạch, luân chuyển, điều động, đào tạo, bổ nhiệm, miễn nhiệm, 
khen thưởng, kỷ luật cán bộ.  

 Hai là: Cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị phải tiếp tục tổ chức tập huấn, bồi dưỡng những 
kiến thức cơ bản về chính trị, pháp luật nghiệp vụ, rèn luyện phẩm chất đạo đức cho cán bộ 
chiến sỹ. Yêu cầu đối với mỗi cán bộ chiến sỹ phải thường xuyên rèn luyện, tu dưỡng đạo 
đức cách mạng, suy nghĩ, hành động theo 6 điều Bác Hồ dạy, luôn vững vàng trước sự tấn 
công của các thế lực thù địch và các loại tội phạm, những cám dỗ tiêu cực của mặt trái kinh 
tế thị trường; thường xuyên bồi đắp ý chí khắc phục khó khăn, gian khổ, đề cao tinh thần 
trách nhiệm; say mê, năng động, sáng tạo, nhạy bén, mưu trí, dũng cảm trong công tác và 
chiến đấu. Đồng thời mỗi cán bộ chiến sỹ cần nắm chắc được vai trò, trách nhiệm của lực 
lượng Cảnh sát giao thông trong khi thi hành công vụ, các quy định pháp luật về công tác 
bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Thực hiện tư thế, lễ tiết, tác phong, ứng xử văn hóa, văn 
minh, kiên quyết nhưng phải linh hoạt trong từng tình huống cụ thể, đáp ứng yêu cầu công 
tác trong tình hình thực tiễn. 

Ba là: Yêu cầu mỗi cán bộ chiến sỹ trong lực lượng Cảnh sát giao thông cần vận dụng 
linh hoạt sáng tạo và cụ thể hóa 6 điều Bác Hồ dạy sát với từng lĩnh vực công tác chuyên 
môn của mình, bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Nhất là đối với cán bộ chiến sỹ làm 
nhiệm vụ tại các bộ phận thường xuyên tiếp xúc với nhân dân. Cần vận dụng sáng tạo lời dạy 
của Bác “Đối với nhân dân phải kính trọng lễ phép”, đồng thời thực hiện tinh thần “Đổi mới, 
chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả” và “Mỗi ngày làm một việc tốt, vì nhân dân 
phục vụ”… Bên cạnh đó cần nghiên cứu đề xuất tiếp tục đổi mới công tác cải cách thủ tục 
hành chính trong các mặt công tác, đặc biệt tiến tới xây dựng quy trình xử phạt vi phạm hành 
chính sao cho phù hợp, khoa học, rút gọn các thủ tục hành chính song vẫn đảm bảo hiệu quả 
xử lý vi phạm. Tăng cường lắp đặt hệ thống thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, camera giám sát giao 
thông tại các tuyến đường trọng điểm, trên phương tiện thanh tra kiểm soát và cán bộ chiến 
sỹ thực hiện nhiệm vụ để hỗ trợ xử lý các vi phạm trật tự an toàn giao thông bằng hình ảnh, 
góp phần quản lý giám sát, nâng cao ý thức trách nhiệm, việc chấp hành quy trình chế độ 
công tác của cán bộ chiến sỹ Cảnh sát giao thông. Đồng thời nâng cao ý thức tự giác chấp 
hành pháp luật của người tham gia giao thông. 
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Bốn là: Coi trọng biện pháp vận động quần chúng và xây dựng phong trào toàn dân 
bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trong đó, lực lượng Cảnh sát giao thông cần phối hợp chặt chẽ với 
các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương và người dân tích cực bám sát địa bàn, 
nắm chắc tình hình, chú trọng rà soát đánh giá, phân loại thực trạng chất lượng hoạt động của 
các phong trào, mô hình toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông hiện nay. Có 
kế hoạch xây dựng, củng cố, nhân rộng mô hình tốt, loại bỏ mô hình kém, phát triển mô hình 
mới phù hợp gắn với tình hình thực tế ở từng địa phương. Chủ động tham mưu cho cấp ủy, 
chính quyền địa phương những chủ trương, giải pháp quan trọng thực hiện có hiệu quả 
nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội. Xây dựng, củng cố mối quan hệ 
gắn bó chặt chẽ với nhân dân; kính trọng, lễ phép, sẵn sàng bảo vệ và giúp đỡ nhân dân; 
tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính 
sách, pháp luật của Nhà nước trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, thực hiện và 
xây dựng có hiệu quả phong trào toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông. 

Năm là: Phối hợp với các cơ quan báo chí thông tin đại chúng chủ động tuyên truyền 
nhân rộng gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong đấu tranh phòng, chống tội 
phạm; rèn luyện đạo đức, lối sống và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, hết lòng, hết sức 
phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân của cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát giao thông. Nhất là 
những tấm gương gương mẫu của cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, của cấp ủy và người 
đứng đầu cấp ủy hoặc một trong những nhân tố có tầm ảnh hưởng rộng rãi, có tác dụng quyết 
định tới chất lượng, hiệu quả giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ chiến sỹ. Đồng thời 
chú trọng việc sơ kết, tổng kết nhằm phát huy kết quả đạt được, phổ biến những kinh nghiệm 
hay, những mô hình mới trong phong trào “Công an nhân dân học tập và thực hiện 6 điều 
Bác Hồ dạy”, từ đó tạo động lực thúc đẩy việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm trật tự 
an toàn giao thông, trật tự xã hội, xây dựng lực lượng Cảnh sát giao thông trong sạch vững 
mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. 

 

                                                                                         Đại tá Lê Xuân Đức 
                                                                         Phó cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông 
                                                                                    (csgt.vn - Ngày 25/01/2018) 
 

 
LỰC LƯỢNG CÔNG AN NHÂN DÂN THỰC HIỆN SÁU ĐIỀU BÁC HỒ DẠY 

VÀ LỜI KÊU GỌI THI ĐUA ÁI QUỐC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 
 

Ngay từ năm 1948, khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp bước vào giai đoạn gay 
go, quyết liệt, phong trào Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy đã gắn 
với phong trào thi đua ái quốc của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta do Chủ tịch Hồ Chí 
Minh phát động. 

Phong trào đã góp phần tạo khí thế sục sôi, tinh thần nhiệt huyết, ý chí kiên cường để 
lực lượng công an cùng quân đội và nhân dân cả nước bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ, 
gian khổ. 

Các số báo của Nha Công an Trung ương đăng bức thư của Bác Hồ và nêu định hướng 
cơ bản về việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy để các đơn vị và cán bộ chiến sỹ công 
an quán triệt, thực hiện.  

Ở vùng tự do, lực lượng công an hưởng ứng phong trào bằng các hình thức như: Tổ 
chức cho cán bộ chiến sỹ nghiên cứu, quán triệt nội dung bức thư; mở lớp chỉnh huấn, tổ 
chức tuyên thệ trung thành với Tổ quốc và thực hiện nghiêm túc Sáu điều Bác Hồ dạy.  
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Tháng 5/1948, Công an Thanh Hóa mở lớp chỉnh huấn tại rừng thông (huyện Đông 
Sơn) nơi Bác Hồ đã về thăm để tổ chức học tập. Tại đây, cán bộ chiến sỹ được chia thành 6 
khu trại, với ý nghĩa tương ứng với Sáu điều Bác dạy, mỗi khu trại đều có panô ghi Sáu điều 
dạy của Bác để hàng ngày cán bộ chiến sỹ học tập và tự nguyện, tự giác làm theo.  

Năm 1951, Sở Công an Nam Bộ biên soạn, xuất bản sách “Sáu lời dạy của Hồ Chủ 
tịch” để cán bộ chiến sỹ học tập, quán triệt thực hiện phù hợp với tình hình, nhiệm vụ công 
tác của đơn vị.  

Hưởng ứng phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” và 
các phong trào thi đua yêu nước do Đảng, Nhà nước phát động, lực lượng Công an nhân dân 
đã đoàn kết một lòng, phát huy ý chí tự lực, tự cường, lòng tự hào dân tộc, vượt qua mọi hy 
sinh gian khổ, phát huy truyền thống yêu nước, đập tan âm mưu lật đổ chính quyền cách 
mạng non trẻ, diệt ác, phá tề, trừ khử nhiều tên Việt gian, mật thám, thổ phỉ, phản động nguy 
hiểm; đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động phá hoại của các tổ chức phản động, 
các cơ quan tình báo, gián điệp đế quốc; bảo vệ bí mật an toàn cơ quan đầu não, căn cứ địa 
kháng chiến và các chiến dịch quân sự trọng yếu. 

Ngày 27/9/1950, tổ điệp báo A13 (thuộc Ty Điệp báo, Nha Công an Trung ương) đã 
mưu trí, dũng cảm sử dụng một khối lượng lớn thuốc nổ đánh đắm thông báo hạm Amiô 
Đanhvin (chiếc thông báo hạm lớn nhất của Pháp ở Đông Dương lúc đó) ở vùng biển Sầm 
Sơn, Thanh Hóa, tiêu diệt hơn 200 sỹ quan và binh lính Pháp. Chiến công vang dội đó cùng 
với hàng trăm chiến công oanh liệt khác mãi mãi được vinh danh, trở thành truyền thống vẻ 
vang của Công an nhân dân Việt Nam.  

Từ phong trào thi đua sôi nổi đó đã xuất hiện nhiều tấm gương cán bộ chiến sỹ công an 
chiến đấu dũng cảm, lập công xuất sắc trên toàn quốc, cổ vũ mạnh mẽ tinh thần yêu nước 
chống thực dân Pháp xâm lược của các tầng lớp nhân dân, góp phần cùng toàn Đảng, toàn 
quân, toàn dân đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đến thắng lợi, mà đỉnh cao là 
chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử năm 1954, miền Bắc được hoàn toàn giải phóng tiến hành 
cách mạng xã hội chủ nghĩa, miền Nam tiếp tục cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân. 

Trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược, phong trào Công an nhân dân học tập, 
thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy luôn được gắn với phong trào thi đua yêu nước trong lực 
lượng Công an nhân dân. 

Ở miền Bắc, sau khi Ban Bí thư Trung ương Đảng ra Nghị quyết về “Đẩy mạnh phong 
trào thi đua yêu nước”, ngày 17/4/1961, Bộ Công an tổ chức lớp chỉnh huấn ở cơ quan Bộ, 
quán triệt Nghị quyết số 12/NQ-TW, ngày 25/2/1961 của Bộ Chính trị và bài phát biểu của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh về “ý thức làm chủ”, về “cần kiệm xây dựng nước nhà”, về chống tư 
tưởng “chủ nghĩa cá nhân”, “quan liêu mệnh lệnh”, “tham ô lãng phí”, “bảo thủ rụt rè” vào 
thực tế công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng công an, trong đó Sáu điều Bác dạy Công an 
nhân dân là một trong những nội dung quan trọng của lớp chỉnh huấn.  

Với tinh thần cách mạng, kiên quyết chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, lực 
lượng Công an nhân dân đã đấu tranh phá nhiều chuyên án, làm thất bại mọi âm mưu và hoạt 
động phá hoại của các tổ chức phản động; điều tra, bóc gỡ toàn bộ mạng lưới gián điệp do 
Pháp cài lại; cùng toàn dân trấn áp kịp thời các hoạt động gây bạo loạn và bắt gọn các toán 
gián điệp biệt kích của Mỹ - ngụy tung ra phá hoại miền Bắc; kiên cường, dũng cảm vượt 
qua mưa bom, bão đạn của đế quốc Mỹ, bảo vệ tài sản Nhà nước, bảo vệ tính mạng và tài sản 
của nhân dân; bảo vệ an toàn các đợt chuyển quân và vũ khí, hàng hóa chi viện cho chiến 
trường miền Nam. 

Việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác dạy và thực hiện các phong trào thi đua yêu nước 
luôn gắn với hình ảnh các chiến sỹ cảnh sát hình sự, cảnh sát phòng cháy, chữa cháy, cảnh 
sát khu vực, cảnh sát giao thông… quên mình trong lửa đạn của kẻ thù để cứu người, cứu tài 



 

“6 điều Bác Hồ dạy: Nền tảng sức mạnh của lực lượng Công an nhân dân”   

 

  Thông tin khoa học chuyên đề số 3/2018  40 

sản; cùng với thanh niên xung phong san lấp hố bom, mở đường cho các chuyến xe vận tải, 
đêm ngày hành quân chi viện cho chiến trường miền Nam; là minh chứng cho lòng yêu 
nước, ý chí kiên cường, quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, là những tấm gương sáng 
ngời, thể hiện rõ bản chất tốt đẹp “Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. 

Ở miền Nam, các lực lượng an ninh phát động phong trào “Bảo mật phòng gian”, bảo 
vệ an toàn cơ quan đầu não kháng chiến và căn cứ cách mạng; đồng thời vũ trang chiến đấu 
ngay trong sào huyệt địch, trấn áp bọn gián điệp, phản động, trừng trị những tên ác ôn có 
nhiều nợ máu với nhân dân. 

Ngày 19/5/1964, Bộ Công an phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc, vì 
hạnh phúc nhân dân, vì thống nhất đất nước”.  

Năm 1966, Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn ký Chỉ thị số 07 về đẩy mạnh phong trào thi 
đua mỗi người làm việc bằng hai, ra sức xây dựng và bảo vệ miền Bắc, tích cực ủng hộ miền 
Nam trong ngành công an; phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc, quyết thắng giặc Mỹ 
xâm lược” (1966); phong trào “Thi đua lập công bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo vệ công cuộc 
xây dựng chủ nghĩa xã hội, bảo vệ sự nghiệp thống nhất nước nhà” (gọi tắt là phong trào bảo 
vệ an ninh Tổ quốc - năm 1974).  

Việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác dạy kết hợp với các phong trào thi đua yêu nước, 
phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc một lần nữa khẳng định quyết tâm của lực lượng Công an 
nhân dân cùng cả nước nêu cao tinh thần yêu nước trong đấu tranh giành độc lập. 

Từ năm 1961 đến năm 1970, lực lượng công an đấu tranh triệt phá 78 toán gián điệp, 
biệt kích, bắt giữ 463 tên, thu nhiều tấn vũ khí, chất nổ, phương tiện hoạt động của chúng… 
Những chiến công đó đã góp phần cùng toàn dân và toàn quân đánh bại các chiến lược chiến 
tranh của Mỹ - Ngụy, đỉnh cao là chiến thắng trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.  

Trong giai đoạn này đã có 14.000 cán bộ chiến sỹ Công an nhân dân anh dũng hy sinh 
và gần 5.000 cán bộ chiến sỹ bị thương. Đó là những tấm gương tiêu biểu trong học tập, thực 
hiện Sáu điều Bác dạy, luôn nêu cao lòng trung thành tuyệt đối, tận tụy, hy sinh vì lý tưởng 
bảo vệ Đảng, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân, bảo vệ sự nghiệp cách mạng xã hội chủ 
nghĩa.  

 

                                                                                                                  BBT 
                                                                                                (csgt.vn - Ngày 05/3/2018) 
 
 
 
 
 
 
 

HOÀN CẢNH RA ĐỜI VÀ Ý NGHĨA LỊCH SỬ 

CỦA SÁU ĐIỀU BÁC HỒ DẠY CÔNG AN NHÂN DÂN 
 

Từ ngày 25 đến ngày 29/1/1948, Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ II được tổ 
chức tại Tuyên Quang. Hội nghị đã phát động phong trào thi đua “Rèn cán bộ, lập 
chiến công” trong toàn lực lượng Công an nhân dân. 

Hưởng ứng phong trào này, các sở, ty công an đã tổ chức giao ước thi đua thực hiện tốt 
nội dung phong trào thi đua và đặt ra những giải thưởng có giá trị cho các tập thể, cá nhân 
lập công xuất sắc. Phong trào “Rèn cán bộ, lập chiến công”, “Gây cơ sở, phá kỷ lục” đã tạo 
khí thế thi đua hăng say, nhiệt huyết trong công tác, chiến đấu, rèn luyện đạo đức, lối sống 
giữa các đơn vị và cán bộ, chiến sỹ công an. 

 

BẠN CÓ BIẾT? 
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Cùng với tờ Nội san “Rèn luyện” của Nha Công an Trung ương, nhiều khu, sở, ty công 
an cũng ra nội san nhằm tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, huấn luyện nghiệp vụ và 
hướng dẫn công tác cho cán bộ, chiến sỹ công an như: Công an Nam Định ra tờ “Luyện 
tiến”, Công an Tuyên Quang ra tờ “Trau dồi”… trong đó, tờ Nội san “Bạn dân” của Công an 
Khu XII là một trong những nội san tiêu biểu trong công tác tuyên truyền về phong trào 
“Rèn cán bộ, lập chiến công”. 

Sau khi dự Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ II, đồng chí Hoàng Mai, Giám đốc Sở 
Công an Khu XII đã viết thư kính gửi lên Chủ tịch Hồ Chí Minh và biếu Người tờ Nội san 
“Bạn dân” số Tết Mậu Tý (1948). 

Trong thư, đồng chí báo cáo với Bác về niềm tin, niềm tự hào, phấn khởi của quân và 
dân ta sau chiến thắng Thu - Đông năm 1947; đồng thời có nguyện vọng xin ý kiến chỉ đạo 
của Bác về nhiệm vụ, biện pháp công tác, nội dung giáo dục đạo đức, tác phong cho cán bộ, 
chiến sỹ công an; tôn chỉ, mục đích và những việc phải làm của báo chí công an. Đáp ứng 
nguyện vọng đó, ngày 11/3/1948, Bác Hồ đã có thư gửi Giám đốc Sở Công an Khu XII, 
trong thư Bác dạy: 

“… Trên báo, cần thường xuyên làm cho anh chị em công an nhận rõ công an của ta là 
công an nhân dân, vì dân mà phục vụ và dựa vào nhân dân mà làm việc. Nhân dân ta có hàng 
chục triệu người, có hàng mấy chục triệu tai, mắt, tay, chân. Nếu biết dựa vào nhân dân thì 
việc gì cũng xong. 

Trên tờ báo phải luôn nhắc nhở anh em rèn luyện tư cách đạo đức. Tư cách người công 
an cách mệnh là: 

Đối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính. 
Đối với đồng sự, phải thân ái giúp đỡ. 
Đối với Chính phủ, phải tuyệt đối trung thành. 
Đối với nhân dân, phải kính trọng, lễ phép. 
Đối với công việc, phải tận tụy. 
Đối với địch, phải cương quyết, khôn khéo. 
Nói tóm lại là những đạo đức và tư cách mà người công an cách mệnh phải có, phải giữ 

cho đúng. Những điều đó, chẳng những nên luôn luôn nêu trên báo mà lại nên viết thành ca 
dao cho mọi người công an học thuộc, nên viết thành khẩu hiệu dán tại những nơi các anh 
em công an thường đến (bàn giấy, nhà ăn, phòng ngủ…). 

Ngoài ra, công an thường phải kiểm soát nhân viên và công việc của mình. Mỗi công 
an viên đóng ở chỗ nào thì cần dạy cho dân quân, tự vệ nơi đó cách điều tra, xét giấy, phòng 
gian… Dạy cho dân ở nơi đó giữ bí mật. Và tự mình phải luôn luôn giữ lễ phép. Tránh hách 
dịch…”. 

Những nội dung ngắn gọn, súc tích trong thư Bác Hồ gửi đồng chí Giám đốc Sở Công 
an Khu XII, nhất là Sáu điều Bác dạy Công an nhân dân đã khái quát toàn diện hình ảnh 
người công an cách mạng với những phẩm chất đặc trưng mà rất đỗi bình dị, sống có lý 
tưởng trong sáng, có lập trường tư tưởng vững vàng, có bản lĩnh, ý chí tiến công cách mạng, 
tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, với sự nghiệp cách mạng; sẵn 
sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. 

Việc tổ chức học tập, thực hiện nghiêm túc Sáu điều Bác Hồ dạy thể hiện tình cảm sâu 
sắc của lực lượng Công an nhân dân đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh; là hành động thiết thực 
của cán bộ chiến sỹ công an, thể hiện sự trung thành tuyệt đối với Đảng, hết lòng, hết sức 
phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. 

70 năm qua, Sáu điều dạy của Bác về “Tư cách người công an cách mệnh” vẫn còn 
nguyên giá trị và luôn có tính thời sự sâu sắc, nhất là vào thời điểm hiện nay, khi toàn Đảng, 
toàn quân và toàn dân ta đang triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XII về 
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“Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính 
trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Chỉ thị 
05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh. 

 

(cand.com.vn - Ngày 3/3/2018) 
 

 
 

VỀ NƠI GHI DẤU SÁU ĐIỀU BÁC DẶN CÔNG AN NHÂN DÂN 
 

Sáu điều Hồ Chủ tịch căn dặn về 
“Tư cách người công an cách mệnh” nằm 
trong lá thư gửi Thiếu tướng Hoàng Mai - 
Giám đốc Công an Khu 12, năm 1948, 
sau này đã trở thành một di sản quý báu 
trong hệ tư tưởng Hồ Chí Minh để lực 
lượng Công an nhân dân học tập và rèn 
luyện tư cách đạo đức người công an cách 
mạng. 

Chùa Tứ Giáp thuộc xã Nhã Nam 
(Tân Yên, Bắc Giang) là “trụ sở” của công 
an Khu 12 những năm đầu tiên sau ngày độc 
lập, 2/9/1945. Năm 1948, Hồ Chủ tịch đã 
gửi một lá thư cho đồng chí Hoàng Mai 
(1922 - 2004) lúc đó là Giám đốc Công an 
Khu 12. Lá thư của Bác gửi được đánh bằng 
máy chữ, thời đó những chữ d được viết 
thành chữ z, chữ ph là chữ f. Bác căn dặn 
người chiến sỹ công an cách mạng: 

Đối với mình phải: Cần, kiệm, liêm, 
chính. 

Đối với đồng sự phải: Thân ái giúp đỡ. 
Đối với Chính phủ phải: Tuyệt đối 

trung thành. 
Đối với nhân dân phải: Kính trọng, lễ 

phép. 
Đối với công việc phải: Tận tụy. 
Đối với địch phải: Cương quyết, khôn 

khéo. 
Thiếu tướng Hoàng Mai lúc đó là Chủ 

bút của tờ nội san Bạn dân đã cho đăng báo 
và gửi công an trên cả nước. 

Ngôi chùa Tứ Giáp nằm lọt giữa bốn 
về yên ắng của cây lá xum xuê. Chỉ cách có 
một quãng đường vài trăm mét với đường 
lớn và thị trấn sầm uất, sôi động là một 
không gian tĩnh lặng đến lạ kỳ. Phía trước 
chùa, một bên có ao làng trong văn vắt, in 

nghiêng cả bầu trời xanh lững lờ mấy đám 
mây trắng. Bờ ao um tùm lau sậy, xa chút 
nữa là rặng rào ken liếp tre của nhà dân 
chung quanh nhưng vẫn tịnh không một âm 
thanh xao động. Chỉ có gió thổi qua tán lá 
làm mát mặt. Một bên cổng chùa có sân cỏ 
vuông vức lọt trũng hẳn xuống một bậc 
thềm. Chỗ đó còn lưu lại dấu vết về cuộc 
viếng thăm của đoàn sinh viên Trường Đại 
học Cảnh sát mới về cắm trại và học tập Sáu 
điều Bác dạy. 

Nắng của buổi gần trưa hè chói chang 
nhưng dịu đi bởi cây lá xanh. Phải chờ một 
lúc lâu lâu, có tiếng rút then cổng. Anh Việt 
nói to: “Cụ cho chúng con vào thăm chùa 
ạ”. Mở cổng chùa cho chúng tôi vào thăm là 
“ông thủ từ” được dân làng cử ra trông 
chùa, tên là Dương Văn Cử. Bước vào lối 
nhỏ sau cánh cổng gỗ nhà chùa, không gian 
rêu phong man mát đang bừng rạng dưới 
ánh sáng đan xuyên qua tầng lá như rũ hết 
cái nắng nóng và ồn ã của phố xá. Anh Việt 
chỉ tay vào mấy cái cây to, sù sì, giới thiệu 
đó là hai cây nhãn và một cây gạo cao vút, 
bứt hẳn lên so với mọi cây khác trong khu 
chùa, đều có niên đại hơn 300 năm. 

Vài trang giấy ít ỏi về lịch sử ngôi 
chùa còn lưu lại cho biết, chùa Tứ Giáp, còn 
gọi là Đại Phúc, được xây dựng từ thời Lê 
(năm 1771 đến năm 1773) với kiến trúc 
trước là đình sau là chùa. Gọi là Tứ Giáp để 
ghi danh nhân dân bốn giáp: Chuông, 
Thượng, Nguột, Hạ đã cùng hưng công xây 
dựng lại chùa to đẹp hơn. Chùa có bảy gian 
tiền đường, bảy gian ngoài và ba gian hậu 
cung. Đao chùa cong, trong chùa được bố trí 
đầy đủ tượng Phật, tượng Phật bà, tượng 
Thích ca, và các tượng La Hán, tòa bụt ốc... 
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ngoài cổng có gác chuông. Chùa Tứ Giáp 
trở thành nơi văn hóa tâm linh để nhân dân 
trong vùng đến đây dâng hương lễ Phật vào 
các ngày sóc, vọng và ngày lễ chính của 
chùa mở vào Rằm tháng Giêng. 

Cụ Cử chỉ cho chúng tôi thấy những 
vết sâu hoắm trên thân cột lim ở gian Tiền 
tế, bảo đó là vết đạn mà giặc Pháp bắn vào 
còn lưu lại. Cụ Cử còn chỉ cho tôi thấy một 
ngách nhỏ bên cạnh gian Tiền tế, có lẽ đó 
cũng chính là lối thoát ra phía sau chùa của 
cán bộ ta thời kỳ kháng chiến. 

Tháng 3/1945 một bộ phận báo Cứu 
quốc đến đóng và làm việc tại đây để in ấn 
tài liệu, truyền đơn. Kế hoạch đánh vào đồn 
Phủ Yên Thế cũng được đội du kích Bắc 
Sơn tổ chức họp bàn ở chùa vào đầu tháng 
4/1945. Đầu năm 1946 chùa Tứ Giáp đón 
đơn vị Bưu điện tỉnh và Ty Công an Hà Bắc 
(nay là Công an tỉnh Bắc Giang) và Công an 
Khu 12 (gồm năm tỉnh: Lạng Sơn, Cao 
Bằng, Bắc Giang, Bắc Ninh và Hòn Gai) về 
đặt trụ sở làm việc. Lúc đó, chỉ có đồng chí 
Hoàng Mai là làm việc tại chùa còn các cán 
bộ khác đều ăn ở trong các nhà dân. Thời 
đó, Công an Khu 12 đã xuất bản một tờ nội 
san mang tên “Bạn dân”. Theo tư liệu ghi 
lại, vào dịp Tết năm 1948, được sự giúp đỡ 
của Tòa soạn báo Cứu quốc, tờ nội san Bạn 
dân đã được in ti-pô khá đẹp. In xong, đồng 
chí Hoàng Mai - Tổng Biên tập của báo đã 
chọn tờ đẹp nhất gửi lên khu căn cứ địa Việt 
Bắc biếu Bác, mong sao Bác chỉ dẫn kinh 
nghiệm làm báo cũng như nghiệp vụ công 
an. 

Một thời gian ngắn sau, đồng chí 
Hoàng Mai vừa kết thúc chuyến công tác ở 
Nha Công an Trung ương trở về chùa Tứ 
Giáp thì nhận được một lá thư của Bác Hồ, 
đề ngày 11/3/1948, gửi đồng chí Hoàng Mai 
và lực lượng Công an nhân dân. Trong thư 
Bác có đoạn: “…Trên báo cần làm cho anh 
chị em công an nhận rõ, công an ta là công 
an nhân dân, vì nhân dân mà phục vụ và dựa 
vào dân mà làm việc. Nhân dân ta có hàng 
chục triệu người, có hàng mấy chục triệu tai, 

mắt, tay, chân. Nếu biết dựa vào dân thì làm 
việc gì cũng xong”. 

Ngôi chùa Tứ Giáp được Bộ Văn hóa 

- Thông tin công nhận là di tích lịch sử quốc 

gia, ngày 31/1/1992. Chùa không chỉ là nơi 

sinh hoạt tín ngưỡng tâm linh của người dân 

trong vùng mà còn là một địa điểm mang 

dấu lịch sử cách mạng thời kỳ tiền khởi 

nghĩa. Đặc biệt, là nơi phát tích những điều 

Bác Hồ dạy lực lượng Công an nhân dân. 

Trong suốt 67 năm qua, Sáu điều Bác Hồ 

dạy Công an nhân dân đã trở thành kim chỉ 

nam trong hành động và lan tỏa trở thành 

phong trào thi đua rộng lớn, luôn là trọng 

tâm xuyên suốt trong công tác chiến đấu, 

xây dựng lực lượng. 

Thấm nhuần và nghiêm túc thực hiện 

những điều Bác dạy, Công an tỉnh Bắc 

Giang nói riêng trong thời gian qua đã có 

nhiều phong trào thi đua hiệu quả, thiết 

thực. Đó là Cuộc vận động “Học tập và làm 

theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - 

Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân 

phục vụ” gắn với phong trào “Công an nhân 

dân học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ 

dạy”. Công an Bắc Giang dựa vào dân, phối 

hợp với các lực lượng trong ngành đã phát 

hiện, bắt giữ, khám phá hàng trăm vụ án lớn 

nhỏ, triệt phá hàng chục đường dây vận 

chuyển, buôn bán ma túy lớn... 

Để phát huy truyền thống ngành hơn 

nữa theo Sáu điều Bác dạy, năm 2013, Công 

an Bắc Giang đã tổ chức những buổi gặp gỡ 

với nhiều nhân chứng ở Nhã Nam để xác 

minh địa điểm đóng quân của Công an Khu 

12 và là nơi lãnh đạo Công an tỉnh đã từng 

làm việc. Được sự đồng ý của Bộ Công an, 

tháng 5/2015, kế hoạch xây dựng khu di tích 

lịch sử Công an Khu 12 được thông qua các 

cấp chính quyền ở tỉnh, có phương án xây 

dựng các hạng mục chính trên diện tích năm 

ha quanh khu vực chùa Tứ Giáp, gồm: Khu 

lưu niệm, khu tham quan, học tập và phát 

huy tác dụng những điều Bác Hồ dạy, khu 

quản lý điều hành, phục vụ. 
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Nơi đó, không chỉ là nơi ghi dấu tích 
lịch sử một thời kỳ oai hùng của dân tộc mà 
còn mang ý nghĩa đặc biệt đối với ngành 
Công an. Như là hình ảnh người Công an 

nhân dân sáng ngời Sáu điều Bác dạy, ở 
trong lòng dân... 
 

Hà Thu 
(nhandan.com.vn - Ngày 19/8/2015) 

 

 
 

NHỚ NHỮNG LỜI BÁC HỒ DẠY CÔNG AN NHÂN DÂN 
 

Những lời dạy của Bác có ý nghĩa sâu sắc, toàn diện đối với quá trình công tác, 
chiến đấu, rèn luyện, tu dưỡng của mỗi cán bộ, chiến sỹ công an. Những phẩm chất ấy 
là nhân tố quyết định để lực lượng công an hoàn thành xuất sắc mọi yêu cầu nhiệm vụ. 

Trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người luôn quan tâm 
đến công tác công an. Những lần đến thăm, làm việc, huấn thị, hay gửi thư động viên, khen 
thưởng công an, Người đều nhấn mạnh đến hai vấn đề chính mà mỗi cán bộ, chiến sỹ cũng 
như toàn lực lượng Công an nhân dân phải thực hiện cho tốt, đó là: Phải tôn trọng, phát huy 
quyền làm chủ của nhân dân, biết dựa vào dân mà làm việc, bảo vệ quyền lợi của nhân dân 
và phải chú ý xây dựng lực lượng Công an nhân dân về mọi mặt. 

Những lời dạy của Bác có ý nghĩa sâu sắc, toàn diện đối với quá trình công tác, chiến 
đấu, rèn luyện, tu dưỡng của mỗi cán bộ, chiến sỹ công an. Những phẩm chất ấy là nhân tố 
quyết định để lực lượng công an hoàn thành xuất sắc mọi yêu cầu nhiệm vụ. 

Năm 1948, giữa những bộn bề công việc cấp bách của Đảng, Chính phủ khi cuộc 
kháng chiến chống thực dân Pháp đang diễn ra gay go, quyết liệt, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 
gửi thư cho đồng chí Hoàng Mai, Giám đốc Công an Khu XII về “Tư cách người công an 
cách mệnh”. Người nêu những phẩm chất đạo đức và tư cách người công an cách mạng phải 
có là: 

“Đối với tự mình phải cần, kiệm, liêm, chính. 

Đối với đồng sự phải thân ái giúp đỡ. 

Đối với Chính phủ phải tuyệt đối trung thành. 

Đối với nhân dân phải kính trọng, lễ phép. 

Đối với công việc phải tận tụy. 

Đối với địch phải cương quyết, khôn khéo”. 

Đồng thời, Người chỉ rõ: “Công an của ta là công an nhân dân, vì dân mà phục vụ và 
dựa vào dân mà làm việc”. 

Tiếp đó, trong thư gửi Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ V ngày 15/1/1950, Bác căn 
dặn: “Xây dựng bộ máy Công an nhân dân. Tức là phải có tinh thần phục vụ nhân dân, là bạn 
dân đồng thời phải dựa vào các đoàn thể mà tổ chức và giáo dục nhân dân trong công việc 
phòng gian, trừ gian, để nhân dân thiết thực giúp đỡ công an... Phải hoan nghênh nhân dân 
phê bình công an, để đi đến hiểu công an, yêu công an, và giúp đỡ công an”. “Cách tổ chức 
công an phải giản đơn, thiết thực, tránh cái tệ quá hình thức, giấy má. Lề lối làm việc phải 
dân chủ. Cấp trên phải thường kiểm tra cấp dưới. Cấp dưới phải phê bình cấp trên. Giúp 
nhau kinh nghiệm và sáng kiến, giúp nhau tiến bộ”. 

Năm 1951, tại Sơn Dương, Tuyên Quang, Bộ Công an tổ chức Lớp Công an trung cấp 
Khóa II để huấn luyện cán bộ cho công an các địa phương. Lớp học đã vinh dự được đón 
Bác đến thăm. Bác căn dặn cán bộ, chiến sỹ công an phải nhận thức đầy đủ vị trí, nhiệm vụ 
của công an trong việc bảo vệ nền chuyên chính dân chủ nhân dân; phải nhận thức đúng vai 
trò sức mạnh của nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chính quyền cách mạng. 
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Bác nói: “Công an dẫu có năm, bảy vạn đi chăng nữa thì vẫn còn ít lắm bên cạnh lực 
lượng nhân dân. Phải làm sao có hàng chục triệu tai mắt, đôi bàn tay”, và Bác khẳng định: 
“Khi nhân dân giúp đỡ ta nhiều thì thành công nhiều, giúp đỡ ta ít thì thành công ít, giúp đỡ 
ta hoàn toàn thì thắng lợi hoàn toàn”. Bác căn dặn: “Cán bộ, chiến sỹ công an phải đoàn kết 
nhất trí, thực hành dân chủ, tự phê bình và khuyến khích cho dân phê bình công an, có thế thì 
dân mới tích cực giúp đỡ công an”. 

Bác nhấn mạnh: “Làm công an thì phải làm cho dân tin, dân yêu, dân ủng hộ. Có dựa 
vào nhân dân thì công an mới hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Nhân dân có hàng triệu tai 
mắt thì kẻ địch khó mà che giấu được. Nếu trong công tác công an, các cô các chú được dân 
ủng hộ, làm cho dân tin, dân phục, dân yêu thì nhất định các cô các chú thành công. Muốn 
được như vậy cũng phải trau dồi đạo đức cách mạng, cũng phải chống chủ nghĩa cá nhân”, 
và “làm công tác chính quyền, ở công an hay ở quân đội, đều là làm đầy tớ cho nhân dân cả, 
vì chính quyền dân chủ có nghĩa là chính quyền do người dân làm chủ”. 

Về phương pháp công tác công an, Bác dạy: “Vấn đề kỹ thuật trong công tác công an 
cũng cần, nhưng vấn đề quan trọng nhất là giáo dục, tuyên truyền cho dân, để quản lý tốt tai, 
mắt, miệng của dân, làm thế nào dân giúp công an để phát hiện địch và giấu địch những điều 
của ta... Tổ chức tốt quần chúng để giấu không cho địch biết và bảo vệ ta. Cho nên, cần có 
kỹ thuật nhưng chủ yếu phải dựa vào dân”. 

Đồng chí Vương Văn Long, nguyên Phó trưởng Ty Công an Tuyên Quang kể lại, có 
lần đồng chí được giao nhiệm vụ đi bảo vệ Bác đến thăm một số nơi trong tỉnh. Lúc ngồi ăn 
cơm, Bác nói về chuyện Bác mới đi qua vùng dân tộc, thấy người dân kêu ca về cách xây 
dựng làng kiểu mẫu của tỉnh. Bác căn dặn đồng chí rằng: “Tất cả những vấn đề đó chú phải 
về báo cáo lại với Tỉnh ủy. Còn các chú công an là bạn dân thì phải đi sát dân. Dân có gì 
bằng lòng với Chính phủ và có gì không bằng lòng, các chú phải báo cáo lại cho Tỉnh ủy biết 
để có biện pháp khắc phục, sửa chữa”. 

Những lời căn dặn rất ngắn gọn mà rõ ràng của Bác trên chặng đường rừng ngắn ngủi 
đã để lại ấn tượng sâu sắc đối với đồng chí Long vì đồng chí đã hiểu thế nào là một người 
công an cận vệ của Đảng và là đầy tớ của nhân dân. 

Tối ngày 3/3/1959, Bác Hồ đến nói chuyện với đoàn đại biểu dự Đại hội thành lập lực 
lượng Công an nhân dân vũ trang. Bác nói: “Quân đội và công an vũ trang là lực lượng vũ 
trang của Đảng, cho nên bất luận trường hợp nào cũng phải phục tùng sự lãnh đạo tuyệt đối 
của Đảng. Công an và quân đội là hai cánh tay đắc lực của Nhà nước chuyên chính vô sản để 
tiêu diệt kẻ địch bên trong là bọn phá hoại công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và kẻ địch 
bên ngoài là bọn đế quốc xâm lược. Muốn thắng địch không phải chỉ bằng mưu trí, vì mình 
có mưu trí thì địch cũng có. Cho nên phải dựa vào dân. Các chú mỗi người có hai cái tai, hai 
con mắt nhưng nhân dân thì hàng triệu tai, hàng triệu mắt. Hồi bí mật ta sống được và chiến 
thắng được địch là nhờ biết dựa vào dân”. 

“Bác biết trong số các chú ngồi đây, có chú không thích làm công an vũ trang. Cho 
công an làm công tác bí mật không ai biết, không oai, ít được trưng lên báo; hoặc là quân 
hàm, trang phục của công an không đẹp... như thế là không đúng. Công việc cách mạng việc 
gì cũng vinh quang. Từ Bác làm Chủ tịch nước, đến các chú làm công vụ, chạy giấy, tuy 
công việc có khác nhau, nhưng ai làm tròn nhiệm vụ cũng đều vinh quang”. 

Rồi Bác hỏi: “Các chú có đồng hồ phải không? Khi xem giờ các chú có mở máy ra 
xem không?”, và Bác giải thích: “Đồng hồ chạy được là nhờ có máy, có kim. Máy nằm ở 
trong, kim ở ngoài, nếu cái máy nó bảo kim: Tôi nằm mãi ở trong chán lắm, không ai biết 
đến, phải cho tôi ra ngoài, còn các anh thì vào trong mà ở. Như thế thì còn gì là đồng hồ nữa. 
Công việc cách mạng cũng vậy. Mỗi người đều có nhiệm vụ riêng của mình”. 
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Cuối cùng, Bác căn dặn: “Đoàn kết cảnh giác, Liêm chính kiệm cần, Hoàn thành nhiệm 
vụ, Khắc phục khó khăn, Dũng cảm trước địch, Vì nước quên thân, Trung thành với Đảng, 
Tận tụy với dân”. 

Khẳng định tính sẵn sàng chiến đấu của lực lượng công an, trong bất kỳ tình huống nào 
cũng phải giữ vững an ninh chính trị, trật tự trị an để nhân dân an cư, lạc nghiệp, tăng gia sản 
xuất, Bác chỉ rõ: “Có lúc chiến tranh, có lúc hòa bình. Lúc chiến tranh thì quân đội đánh 
giặc, lúc hòa bình thì tập luyện. Còn công an thì phải đánh địch thường xuyên, lúc chiến 
tranh có việc, lúc hòa bình lại càng nhiều việc”. 

Đặc biệt, Người nhấn mạnh: “Tuy công an là của nhân dân, nhưng đồng thời cũng phải 
biết phê bình người phạm sai lầm. Trong nội bộ, công an cũng phải phê bình nhau. Đối với 
người không sửa được thì phải tẩy trừ ra khỏi ngành kẻo để lại thì con sâu làm rầu nồi canh”. 

Cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh còn là một kho tàng sống 
động, vô cùng phong phú về công tác bảo mật, công tác an ninh. Bôn ba khắp năm châu bốn 
biển để tìm đường cứu nước, giải phóng dân tộc, tham gia vào phong trào cộng sản và công 
nhân quốc tế, bị mật thám theo dõi sát sao, Người đã nhiều lần phải thay đổi tên, thay đổi 
nghề nghiệp, nhiều lần cải trang để đảm bảo bí mật, an toàn và thuận tiện cho công tác. 

Những ngày tháng ở tại Cao Bằng trong thời kỳ mới trở về nước hoạt động, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh luôn căn dặn cán bộ muốn đối phó với địch phải giữ kỷ luật, giữ bí mật và bản 
thân Người đã thực hiện quy định này rất cẩn thận, nghiêm túc. Tuy cơ quan đông người, 
nhưng mỗi người mỗi việc không ai biết việc của ai. Mỗi khi cần về một cơ sở nào đó, 
Người chỉ báo cho đồng chí có trách nhiệm biết. Các đồng chí bảo vệ Bác cũng luôn học hỏi 
được từ Người nhiều bài học kinh nghiệm quý báu trong công tác. 

Đồng chí Thiếu tướng Phan Văn Xoàn, chiến sỹ bảo vệ Bác từ năm 1955 đến năm 
1959 kể lại: Trong những năm giặc Mỹ gây chiến tranh phá hoại miền Bắc, ở Hà Nội có hệ 
thống loa báo động, mỗi lần nghe báo máy bay địch sắp vào khu vực Hà Nội, đồng chí bảo 
vệ mời Bác xuống hầm trú ẩn. Một lần mới nghe dự báo báo động, vì quá lo lắng cho sự an 
toàn của Bác mà đồng chí bảo vệ tiếp cận không giữ được bình tĩnh, vội vàng chạy lên mời 
Bác. 

Thấy vẻ hốt hoảng của đồng chí bảo vệ, Bác nói: “Là công an thì phải luôn luôn tỉnh 
táo. Lúc có địch phải coi như không có địch, còn lúc không có địch cũng phải coi như có 
địch”. Những lời dạy bảo ân cần của Bác được các chiến sỹ coi như kim chỉ nam trong suốt 
cuộc đời làm công tác bảo vệ của mình. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa, nhưng những lời chỉ dạy của Người đối với Công an 
nhân dân vẫn mang tính thời sự, còn nguyên vẹn giá trị và là bài học quý báu đối với lực 
lượng Công an nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc. Những lời dạy của Bác là 
định hướng cơ bản, ngọn đuốc soi đường cho mọi hành động của cán bộ, chiến sỹ Công an 
nhân dân, đồng thời là chuẩn mực về đạo đức, nhân cách mà mỗi cán bộ, chiến sỹ công an dù 
ở bất kỳ cương vị công tác nào cũng phải rèn luyện, phấn đấu, thực hiện. 

 

                                                                                                Trần Quang Đạo 
                                                                               (antg.cand.com.vn - Ngày 19/8/2016) 
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IN VÀ CHẾ BẢN 300 CUỐN, KHỔ 21x30 CM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN IN SƠN LA - SỐ 23, TỔ 12, PHƯỜNG QUYẾT THẮNG, THÀNH PHỐ SƠN LA, 
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