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Hoàn cảnh ra đòi, nội dung, ý nghĩa của Sáu điều Bác Hồ 

dạy Công an nhân dân và Lòi kêu gọi thi đua ái quốc

I. Hoàn cảnh ra đòi, nội dung, ý nghĩa Sáu điều Bác Hồ dạy Công an 

nhân dân

1. Hoàn cảnh ra đòi

- Từ ngày 25 đến ngày 29/01/1948, Hội nghị Công an toàn quốc lần thử II 
được tổ chức tại Tuyên Quang. Hội nghị đã phát động phong trào thi đua ‘‘/?è/7 
cán bộ, lập chiến công’' trong toàn lực lượng Công an nhân dân. Hường 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 thường cỏ giá trị cho các tập thể, cá 
nhân lập công xuất sắc. Phong trào "Rèn cản bộ, lập chiến công'', "Gáy CO' sờ, 
phá kỷ lục ” đã tạo khí thế thi đua hãng say, nhiệt huyết trong công tác, chiến 
đấu, rèn luyện đạo đức, lối sống giữa các đơn vị và cán bộ, chiến sĩ Công an.

- Cùng với tờ Nội san "Rèn luyện'' cùa Nha Công an Trung ương, nhiều 
khu, sở, ty Công an cũng ra nội san nhằm tuyên truyền, giáo dục chính trị tư 
tường, huấn luyện nghiệp vụ và hướng dẫn công tác cho cán bộ, chiến sĩ 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 Công an Khu XII đã viết thư kính gửi Chủ tịch Hồ Chí 
Minh và biếu Người tờ Nội san “Bạn dán" sổ Tết Mậu Tý (1948). Trong thư, 
đồng chỉ 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 chì 
đạo của Bác về nhiệm vụ, biện pháp công tác, nội dung giáo dục đạo đức, tác 
phong cho cán bộ, chiến sĩ Công an; tôn chì, 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 đồng chí 
Hoàng Mai, Giám đốc Công an Khu XII, trong thư Bác dạy:
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“... Trên báo, cẩn thường xuyên làm cho anh chị em công an nhận rõ Công an 
của ta là Công an nhân dân, vi dân mả 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 thỉ việc gi cũng xong.

Trên tờ báo phải luôn nhăc 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.

Đôi 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.

Đoi với công việc, phải tận tụy.

Đôi 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 v.v...).

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

2. Nội dung Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân

2.1. Đối vói tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính

Điêu dạy đầu tiên của Bác là “đối với tự mình ”, Bác muốn nhấn mạnh 
trách nhiệm chù quan, tự phấn dấu, rèn luyện của mỗi cán bộ, chiến sĩ. Neu mỗi 
người tự học tập, rèn luyện tốt thì toàn lực lượng sẽ trong sạch, vững mạnh, 
hoàn thành tốt nhiệm vụ. Điều này thể hiện quan điềm lớn cúa Bác về nội dung 
và vị trí quan trọng của vấn đề rèn luyện đạo đức. Bác nói:

“Trời có bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông

Đất có bốn phương: Đông, Tây, Nam, Bắc

Người có bổn đức: cần, Kiệm, Liêm, Chính

Thiếu một mùa thì không thành trời
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Thiếu một phương thì không thành đất

Thiếu một đức thi không thành người”1

'hồ Chí Minh: Toàn lập, Sđd, t.6, tr. 117.
2. Hồ Chi Minh: Toàn lập. Sđd, t.6, tr. 117.
’ Hồ Chí Minh: Toàn lập, Sdd, 1.5, tr.292, 265.
4 Hồ Chí Minh: Toàn lập, Sdd, t.5, tr.333.
5 Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.6, tr. 122.

Theo tư-tưởng cùa Bác Ho thì nội dung cùa đạo đức cách mạng là “cẳ/7, 
kiệm, liêm, chính ", đó là những đức tính cần phải có của người cản bộ cách 
mạng. Bác viết "Việc nước lấy Đoàn thể làm cốt cán. Việc Đoàn thể lẩy cán bộ 
làm cốt cán. Cán bộ lấy đạo đức làm cắt cản "2, "Cũng như sông có nguồn thì 
mói có nước, không cỏ nguồn thì sóng cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì 
cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giòi 
mấy cũng không lãnh đạo được nhân dán. Vỉ muốn giải phóng cho dân tộc, giải 
phóng cho loài ngưò'i là một công việc to tát, mà tự mình không cỏ đạo đức, 
không có căn bàn, tự mình đã hù hóa, xẩu xa thì còn làm. nối việc gì "3.

"Cần" "là siêng năng, chăm chỉ, dẻo dai"4, chịu khó, nhẫn nại, say sưa, 
miệt mài để làm tốt bất cứ công việc gì được giao, dù là lao động chân tay hay 
lao động trí óc, dù ở lực lượng nào trong Công an nhân dân. Nói cách khác cần 
là làm việc có tinh thẩn trách nhiệm cao, không tính toán riêng tư, với tính chủ 
động, không để lãnh đạo phải đôn đốc, nhắc nhờ; chịu khó học tập, suy nghĩ, tìm 
tòi, cải tiến, tìm mọi cách khắc phục khó khăn để hoàn thành công việc nhanh 
nhất với chất lượng và hiệu quả cao nhất. Phải đấu tranh khắc phục các hiện 
tượng lơ là, lười biếng; chấp hành không đúng giờ lao động hoặc chấp hành “trá 
hình”; làm việc tẳc trách, qua loa, đại khái rồi đẩy lên cấp trên; chậm trễ để cấp 
trên phải đôn đốc, nhắc nhờ nhiều lần; làm theo “đường mòn”, thiếu chủ động, 
thiếu suy nghĩ, động não; không học tập, rút kinh nghiệm những việc đã làm... 
nên chất lượng và hiệu quả thấp, thậm chí làm việc theo kiểu “chân trong, chân 
ngoài”, lựa chọn công việc có “mẩu”.

"Kiệm” "là tiết kiệm, không xa xỉ, không hoang phỉ, không bừa bãi"5. Bác 
còn chỉ rõ nguồn gốc sinh ra tham ô, lãng phí là bệnh quan liêu. Vì vậy, để thực 
hành tiết kiệm, phải chống quan liêu, lãng phí. Trước hết nói về tiết kiệm thỉ giờ, 
phải khắc phục hiện tượng: đi muộn, về sớm, “ngồi chơi, xơi nước” trong giờ 
làm việc; không có chương trình, kế hoạch cụ thể nên kéo dài thời gian hoàn 
thành công việc; thiếu nghiên cứu khào sát thực tiễn nên công việc không đảm 
bảo yêu cầu chất lượng, phải làm đi làm lại, gây lãng phí nhiều mặt; hội họp quá 
nhiều nội dung không thiết thực, thời gian không phù hợp, đi họp không đúng 
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giờ đề nhiều người phải chờ đợi, phát biểu lê thê kéo dài do không chuân bị kỹ; 
lập ra nhiều tổ chức cồng kềnh, tầng nấc trung gian, văn bản, giấy tờ không cân 
thiết... gây lãng phí nhiều mặt và phiền hà cho cán bộ và Nhân dân. về tiết kiệm 
của cải của Nhân dân cũng có nội dung rất rộng, một số vấn đề nổi lên hiện nay 
cần phải chống lãng phí như: Xây dựng trụ sở cơ quan, hội trường, mua sắm đồ 
dùng, phương tiện làm việc còn phô trương, hình thức, thiếu thiết thực và hiệu 
quà; sử dụng những trang thiết bị ngoại đắt tiền, không tính toán chặt chẽ; thiếu 
trách nhiệm và tùy tiện trong quản lý, phân phối, sử dụng tài chính, tài sản 
phương tiện, thậm chí “móc ngoặc” để mưu lợi cá nhân; làm bừa, làm ẩu, móc 
ngoặc để lấy cắp tiền vốn, vật tư cùa Nhà nước; sử dụng điện nước tại cơ quan, 
doanh trại bừa bãi; dùng xe, điện cho cá nhân một cách quá mức; sử dụng điện 
thoại đi liên tình vào việc riêng không đúng quy định; tổ chức hội nghị, hội thảo, 
tập huấn không tính toán hợp lý số đại biểu, khách mời, nội dung không thiết 
thực, liên hoan ăn uống quá mức cần thiết; đi cơ sở công tác quá đông người 
không liên quan thiết thực đen công việc, sử dụng công quỹ để ăn nhậu xa hoa, 
lăng phi...

Vê tiết kiệm của cải của minh là tiết kiệm trong tiêu dùng cá nhân và gia 
đình. Nó đòi hỏi mỗi chúng ta phải từ thu nhập chính đáng của minh để chi tiêu 
cho ăn, mặc, ờ, giao tiếp một cách phù hợp vừa bảo đảm yêu cầu cuộc sống 
hằng ngày, vừa có dành dụm dự phòng cho các nhu cầu khác, không keo kiệt 
nhưng cũng không đua đòi tiêu dùng xa hoa, phung phí.

‘'Liêm” “là trong sạch, không tham lam1'6. Với tinh thần ấy, chúng ta hiểu 
liêm là trong sạch, không vân đục về tư tường và hành động; sổng bàng thu nhập 
chính đáng trẽn cơ sở lao động của chính mình; không để đồng tiền và dục vọng 
chi phối, làm hại đến lợi ích cùa Nhân dân, của Nhà nước. Đẻ thực hành Liêm, 
chúng ta phải kiên quyết đấu tranh chổng tư tường thực dụng, chạy theo đồng 
tiên bằng mọi giá, bất chấp luật pháp và đạo đức, lương tâm để tham ô của Nhà 
nước, của tập thể, ăn cắp của Nhân dần. Những hành vi tham ô, ăn hối lộ, móc 
ngoặc, dự trù, kê khai thanh toán thiếu trung thực đề “bòn rút” công quỹ cho cá 
nhân và tập thể v.v... đều là những hành vi trái với đức tính liêm khiết.

Hồ Chi Minh: Toàn tập, Sđd, t.5, tr. 126.

“Chính'’ là việc phài thì dù nhỏ cũng làm, việc trái thì dù nhỏ cũng tránh. 
Việc phải ờ đầy là những việc đúng, phù hợp chủ trương, đường lối, chính sách 
của Đảng và pháp luật Nhà nước, lợi ích của quần chúng, đạo đức xã hội. Việc 
trái chính là những hành vi ngược lại với đạo lý, pháp luật. “Chính'’ nghĩa là 
không tà, nghĩa là thẳng thẳn, đúng đắn. ó đây, “Chính " đòi hỏi mỗi cán bộ, 
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chiến sĩ Công an nhân dân phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, ủng hộ cái 
đúng, cái thiện, biết tôn trọng lẽ phải, làm theo lẽ phải, bảo vệ và đấu tranh theo 
lẽ phải. Mặt khác, trước những “việc trái”, điều ác dù có lợi cho cá nhân và gia 
đình mình cũng không đồng tình, không làm và kiên quyết đẩu tranh. Đe thực 
hành “Chính" chúng ta phải đẩu tranh chống những biểu hiện bàng quan, thiếu 
trách nhiệm, né tránh, đùn đẩy cho ngưò'i khác, đơn vị khác khi lợi ích cùa Nhân 
dân bị xâm phạm, khi kẻ địch có hành vi phá hoại; phải ủng hộ cái đúng, đấu 
tranh phê phán cải sai trong quan hệ xã hội và gia đình; hoan nghênh, cổ vũ 
những nhân tố mới, những điển hình tiên tiến, dám phê phán đấu tranh với 
những hiện tượng tiêu cực, lạc hậu.

“Cần, kiệm, liêm, chỉnh " có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. “Cần ” mà 
không “kiệm ” thì sản xuất không phát triển, thành quả lao động sẽ bị hao phí, 
mat mát. Kiệm hỗ trợ lảm tăng thêm hiệu quả cho cần. “Cần, kiệm ” là cơ sở để 
thực hiện “liêm, chính”. Bác viết “CÂN, KIỆM, LIÊM là gốc rễ cùa CHÍNH. 
Nhưng một cây cần có gốc rễ, lại cần có ngành, lá, hoa, quả mới là hoàn toàn. 
Một người phải cần, Kiệm, Liêm, nhưng còn phải Chính mới là hoàn toàn”7.

7 Hồ Chi Minh: Toàn tập, Sđd, t.6, tr. 129.

2.2. Đối với đồng sự, phải thân ái giúp đỡ

Sau khi xác định trách nhiệm phấn đấu chủ quan của mỗi người, Bác nói 
đến mối quan hệ của mỗi cá nhân đối với đồng sự, nhân tổ quan trọng tạo nên 
sức mạnh của tổ chức. Phương pháp xử lý mối quan hệ dó, Bác dạy phải “thán 
ải giúp đỡ” nhằm mục đích tăng cường đoàn kết để hoàn thành tốt mọi nhiệm 
vụ. Thân ái giúp đỡ là truyền thống cùa dân tộc ta, là tình cảm cách mạng, tình 
cảm giai cấp cũa cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân, là chất keo kết dính các cá 
nhân trong tổ chức. Thân ái giúp đỡ đồng sự thể hiện trước hết trong chiến đấu, 
công tác và lao động, mỗi người nỗ lực làm tốt trách nhiệm của mình đồng thời 
phải phối hợp chặt chẽ, giúp đỡ, chia sè khó khăn gian khổ, sẵn sàng trao đổi 
kinh nghiệm để đồng đội cùng làm tốt nhiệm vụ được giao. Những biểu hiện cục 
bộ, bản vị, nẻ tránh, đùn đẩy trách nhiệm, ích kỷ là trái với tinh thần thân ái giúp 
dỡ. Thân ái giúp đỡ đồng sự còn thể hiện trong học tập, rèn luyện. Các đồng chí 
lớn tuổi có quá trình công tác thì quan tâm dìu dắt, giúp đỡ, đào tạo, bồi dưỡng 
các đồng chí trẻ tuổi về kinh nghiệm công tác và rèn luyện. Các đồng chí trẻ tuổi 
được học tập cơ bản, có hệ thống thì tận tình giúp đỡ các đồng chí lớn tuổi về 
kiến thức khoa học kỹ thuật. Khi đồng chí, đồng đội có thành tích và tiến bộ thỉ 
chân thành chia vui, những biểu hiện kèn cựa, dèm pha, đả kích là trái với tinh 
đồng chí, đồng đội; khi dồng chí, đồng đội gặp khó khăn trong cuộc sống thi 
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đồng cảm, sẵn sàng giúp đờ về vật chất, động viên về tinh thần, đặc biệt khi 
đồng đội vấp váp, sai lâm thì chân tình, gần gũi, xử lý khách quan, cầu thị, có lý, 
có tình; không ne nang, né tránh đấu tranh, giúp đờ đồng đội nhung cũng không 
“đao to, búa lớn”, xa lánh, thành kiến, vùi dập; những biểu hiện chia rẽ, bè phái, lợi 
dụng đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực đế vu cáo, bôi nhọ, hạ uy tín lẫn nhau 
bằng các thủ đoạn làm mất đoàn kết nội bộ, ảnh hường đến uy tín của Công an 
nhân dân là hoàn toàn xa lạ, trái với quan hệ đong sự mà Bác Hồ đã dạy.

Trong mối quan hệ với đồng sự còn có mối quan hệ giữa cấp trên và cấp 
dưới. Đôi với câp trên, người lãnh đạo phải có quan điểm dân chủ, binh đẳng để 
chân tình chi bảo, hướng dan cho cán bộ, chiên sĩ trong công việc; trân trọng 
động vièn những cỏ găng và thành tích của anh em; tôn trọng lắng nghe ý kiến 
cap dưới; phê bỉnh đúng mức khi cán bộ, chiến sĩ có sai phạm; rộng lượng khi 
anh em đã nhận rõ và quyết tâm sửa chữa; quan tâm giúp đỡ cán bộ và gia đình 
họ khi gặp khó khăn... Kiên quyết khác phục hiện tượng độc đoán, chuyên 
quyên, định kiên, trù dập cán bộ, chiến sĩ.

2.3. Đối với Chính phủ, phái tuyệt đối trung thành

Chinh phù ta là cùa Nhân dân, là công cụ để đấu tranh, bảo vệ lợi ích của 
Nhân dàn, có nhiệm vụ tô chức thực hiện đường lối, chính sách của Đảng. Do 
đó, trung thành với Chính phủ có nghĩa là trung thành với Đàng và Nhân dân. 
Công an nhân dàn là một trong những công cụ chuyên chính trọng yếu của chính 
quyên, đe bảo vệ Đàng, bảo vệ chế độ và bảo vệ Nhân dân. Đặc biệt trước 
những biến động phức tạp cùa tình hình thế giới hiện nay, các thế [ực thù địch 
ráo riết hoạt động nhằm xỏa bỏ sự lãnh đạo của Đàng Cộng sàn, lật đổ chế độ xã 
hội chủ nghĩa, phi chính trị hóa quân đội và công an thi tuyệt đối trung thành với 
Chính phủ càng là một phẩm chất rất quan trọng cùa lực lượng Cõng an nhân 
dân. Chính vì vậy mà Công an nhân dân lay mục tiêu, lý tưởng cùa Đảng làm 
mục tiêu, lý tường cùa mình. Đồng chí cố Tổng Bi thư Lê Duẩn đã nói "Đàng 
giao cho công an nhiệm vụ bảo vệ Đãng. Cõng an phải thấy Đãng giao vận 
mệnh cùa Đảng cho mình, kz vậy, Đảng lựa chọn cõng an trong nhũng người 
trung thành nhất với Đàng, chì biết còn Đàng thì còn mình ”.

Lòng trung thành của cán bộ, chiến sĩ công an phải được thề hiện trước hết 
ở sự giác ngộ sâu sắc, tin tưởng tuyệt đối, phấn đấu đến cùng vi lý tường, mục 
tiêu cách mạng của Đàng. Trong tình hình hiện nay là trung thành, tin tưởng 
tuyệt đôi vào con đường xà hội chủ nghĩa, vào sự lãnh đạo và các quan điểm đổi 
mới của Đảng, vững vàng, không hoang mang dao động, giảm sút niềm tin, xa 
rời lý tưởng cách mạng trong bất cứ tình huống nào. Lòng trung thành phải được 
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thể hiện bằng hành động cụ thể trong việc chấp hành nghiêm đường lối, chính 
sách, các chì thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hoàn thành xuất 
sắc mọi nhiệm vụ chiến đấu, công tác, học tập... được giao. Những biểu hiện vi 
phạm đường lối, chủ trương, chính sách, vi phạm pháp luật; lơ là, thiếu tinh thần 
trách nhiệm công tác, thiếu tinh thần tiến công tội phạm... là trải với phẩm chất 
trung thành.

Tuyệt đổi trung thành với Đảng và Chính phủ còn là có lập trường quan 
điểm vững vàng, luôn nêu cao cảnh giác cách mạng trước những âm mưu và 
hoạt động “diễn biến hòa bình” cùa các thế lực thù địch; kịp thời phát hiện, đầu 
tranh trước những luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc, kích động của địch; tích 
cực góp phần đấu tranh phòng, chổng tham nhũng, tiêu cực nhằm bảo vệ Đảng, 
bảo vệ chính quyền và thành quả cách mạng, bảo vệ tài sản của Nhà nước, bảo 
vệ tính mạng, tài sản của công dân.

2.4. Đối vói nhãn dân, phải kinh trọng, lễ phép

Kính trọng, lễ phép là thái độ đúng đan của người ít tuổi với người lớn tuổi, 
của con cháu với ông bà, cha mẹ. Trong mối quan hệ giữa công an với Nhân 
dân, Bác xác định Nhân dân ở vị trí là người “bề trên” mà cán bộ, chiến sĩ công 
an phải tôn kính, phục vụ. Kính trọng, lễ phép với Nhân dân theo Bác dạy không 
chì là thái độ trong giao tiếp mà còn thể hiện nội dung tư tường sâu sắc, xuất 
phát từ quan điểm cách mạng là sự nghiệp cùa quần chúng. Kế thừa tư tưởng 
tiến bộ của cha ông ta, Bác Hồ đã dạy “Nước lấy dán làm gốc, gốc có vững cây 
mới bền, xây lầu thảng lợi trên nền nhân dán Vì sao công an phải kính trọng, 
lễ phép với Nhân dân? Trước hết vì dưới chế độ ta, Nhân dân là người chủ của 
đất nước, người chù của chế độ. Công an nhân dân từ Nhân dân mà ra, được 
Nhân dân nuôi dưỡng, đùm bọc, che chở, giúp đỡ, ủng hộ. Công an nhân dân 
được thành lập để phục vụ lợi ích cùa Nhân dân, có nghĩa vụ bảo vệ tính mạng 
và tài sản của Nhân dân. Trong bài nói tại Trường Công an Trung ương ngày 
28/01/1958, Bác chi rõ “Là một bộ phận của cà bộ máy Nhà nước nhân dân dân 
chù chuyên chinh tiên lên chủ nghĩa xã hội, công an phải bảo vệ dán chủ của 
nhân dãn và thực hiện chuyên chinh đối với những kẻ chống lại dân chù của 
nhân dân ”9; “Công an nhân dàn là một bộ máy để thực hiện chuyên chính dân 
chù nhản dân, bào vệ nền chuyên chính của nhân dân đổi với các thế lực phản 
động khác ”10. Theo Bác, Công an của ta là Công an nhân dân, “Cóng an phải cỏ 

’ HỘ Chi Minh: Toàn tập, Sđd, t.5, lr.333, 502 
’ HồCht Minh: Toàn tập, Sđd, 1.1 i, tr.247.
10 Hồ Chí Minh: Toàn lạp, Sđd. 1.11 , lr.598.
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tinh thần phục vụ nhân dán”". Bác khẳng định "cách mệnh là việc chung cả 
dán chúng chứ không phải việc một hai ngườỉ”iZ', “Dân khí mạnh thỉ quán lính 
nào, súng ong nào cũng không chống lại nối”ỵ\ '‘Dân chủng đồng lòng, việc gì 
cũng làm được. Dàn chúng không ủng hộ, việc gì làm củng không nên”'4, 
"Trong bấu trời không gì quý bang nhân dán. Trong thế giới không gì mạnh 
bang lực lượng đoàn kết của nhân dân ”* 12 * 14 15. Phải dựa vào dân để làm việc, bởi lẽ 
theo Bác “Nhân dân ta có hàng chục triệu người, có hàng mấy chục triệu tai 
mắt, tay, chân. Nếu biết dựa vào nhân dản thì việc gì cũng xong”16, “Chính 
quyền ta là chính quyền dân chù, bất kỳ/ việc to việc nhò đều phài dựa vào lực 
lượng cùa nhân dân đê phụng sự lợi ích của nhân dán. Việc giữ gìn trật tự. an 
ninh càng phải dựa vào sáng kiến và lực lượng cùa nhân dân ”17; “Làm công an 
thi phải làm cho dân tin, dân yêu, dán ùng hộ. Có dựa vào nhân dán thì công an 
mới hoàn thành tốt nhiệm vụ của minh. Neu trong công tác các cô, các chú được 
dân ủng hộ, làm cho dán tin, dân phục, dán yêu thì nhất định các cô, các chú 
thành công. Muốn được như vậy thì phải trau dồi đạo đức cách mạng, phải 
chong chủ nghĩa cá nhân

" HỘ Chi Minh: Toàn tập, Sdd. t.6, tr.312.
12 Hồ Chi Minh: Toàn tập. Sdd, t.2, tr.283.

Hồ Chl Minh: Toàn tập, Sđd, 1.2, tr.297.
14 Họ Chí Minh: Toàn tập, Sđd. t.5, tr.333.
15 Hồ Chi Minh: Toàn tập, Sdd, 1.10, tr.453.

Hồ Chi Minh: Toàn tập, Sdd, t.5, tr.498.
17 HỘ Chí Minh: Toán tập, Sđd. t.9, tT.77.

Hồ Chi Minh: Toàn tập, Sđd, t.12, tr.22l.

Từ những ý nghĩa nói trẽn mà chúng ta phải kính trọng, lễ phép với Nhân 
dàn. Kính trọng, lễ phép trước hết phải vi lợi ích của Nhân dân mà phục vụ. 
Trước những việc, yêu câu chính đáng cùa Nhân dân, cán bộ, chiến sĩ công an 
phải lăng nghe họ trình bày, sẵn sàng, vô tư tim mọi cách, mọi khả năng để giải 
quyết, không quản ngại khó khăn, gian khổ, nguy hiềm; không phân biệt việc to 
hay việc nhò, giá trị vật chất lớn hay nhò, người có vị trí xã hội hay thường dân; 
tòn trọng không xâm phạm đen lợi ích tinh thần và vật chất của quần chúng; rèn 
luyện tác phong sâu sát cơ sở, sâu sát quần chúng, kịp thời nắm bắt tâm tư, 
nguyện vọng của Nhân dân để giải quyết hoặc đề xuất với cấp trên sừa đổi 
những điêu chưa phù hợp với lòng dân. cần khắc phục những hiện tượng né 
tránh, bàng quan, thiếu trách nhiệm, bao che tội phạm, để dây dưa kéo dài, đòi 
hỏi điều kiện, đòi hối lộ, chuyên môn nghiệp vụ đơn thuần, vi phạm pháp luật, 
xâm phạm đến quyền làm chủ cùa quần chúng nhân dân.

Kính trọng, lê phép đôi với Nhân dân phải được thể hiện ở việc đề cao, 
phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; thể hiện ở cách xưng hô đúng mực, nói 
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năng lịch sự, hòa nhã, khiêm tốn, có văn hóa, biết kính trọng lắng nghe tiếp thu 
và sửa chữa những khuyết điểm mà Nhân dân phê bình, góp ý kiến; có ý thức và 
hành động quan tâm chăm lo đen Nhân dân, nhất là những người gặp khó khăn 
hoạn nạn, gia đình chính sách.

2.5. Đổi với công việc, pliải tận tụy

Tận tụy với công việc là một biểu hiện rất quan trọng của sự giác ngộ lý 
tưởng cách mạng. Lòng trung thành tuyệt đối với Chính phủ chỉ có thể dược 
khẳng định bằng hành động tận tụy trong công tác, chiến đấu của mỗi cán bộ, 
chiến sĩ công an. Vì sao công an phải tận tụy với công việc? Trước hết vi đổi 
tượng đẩu tranh cùa công an là các thế lực thù địch và tội phạm. Chúng hoạt 
động giấu mặt, trá hình dưới nhiều danh nghĩa, bằng các thù đoạn bí mật, công 
khai, tinh vi, xào quyệt, sừ dụng các phương tiện khoa học, kỹ thuật hiện đại đề 
phá hoại cách mạng, tấn công vào nội bộ, xâm phạm tài sản của Nhà nước, tính 
mạng và tài sản cùa Nhân dân. Mặt khác công việc cùa công an liên quan trực 
tiếp đến sinh mệnh chính trị, tính mạng và tài sản của công dân. Do đó tận tụy 
với công việc là một yêu cầu khách quan, xuất phát từ tính chất, nhiệm vụ của 
công tác công an.

Tận tụy với công việc chứa đựng nhiều nội dung cụ thể. Đó là tinh thần làm 
việc trách nhiệm cao, tự giác, tự nguyện, hết lòng, hết sức, toàn tâm, toàn ý vì 
công việc chung, không nề hà, tính toán lợi ích riêng. Tận tụy đòi hòi người cán 
bộ, chiến sĩ công an trực tiếp đấu tranh với tội phạm phải kiên trì, bền bỉ, làm 
việc bất kể thời gian; vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, nguy hiểm; luôn nghiên 
cứu, suy nghĩ tim mọi đổi sách, biện pháp đề điều tra, xác minh, phát hiện, ngăn 
chặn và trấn áp kịp thời mọi hành động phá hoại của chúng.

Tận tụy đòi hỏi những cán bộ, chiến sĩ phải chấp hành nghiêm kỳ luật lao 
động, tận dụng thời gian; miệt mài, say mê nghiên cứu, suy nghĩ đề xuất ý kiển 
với lãnh đạo; làm việc có chương trình, kế hoạch cụ thể; chăm chỉ học tập, rút 
kinh nghiệm trong công tá.c, không thỏa mãn với kết quả đã đạt được dể nâng 
cao năng suất, chất lượng và hiệu quả công tác.

Tận tụy, đòi hòi mồi cán bộ, chiến sĩ công an trực tiếp giãi quyết những 
công việc có quan hệ với Nhân dân phải với tấm lòng nhân ái, thực sự đồng cảm 
với Nhân dân; suy nghĩ tìm mọi giải pháp khắc phục mọi khó khăn, gian khổ 
nhăm bảo vệ sinh mệnh chính trị, tính mạng và tài sản của Nhân dân. Những 
hiện tượng lười biếng, thiếu trách nhiệm, qua loa, đại khải, thiếu tận tâm, ngại 
khó, ngại khô, dựa dẫm, đùn đây cho người khác, tính toán lựa chọn công việc 
có lợi ích cho cá nhân, đòi hòi đãi ngộ... trong cóng tác và chiến đẩu là trái với 
tinh thần tận tụy mà Bác Hồ đã dạy.
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2.6. Đổi với địch phải cương quyết, khôn khéo

Bản chât cùa tội phạm, nhất là các thế lực thù địch là căm thù, ngoan cố và 
quyết liệt chống đối cách mạng; âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của 
chúng rât thâm độc, tinh vi, xảo quyệt nên cuộc đấu tranh giữa ta và địch là cuộc 
đấu sức, đấu trí một mất một còn. Đặc biệt trong thời đại hiện nay, các thế lực 
thù địch đã và đang thực hiện chiến lược “Diễn biển hòa bình” nhàm xóa bỏ 
Đảng Cộng sản, lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa của chúng ta. Vì vậy đòi hỏi mỗi 
cán bộ, chiến sĩ công an phải cương quyết, khôn khéo đấu tranh với địch.

Cương quyết, khôn khéo đấu tranh với địch là hành động cụ thể biểu hiện 
lập trường, quan điểm giai cấp công nhân, lòng trung thành với cách mạng, ý chí 
chiến đâu, tư tưởng cách mạng tiến công của cán bộ, chiến sĩ ta. Cương quyết, 
khôn khéo với địch là sự kết hợp hài hòa giữa kiên định về lập trường, không xa 
rời nguyên tăc với sự mềm déo ve sách lược và phương pháp đấu tranh. Cương 
quyêt với địch đồng thời cũng rất khôn khéo trong đối sách nhàm lợi dụng triệt để 
mâu thuẫn trong nội bộ địch để làm suy yếu chúng, phân hóa, loại bớt kẻ thù, tập 
trung mũi nhọn tiến công kẻ thù chính, nguy hiểm nhất, giành thắng lợi chắc chấn 
nhất, có hiệu quả cao nhất, hạn chế tối đa hao tổn về sinh lực, vật lực của ta.

Cương quyết với địch đòi hỏi người cán bộ, chiến sĩ công an phải cỏ lòng 
căm thù địch sâu sắc, bất chấp khó khăn, gian khổ, hi sinh, tiến công và tiến 
công địch đên cùng với tinh thần không khoan nhượng, không né tránh, hữu 
khuynh, không nao núng, thoái lui trước mọi thù đoạn đe dọa hoặc mua chuộc 
của địch; đi sâu năm địch từ khi chúng mới có âm mưu và kịp thời ngăn chặn. 
Tinh thần cương quyết đấu tranh yêu cầu không để lọt kè địch nhưng cũng 
không được làm oan người vô tội. Phải chủ động phòng ngừa tội phạm, lấy 
phòng ngừa là chính, coi chù động phòng ngừa tội phạm, ngăn chặn tội phạm 
xảy ra, tiến tới loại trừ mọi nguyên nhân và điều kiện nảy sinh tội phạm là 
cương quyết tan công địch một cách tích cực nhất.

Cương quyết với địch không có nghĩa đơn thuần là triệt để đấu tranh mà 
còn phải thực hiện chính sách giáo dục, cải tạo, đưa họ từ con đường tội lỗi về 
con đường chính nghĩa, làm ăn lương thiện, trờ thành người có ích cho xã hội. 
Cương quyêt không phải là bat nhiều, xử nhiều, mà phải bắt đúng người, đúng 
tội, đúng pháp luật, cảnh tình các hành vi vi phạm pháp luật. Cương quyết với 
địch cùa người công an mang tính nhân đạo cách mạng nên phải đi sâu nghiên 
cứu tâm lý, tính cách của từng loại đối tượng phạm tội, tìm hiểu quá trình phạm 
tội, hoàn cảnh của từng người; có thái độ chân tình, giúp đỡ để khơi dậy được 
những cái tốt còn lại trong tâm hồn họ, khiến họ lấy lại được niềm tin, cải tạo tốt 
đê làm lại cuộc đời.



11

Khôn khéo với địch là nghệ thuật, đối sách khôn ngoan, sáng tạo trong 
công tác đánh địch. Khôn khéo đánh địch thể hiện: Ở ý thức cảnh giác cách 
mạng cao; nhạy bén về chính trị và nghiệp vụ; thông minh, mưu trí đề ra đối 
sách phát hiện và trấn áp có hiệu quả cao mọi thủ đoạn hoạt động của địch. 
Cương quyết, khôn khéo với địch dòi hòi mỗi cán bộ, chiến sĩ công an phải kiên 
quyết đấu tranh khắc phục các biểu hiện hữu khuynh, né tránh, sợ trách nhiệm, 
đồng thời cũng phải phòng ngừa, khắc phục các hiện tượng chù quan, mất cảnh 
giác, thiểu nhạy bén...

3. Ý nghĩa Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân

Bác Hồ đã khái quát, chỉ ra các mối quan hệ rất cơ bản của người công an 
cách mạng. Đó là các mối quan hệ với mình, với đồng đội, với Chính phù, với 
Nhân dân và với dịch. Các mối quan hệ cơ bản đó rất sát hợp với nhiệm vụ cùa 
Công an nhân dân, với đối tượng mà công an trực tiếp phục vụ, với đối tượng 
mà công an phải trực tiếp đấu tranh. Sáu diều Bác Hồ dạy còn chì ra một cách 
toàn diện những phẩm chất cách mạng cơ bản phải có cùa người cán bộ, chiến sĩ 
Công an nhân dân để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đó là về lập trường, 
quan điểm: Phải tuyệt đối trung thành với Chính phủ, có quan điểm quần chúng 
sâu sẳc, có tinh thần cương quyết, khôn khéo với địch; về ỷ chí chiến đấu, phải 
nêu cao tinh thần tận tụy, ý thức trách nhiệm cao đối với công việc; ve đạo đức, 
lổi sổng, phải cần, kiệm, liêm, chính, đoàn kết, thản ái giúp đỡ đồng chí, đồng 
đội. ở đây tuy Bác không đề cập trực tiếp đến vấn đề học tập, rèn luyện nâng 
cao trình độ, năng lực, song đó là biện pháp tất yếu, rất quan trọng mà mỗi cán 
bộ, chiến sĩ công an phải làm để có được những phẩm chẩt, tư cách người công 
an cách mạng như Bác Hồ dạy.

Việc tổ chúc học tập, thực hiện nghiêm túc Sáu diều Bác Hồ dạy thể hiện 
tình càm sâu sắc cùa lực lượng Công an nhân dân đối với Chủ tịch Hồ Chí 
Minh; là hành động thiết thực cùa cán bộ, chiến sĩ công an, thể hiện sự trung 
thành tuyệt đối với Đảng, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quổc, phục vụ Nhân 
dân, vì cuộc sổng bình yên và hạnh phúc của Nhân dân. 75 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 sac, nhất là vào thời điềm hiện nay khi toàn Đảng, toàn 
quân và toàn dân ta đang quyết liệt triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 
4, khóa XITI về xây dựng, chình đốn Đảng; học tập và làm theo tư tường, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh.
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II. Hoàn cảnh ra đòi, ý nghĩa của Lòi kêu gọi thi đua ái quốc và tư 
tu-ỏng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nưóc, sự vận dụng vào thực tiễn

1. Hoàn cảnh ra đòi

- Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, thực dân Pháp dã tâm dùng vũ lực 
hòng đặt lại ách thống trị trên đất nước ta một lần nữa. Trước vận mệnh đất 
nước đang ở tình thê "ngàn càn treo sợi tóc", thù trong, giặc ngoài, nạn đói, nạn 
dốt hoành hành khắp nơi, việc động viên sức mạnh của toàn thể dân tộc Việt 
Nam là điều rất cần thiết để thực hiện nhiệm vụ cấp bách của cách mạng: Xây 
dựng và bảo vệ chính quyển cách mạng, chổng thực dân Pháp xâm lược, bài trừ 
nội phản, cải thiện đời sống Nhân dân.

- Ngày 19/12/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng 
chiến. Với ý chí "'thà hi sinh tắt cá chứ nhất định không chịu mất nước, nhất 
định không chịu làm nô lệ", toàn dân tộc Việt Nam đã nhất tề đứng lên kháng 
chiến, chống thực dân Pháp xâm lược.

Sau chiến thắng Việt Bắc (Thu Đông 1947), Chủ tịch Hồ Chí Minh để ra 
sáng kiên tô chức, lãnh đạo phong trào thi đua ái quốc để giành thắng lợi to lớn 
hơn. Chấp thuận đề nghị của Người, ngày 27/3/1948, Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng ra Chỉ thị phát động phong trào thi đua ái quốc. Chì thị xác định: “... 
mục đích thi đua ái quốc là. làm sao cho kháng chiên mau thẳng lợi, kiến thiết 
chóng thành công''. Sau khi Ban Chấp hành Trung ương ra Chỉ thị, nhân kỳ 
niệm 1.000 ngày kháng chiến (Ngày Nam Bộ kháng chiến chống thực dân Pháp 
xâm lược 23/9/1945), ngày 11/6/1948 Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi 
đua ái quốc”.

Mục đích thi dua ái quốc là:

Diệt giặc đói,

Diệt giặc dốt,

Diệt giặc ngoại xâm.

Cách làm là: dựa vào:

Lực lượng của dân,

Tinh thân của dân, để gây:

Hạnh phúc cho dân.

Vì vậy bổn phận cùa người dân Việt Nam, bất kỳ sĩ, nông, công, thương, 
binh; bất kỳ làm việc gi, đều cần phải thi đua nhau:
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Làm cho mau,

Làm cho tốt,

Làm cho nhiều.

Mỗi người dân Việt Nam, bất kỳ già, trẻ, trai, gái; bất kỳ giàu, nghèo, lớn, 
nhỏ, đều cần phải trở nên một chiến sĩ tranh dấu trên mặt trận: Quân sự, Kinh tế, 
Chính trị, Văn hỏa. Thực hiện khẩu hiệu:

Toàn dân kháng chiến,

Toàn diện kháng chiến.

Trong cuộc Thi đua ái quôc, chúng ta:

Vừa kháng chiến,

Vừa kiến quốc.

Ket quả đầu tiên của Thi đua ái quốc sẽ là:

Toàn dân đủ ăn đù mặc,

Toàn dân biết đọc, biết viết,

Toàn bộ đội đầy đủ lương thực, khi giới,

đề diệt ngoại xâm,

Toàn quốc sẽ thống nhất độc lập hoàn toàn.

Thế là chúng ta thực hiện:

Dân tộc độc lập,

Dân quyển tự do,

Dân sinh hạnh phúc,

Ba chủ nghĩa mà nhà đại cách mạng Tôn Văn đã nêu ra.

Đe đi đến kết quả tốt đẹp đó, tôi xin:

Các cụ phụ lão thi đua đốc thúc con cháu hăng hái tham gia mọi công việc,

Các cháu nhi đồng thi đua học hành và giúp việc người lớn,

Đồng bào phú hào thi đua mờ mang doanh nghiệp,

Đồng bào công nông thi đua sản xuất,

Đồng bào trí thức và chuyên môn thi đua sáng tác và phát minh,

Nhân viên Chính phủ thi đua tận tụy làm việc, phụng sự nhân dân,
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Bộ đội và dân quần thi đua giết cho nhiều giặc, đoạt cho nhiều súng.

Nói tóm lại, ai cũng thi đua, ai cũng tham gia kháng chiến và kiến quốc. 
Phong trào sôi nôi.

Thi đua ái quốc sẽ ăn sâu, lan rộng khắp mọi mặt và mọi tầng lớp nhân dân, 
và sẽ giúp ta dẹp tan mọi nỗi khó khăn và mọi âm mưu của địch để đi đến thắng 
lợi cuối cùng.

Với tinh thần quật cường và lực lượng vô tận của dân tộc ta, với lòng yêu 
nước và chí kiên quyết của nhân dân và quân đội ta, chúng ta có thể thắng lợi, 
chúng ta nhất định thắng lợi.

Hỡi toàn thể đồng bào,

Hỡi toàn thể chiến sĩ,

Tiến lên!

2. Ý nghĩa

- Lời kêu gọi thi đua ái quốc cùa Chù tịch Hồ Chí Minh có tác dụng hiệu 
triệu, lôi cuốn, động viên toàn Đàng, toàn dân và toàn quân phát huy truyền 
thong yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, vượt qua mọi hy sinh 
gian khổ hoàn thành tốt nhiệm vụ trong từng giai đoạn cách mạng. Đặc biệt 
trong những thời khắc cam go, ác liệt của dân tộc, Lời kêu gọi thi đua ái quốc 
của Chù tịch Hồ Chỉ Minh luôn thấm sâu vào các tầng lớp nhân dân, biến thành 
sức mạnh đưa cách mạng Việt Nam đến thang lợi vẻ vang.

- Lời kêu gọi thi đua ái quốc cùng với nhiều bài nói, bài viết của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh là những quan điểm, chi đạo, định hướng phong trào thi đua yêu 
nước trong nhiều thập kỳ qua; là CƯ sờ để Đảng, Nhà nước bổ sung, hoàn thiện 
đường lối, chù trương về thi đua yêu nước, về công tác thi đua - khen thường, 
đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong từng giai đoạn cách mạng. Ngày nay trong 
công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế, Lời kêu gọi thi đua ái quốc của 
Chủ tịch Hô Chí Minh vẫn còn vẹn nguyên ý nghĩa lịch sử, giá trị lý luận và 
thực tiễn sâu sắc.

- Để tiếp tục phát huy ý nghĩa, giá trị của Lời kêu gọi thi đua ái quốc và sức 
mạnh của các phong trào thi đua yêu nước, tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp 
trên mọi lĩnh vực cùa đời sổng xã hội, ngày 4/3/2008, Thủ tướng Chính phủ ban 
hành Quyết định số 258/QĐ-TTg về việc lấy ngày 11 tháng 6 hàng năm là Ngày 
truyền thống thi đua yêu nước.
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3. Tư tuông Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước và sự vận dụng vào thực 
tiền cách mạng Việt Nam

3.1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước

Tư tường Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước lả hệ thong quan điểm của Chù 
tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, được hình thành trên cơ sờ tiếp thu, vận 
dụng sáng tạo những quan điềm cơ bản chù nghĩa Mác-Lênin về thi đua, về thi 
đua xã hội chủ nghĩa, về vai trò cùa quần chúng và truyền thống yêu nước, 
chổng ngoại xâm của dân tộc, cùng đường lối, thực tiễn đấu tranh cách mạng 
Việt Nam dưới sự lãnh đạo cùa Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Từ nội dung của “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” và những bài nói, bài viểt 
của Chù tịch Hồ Chí Minh, rút ra một sổ điểm cơ bản trong tư tường Hồ Chí 
Minh về thi đua yêu nước như sau:

- Quan điểm về thi đua: Chù tịch Hồ Chí Minh đã nâng thi đua lên tầm tư 
tường, đường lối chính trị và phương pháp cách mạng. Theo Người thi đua là 
một trong những biện pháp của quá trình vận động cách mạng, có ý nghĩa sâu 
sẳc, rộng lớn, thi đua không chỉ khơi dậy tiềm năng sáng tạo cùa con người, mà 
quan trọng hơn là cải tạo bản thân con người, nêu cao tinh than yêu nước, tinh 
thẩn quốc tế, làm cho già, trẻ, gái, trai và các tầng lớp nhân dân, không phân biệt 
dân tộc, tôn giáo, địa vị xã hội đều hướng tới mục đích chung. Thi đua để mọi 
người đều làm việc tốt hơn, nhiều hơn và “77ữ đua là yêu nước, yêu nước thì 
phải thi đua. Và, những người thi đua là những người yêu nước nhất ”.

- Mục đích thi đua yêu nước: Là đê thực hiện tốt nhiệm vụ chù yếu của mồi 
thời kỳ cách mạng trong tình hình và điều kiện lịch sử cụ thể. Trong thời kỳ 
kháng chiến chống thực dân Pháp, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ mục đích thi 
đua yêu nước là “Diệt giặc đói, Diệt giặc dốt, Diệt giặc ngoại xâm”, để đem lại 
kết quả đầu tiên là:

“Toàn dàn đù ăn, đù mặc,

Toàn dân biết đọc, biết viết,

Toàn bộ đội đầy đù lương thực, khí giới dể diệt ngoại xâm

Toàn quốc sẽ thống nhất độc lập hoàn toàn”.

- Nội dung thi dua yêu nước: Phải toàn diện, phài xuất phát và phục vụ 
nhiệm vụ chính trị cùa từng giai đoạn cách mạng, phải thiểt thực, ờ tất cà các 
lĩnh vực hoạt động cùa đất nước, gắn với nhiệm vụ cụ thể cùa từng ngành, từng 
cấp, hướng vào cài tạo và xây dựng con người mới, hướng vào giải quyết những 
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vấn đề cơ bản thiết thực của Nhân dân; thi đua phải gắn với công việc hằng ngày 
cùa mỗi người. Trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, Chù 
tịch Hồ Chí Minh kêu gọi “Mỗi người dân Việt Nam, bất kỳ già, trẻ, trai, gái; 
bât kỳ giàu, nghèo, lớn, nhò, đêu cần phải trờ nên một chiến sĩ tranh đấu trên 
mặt trận: Quân sự, Kinh tể, Chinh trị, Văn hóa. Thực hiện khẩu hiệu:

Toàn dân kháng chiến,

Toàn diện kháng chiến”.

- Cách tô chức phong trào thi đua yêu nước. Theo Chủ tịch Hô Chí Minh 
“Phải dựa vào lực lượng của dân, tinh thần của dân, để gây: hạnh phúc cho dân”; 
các phong trào thi đua yêu nước cần phải đa dạng, khơi dậy lòng yêu nước, tinh 
thân tự giác, sáng tạo và sức lực của các tầng lớp nhân dân trong từng giai đoạn 
cách mạng.

- Phương chàm thi đua yêu nước: Người chỉ rõ: “thi đua chứ không phải 
ganh đua” nên cần phải đoàn kết, thân ái giúp đỡ lẫn nhau để đạt thành tích cao. 
“giúp đỡ những người và những nhóm còn kém theo kịp mức cao hiện nay”; thi 
đua phải gắn liền với công tác khen thường; khen thưởng là kết quả cùa phong 
trào thi đua; khen thướng đúng người, đúng việc, kịp thời sẽ động viên, giáo dục 
và thúc đẩy phong trào thi đua phát triển liên tục.

75 năm một chặng đường lịch sử, cùng với đường lối, chủ trương của 
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ve công tác thi đua, khen thưởng, tư 
tưởng Hồ Chí Minh về thi dua yêu nước có ý nghĩa to lớn trong việc chỉ đạo, 
định hướng các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng; lôi cuốn, 
động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, không 
quản hy sinh gian khổ, sẵn sàng đem hết trí tuệ, sức lực phục vụ sự nghiệp đấu 
tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt 
Nam xã hội chủ nghĩa.

3.2. Vận dụng sảng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước vào 
thực tiên cách mạng Việt Nam trong 75 năm qua

Vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước vào thực tiễn 
cách mạng Việt Nam, Đảng, Nhản dân ta luôn quán triệt và không ngừng vận 
dụng sáng tạo tư tường thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh để triển khai 
thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua và công tác thi đua, khen thường, 
góp phần thực hiện thắng lợi các chi thị, nghị quyết của Đảng trong những điều 
kiện, hoàn cảnh cụ thể cùa đất nước.
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- Vận dụng sáng tạo tư tưởng thi đưa yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
vào phát động và to chức thực hiện có hiệu quà các phong trào thi đua yêu nước 
trong từng giai đoạn cách mạng

Trong cuộc kháng chiên chóng thực dán Pháp xám lược'. Quán triệt, vận 
dụng tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng ta và Chù tịch Hồ Chí Minh đã tồ chức phát 
động nhiều phong trào thi dua yêu nước mang lại hiệu quả thiết thực như: Phong 
trào: “Tuần lễ vàng”, “Bình dân học vụ”, vận động “Đời sống mới”, Quỹ Độc 
lập, Quỹ đảm phụ Quốc phòng,... đến phong trào thi đua xây dựng dời sống mới, 
phong trào thi đua trong sản xuất nông nghiệp như: “Thi đua tiết kiệm, tránh xa 
xì, phí phạm, để dành lương thực cho bộ dội hoặc cho những lúc túng thiếu” 
(1/3/1950), thi đua với tinh thẩn “ruộng đất là chiến trường, cuốc cày là vũ khí, 
nhà nông là chiến sĩ, hậu phương thi đua với tiền phương” (2/1951), “thi đua 
đóng thuế nông nghiệp” (3/1953), ... Các phong trào thi đua yêu nước thời kỳ 
này đã thu hút được sự tham gia hưởng ứng của mọi người, mọi nhà, mọi ngành, 
mọi lửa tuổi, góp phần không nhò vào thẳng lợi chung của dân tộc trong cuộc 
kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

Trong thòi- kỳ xây dựng chù nghĩa xã hội ờ miên Bắc, đáu tranh giải phóng 
miền Nam (1954-1975)'. Quán triệt sâu sắc, vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí 
Minh; thực hiện Nghị cùa Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Đẩy mạnh phong 
trào thi đua yêu nước”, và nhất là từ khi miền Bẳc thực hiện kế hoạch 5 năm lần 
thứ nhất, hàng loạt cuộc phát động hưởng ứng thi đua cùa các ngành, các giới đã 
dược tổ chức, điển hình là các phong trào: “Sóng Duyên hải”, “Gió Đại Phong”, 
“Cờ Ba nhất”, “Trống Bắc Lý”, “Thanh niên ba sẵn sàng”, “Phụ nừ ba đảm 
đang”, “Mỗi người làm việc bang hai vì miền Nam ruột thịt”, “Tất cà cho tiền 
tuyến, tất cả để đảnh thang giặc Mỹ xâm lược”,... Các phong trảo thi đua đã tạo 
nên động lực to lớn, góp phần làm nên Đại thẳng mùa xuân năm 1975, giài 
phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Sau khi miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước'. Đảng ta tiếp 
tục vận dụng tư tường Hồ Chí Minh, phát động nhiều phong trào thi dua yêu 
nước, hướng vào các nhiệm vụ cùa thời kỳ quá độ lên chù nghĩa xã hội. Tiêu 
biểu là các phong trào: “Tất cả vi chù nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân 
dân”; “Tất cả vi công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chú nghĩa”.

Bước vào thời kỳ đổi mới đất nước (1986), đặc biệt là từ sau Đại hội toàn 
quốc lần thứ VIII của Đảng, được soi sáng bời tư tưcrng Hồ Chí Minh, Đảng đã 
đề ra khẩu hiệu thi đua: “Tất cà vi dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân 
chủ, văn minh”. Nhiều phong trào được phát động và thực hiện có hiệu quả 
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như: "Xóa đói, giảm nghèo”, 'Toàn dân đoàn kêt xây dựng đời sống văn 
hóa”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Lao dộng giòi, lao động sáng tạo”, “Toàn dân bảo vệ 
an ninh Tổ quốc”, “Thi đua quyết thang”, “Vì nước quên thân, vi dân phục 
vụ”, “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giói, đoàn kết giúp nhau làm giàu 
và giảm nghèo bền vững”, “5 xung kích, 4 đong hành”, “Trung thành, sáng tạo, 
tận tụy, gương mẫu”, “Thi đua dạy tốt, học tốt”, “5 không, 3 sạch”, “Vì Trường 
Sa thân yêu”, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, 
“Học tập và làm theo tẩm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, phong trào “Cựu chiến 
binh gương mẫu”, “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Doanh 
nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cà nước chung tay vi người nghèo - 
không đê ai bị bỏ lại phía sau”...

Nhìn chung, các phong trào thi đua yêu nước trong nhiều thập kỳ qua đã 
bám sát yêu càu thực tiễn đât nước, gắn bó mật thiết với quyền lợi và cuộc sống 
của người dân, góp phần thực hiện thang lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triền 
của đat nước trên mọi lĩnh vực.

- kựn dụng sáng tạo tư tướng thi đua yêu nước cùa Chù tịch Ho Chí Minh 
trong xây dựng và thực hiện có hiệu quà đưòng loi, chù trương, chính sách vé 
cóng tác thi đua - khen thưởng

Trên nền tảng tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, vận dụng vào 
điêu kiện, hoàn cành cụ thể của đất nước, Đảng, Nhà nước ta đã xây dựng, ban 
hành kịp thời đường lôi, chù trương và chinh sách, pháp luật về thi đua yêu nước 
và công tác thi đua, khen thưởng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong từng giai 
đoạn cách mạng. Đặc biệt là trong hơn 35 năm thực hiện đường lối đổi mới đất 
nước, nhiều chù trương, chính sách, pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng, 
về tổ chức các phong trào thi đua yêu nước đã được ban hành và không ngừng 
được bô sung, hoàn thiện, đáp ứng yêu câu đất nước trong tinh hình mới, phù 
hợp với nhu cẩu, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dàn.

Đảng đã ban hành nhiều chi thị về công tác thi dua, khen thường, như: Chì 
thị số 35-CT/TW, ngày 3/6/1998 cùa Bộ Chính trị (khóa VIII) về đổi mới công 
tác thi đua, khen thưởng trong giai đoạn mới; Chì thị số 39-CT/TW, ngày 
21/5/2004 của Bộ Chính trị (khóa IX) Vvề tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh 
phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dường, tổng kết và nhân điền hình 
tiên tiến; Chì thị số 19/CT-TW, ngày 22/12/2007 cùa Bộ Chính trị (khóa IX) về 
việc kỳ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi dua ái quốc; 
Chỉ thị sổ 34-CT/TW, ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đối 
mới công tác thi đua, khen thưởng; Chỉ thị số 22-CT/TW, ngày 23/1/2018 cùa 
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Ban Bí thư về đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm 70 
năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (1 1/6/1948 - 
11/6/2018)...

Quốc hội đã ban hành Luật Thi đua, Khen thưởng (2003); Luật Sửa đổi, bổ 
sung một sổ điều cùa Luật Thi đua, khen thường (2013); Luật Thi đua, khen 
thưởng số 06/2022/QH15, ngày 15/6/2022...

Chính phủ đã ban hành các vãn bàn về công tác thi đua, khen thưởng: Nghị 
định số 42/2010/NĐ-CP, ngày 15/4/2010 của Chính phủ Quy định chi tiết thi 
hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thường và Luật sửa đổi, bổ sung một 
sổ điều cùa Luật Thi đua, Khen thưởng; Nghị định số 91/2017/NĐ-CP, ngày 
31/7/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi 
đua, Khen thường; Quyết định số 38/1999/QĐ-TTg, ngày 06/3/1999 của Thủ 
tướng Chính phù và Bản quy định về đối tượng, tiêu chuẩn Anh hùng thời kỳ 
đổi mới và các danh hiệu thi đua khác; Chì thị sổ 35/CT-TTg, ngày 
19/12/2014 về đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước chào mừng Đại hội Đảng 
các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quổc lần thứ XII; Chỉ thị số 18/CT-TTg, ngày 
19/5/2016 cùa Thủ tướng Chính phủ về phát động thi. đua thực hiện thắng lợi 
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và Ke hoạch 5 năm (2016 - 2020) 
theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Chỉ 
thị số 19/CT-TTg, ngày 16/7/2021 của Thù tướng Chính phủ về việc phát động 
thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và Kế 
hoạch 05 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 
XIII của Đảng...

Các chù trương của Đảng, chính sách, pháp luật cùa Nhà nước về công tác 
thi đua, khen thường, về phát động phong trào thi đua yêu nước ngày một hoàn 
thiện, bám sát yêu cầu của thực tiễn đất nước, đi vào cuộc sổng, tạo chuyển biến 
sâu sẳc về nhận thức của các cấp ùy đảng, chính quyền, đoàn thể và các tầng lớp 
nhân dân về công tác thi đua, khen thưởng. Nhiều phong trào thi đua yêu nước 
được phát động và triển khai rộng lớn trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội với 
nội dung, hình thức phong phú, thu hút đông đào các tầng lớp nhân dân tham 
gia, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi 
mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Đáng chú ý là 
công tác phát hiện, tôn vinh, bồi dưỡng và nhân rộng các gương “người tốt, việc 
tốt”, các mô hình, các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, các anh hùng, chiến sỹ 
thi đua được chú trọng triển khai thực hiện có hiệu quả, tạo sức lan tỏa rộng lớn 
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trong toàn xã hội; công tác khen thưởng đi vào nền nếp, khoa học, kịp thời hơn, 
có sự gan kết chặt chẽ giữa thi đua và khen thưởng.

Những kết qưả đạt được trong các phong trào thi đua yêu nước và công tác 
khen thưởng 75 năm qua là kết quả của sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - 
Lênin, tư tường Hồ Chí Minh ve thi đua yêu nước, các chù trương, chính sách, 
pháp luật của Đảng, Nhà nước, cùng với sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của các 
câp, các ngành, các tầng lớp nhân dân và toàn xã hội.

Phần thú' hai
75 năm Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy 

và Lòi kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1948-2023)

I. Giai đoạn 1948-1975

1. Ngay từ năm 1948, khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp bước vào 
giai đoạn gay go, quyết liệt, phong trào Cóng an nhân dân học tập, thực hiện Sáu 
điều Bác Hồ dạy đã gẳn với phong trào thi đua ái quốc của toàn Đàng, toàn dân, 
toàn quân ta do Chù tịch Hồ Chí Minh phát động, góp phần tạo khí thế sục sôi, 
tinh thân nhiệt huyết, ý chí kiên cường đê lực lượng Công an cùng quản đội và 
Nhân dân cả nước bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ, gian khổ.

Các sô 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 dơn vị 
và cán bộ, chiến sĩ công an quán triệt, thực hiện, ớ vùng tự do, lực lượng Công an 
hường ứng phong trào bằng các hình thức như: Tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ 
nghiên cứu, quán triệt nội dung bức thư; mở lớp chỉnh huấn, tổ chức tuyên thệ 
trung thành với To quốc và thực hiện nghiêm túc Sáu điều Bác Hồ dạy. Tháng 
5/1948, Công an Thanh Hoá mờ lớp chình huấn tại Rùng Thông (huyện Đông 
Sơn) nơi Bác Hô đã vê thảm để tô chức học tập. Tại đây, cán bộ, chiến sĩ được 
chia thành 6 khu trại, với ý nghĩa tương ứng với Sáu điều Bác dạy, mỗi khu trại 
đêu có Panô ghi Sáu điêu dạy của Bác đê hàng ngày cán bộ, chiến sĩ học tập và 
tự nguyện, tự giác làm theo. Năm 1951, Sờ Công an Nam Bộ biên soạn, xuất 
bản sách “Sáu lời dạy của Hồ Chù tịch1'' đề cán bộ, chiến sĩ học tập, quán triệt 
thực hiện phù hợp với tình hình, nhiệm vụ công tác của đơn vị.

Hường ứng phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác 
Hò dạy” và các phong trào thi đua yêu nước do Đảng, Nhà nước và Chủ tịch Hồ 
Chí Minh 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. 



21

phát huy truyền thống yêu nước đập tan âm mưu lật đổ chính quyền cách mạng 
non trẻ, diệt ác, phá tề; dấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt dộng phá 
hoại của các tổ chức phàn động, các cơ quan tình báo, gián điệp đế quốc; bào 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 diệp báo A13 (thuộc Ty Điệp báo, Nha Công 
an Trung ương) đã mưu trí, dũng cảm đánh đắm Thông báo hạm Amiô Đanhvin 
(chiếc Thông báo hạm lớn nhất của Pháp ờ Đông Dương lúc đó) ờ vùng biển 
Sầm Sơn, Thanh Hóa, tiêu diệt hơn 200 sỹ quan, thủy thủ và binh lính Pháp. 
Chiến công vang dội đỏ, cùng với hàng trăm chiến công oanh liệt khác mãi mãi 
được vinh danh, trờ thành truyền thống vẻ vang, anh hùng của lực lượng Công 
an nhân dân Việt Nam. Từ phong trào thi dua sôi nổi dó, dã xuất hiện nhiều tấm 
gương sáng nêu cao phâm chat của cán bộ, chiến sĩ công an chiến dấu dũng cảm, 
lập công xuất sắc trên toàn quốc19, cổ vũ mạnh mẽ tinh thần yêu nước chống 
thực dân Pháp xâm lược cùa các tầng lớp nhân dân, góp phần cùng toàn Đảng, 
toàn dân đưa cuộc kháng chiến chống thực dàn Pháp đến thắng lợi, mà đỉnh cao 
là chiến thắng Điện Biên Phù lịch sử năm 1954, miền Bắc hoàn toàn dược giài 
phóng tiến hành cách mạng xã hội chù nghĩa, miền Nam tiếp tục cuộc cách 
mạng dân tộc dân chủ nhân dân.

”1'1011 biền là các anh hùng liệt sỹ: Bùi Thị Cúc (Cóng an tinh I lưng Yên), Nguyễn Thị Lợi (Công an linh Thanh 
Hóa), Phan Khác Trinh, Trần Bình (Công an TP. Hà Nội), Bừu Đoã (Cõng an tinh Khánh Hòa), Cao Ký Vàn 
(Công an linh Bỉíc Giang), Võ Thj Sáu (đội viên Công an xung phong quận Đất Đò, tinh Bà Rịa- Vũng Tàu)...

2. Trong kháng chiến chống dế quốc Mỹ xâm lược, phong trào Công an 
nhân dân học tập, thực hiện Sáu diêu 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 Đàng ra Nghị quyết về “Đẩy 
mạnh phong trào thi dua yêu nước”, ngày 17/4/1961, Bộ Công an lổ chức lớp 
chỉnh huấn ở cơ quan Bộ, quán triệt Nghị quyết sổ I2/NQ-TW, ngày 25/2/1961 
của Bộ Chính trị và bài phát biểu cùa Chù tịch Hồ Chí Minh về “ý thức làm chú”, 
về “cần kiệm xây dựng nước nhà”, về chống tư tưỏìig “chù nghĩa cá nhân", “quan 
liêu mệnh lệnh”, “tham ô lãng phí”, “bảo thù rụt rè” vào thực tế công tác, chiến 
đấu, xây dựng lực lượng Công an. Sáu điều Bác dạy Công an nhân dân là một 
trong những nội dung quan trọng cùa lớp chỉnh huấn. Với tinh thần cách mạng, 
kiên quyết chổng chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, lực lượng Công an nhân 
dân đã dấu tranh phá nhiều chuyên án, làm thất bại mọi âm mưu và hoạt dộng phá 
hoại của các tổ chức phản động; diều tra, bóc gỡ toàn bộ mạng lưới gián điệp do 
Pháp cài lại; cùng toàn dân trấn áp kịp thời các hoạt dộng gây bạo loạn và bắt gọn 
các toán gián điệp biệt kích cùa Mỹ - Ngụy tung ra phá hoại miền Bắc; kiên 
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cường, dũng cảm vượt qua mưa bom, bão đạn của đế quốc Mỹ, bào vệ tải sàn 
Nhà nước, bào vệ tính mạng và tài sàn cùa Nhản dân; bảo vệ an toàn các đợt 
chuyển quân và vũ khí, hàng hóa chi viện chiến trường miền Nam.

Việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác dạy và thực hiện các phong trào thi 
đua yêu nước là 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 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 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, the hiện rõ 
bàn chât tôt đẹp “Công an nlìán dán vì nước quên thân, vì dán phục vụ

ỏ 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; dồng thời 
vũ trang chiến dấu ngay trong sào huyệt dịch, trấn áp gián điệp, phản cách mạng.

Ngày 19/5/1964, Bộ Công an phát dộng phong trào thi đua “Vì an ninh To 
quốc, vì hạnh phúc nhân dân, vì thống nhất đất nước”. Năm 1966, Bộ trường 
Trân 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 ùng 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 
quôc, bảo vệ công cuộc xây dựng Chủ nghĩa xã hội, bào vệ sự nghiệp thống nhất 
nước nhà” (gọi tat là phong trào bào vệ an ninh Tổ quổc - năm 1974). Việc học 
tập, thực hiện Sáu điêu 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 với cả nước nêu cao tinh thần yêu nước trong đấu 
tranh giành độc lập.

Từ năm 1961 đến năm 1970, lực lượng Công an dấu tranh triệt phá 78 toán 
gián điệp, biệt kích, bắt giữ 463 tên, thu nhiều tấn vũ khí, chất nổ, phương tiện 
hoạt động cùa chúng... Những chiến công đó đã góp phần cùng toàn dân và toàn 
quân đánh bại các chiến lược chiến tranh cùa Mỹ - Ngụy, đỉnh cao là chiến 
thẳng trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Trong cuộc đấu tranh này, hơn 
14.000 cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân dã anh dũng hy sinh và gần 5.000 cán 
bộ, chiến sĩ bị thương, đó là những tấm gương tiêu biểu trong học tập, thực hiện 
Sáu điêu Bác dạy, luôn nêu cao lòng trung thành tuyệt dôi, tận tụy, hy sinh vì lý 
tưởng bảo vệ Đảng, bào vệ Tổ quốc, bào vệ Nhân dân, bảo vệ sự nghiệp cách 
mạng Xã hội chủ nghĩa.
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II. Giai đoạn 1975 đến nay

I. Đất nước thống nhất, cả nước tiến hành đồng thời hai nhiệm vụ chiến 
lược là xây dựng và bào vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Giai doạn này, 
phong trào Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy và thực 
hiện Lời kêu gọi thi đua ái quốc tiêp tục dược duy trì, đầy mạnh, có sự chì đạo 
sát sao, xuyên suốt trong toàn lực lưọìig Công an nhân dân.

Hường ứng phong trào thi đua “Tất cả vì chù nghĩa xã hội, vi hạnh phúc 
nhân dân”, “Tat cà vì công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa” 
do Đảng, Nhà nước phát động, lực lượng Công an nhân dân đã lổ chức phát 
động nhiều phong trào thi đua gan với phong trào “Công an nhàn dân học tập, 
thực hiện Sáu diều Bác Hồ dạy” bằng những hình thức, biện pháp phong phú, 
sáng tạo, phong trào được chia thành lừng bước cụ thể, định rõ thời gian tập 
trung thực hiện, sát hợp với tính chat, đặc điểm, yêu cầu, nhiệm vụ cùa từng lực 
lượng, dơn vị, địa phương. Nội dung các bước tiến hành luôn gẳn liền với việc 
thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân. 
Phong trào đã tạo làn sóng thi đua mạnh mẽ, động viên cán bộ, chiến sĩ, công 
nhân viên Công an ra sức thi đua lập chiến công xuất sắc, dóng góp công sức 
vào sự nghiệp kiến quốc, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Ngày 25/6/1980, Ban Bí thư Trung ương Đàng đã ra Chì thị số 92-CT/TW 
mở Cuộc vận động “Xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững 
mạnh và đẩy ipạnh phong trào Toàn dân bào vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình 
mới”. Quán triệt sự chỉ dạo của Ban Bí thư, lãnh đạo Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công 
an) đã ban hành Chi thị sổ 04/CT-BNV ngày 25/5/1983 phát dộng “Phong trào 
học tập thấm nhuần sâu sắc và thực hiện nghiêm túc Sáu điều dạy của Bác Hồ 
kính yêu đối với Công an nhân dân”; Chỉ thị số 03/CT-BNV, ngày 02/6/1984 về 
“Tiếp lục đẩy mạnh phong trào học tập thấm nhuần sâu sắc và thực hiện nghiêm 
túc Sáu điều dạy cùa Bác Hồ đối với Công an nhân dân”... nhàm dẩy mạnh 
phong trào học tập, tham nhuần sâu sắc và thực hiện nghiêm túc Sáu diều dạy 
của Bác Hồ đối với Công an nhân dân. Công an các đơn vị, địa phương đã tổ 
chức quán triệt, liên tục phát động phong trào bằng nhiều hình thức, biện pháp 
phong phú, sáng tạo, phù hợp với tinh chất, dặc điểm cùa từng lực lượng, dơn vị, 
gắn chặt chẽ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị dược giao. Mỗi cán bộ, chiến 
sĩ công an luôn tự soi mình vào từng lời dạy của Bác để liên hệ, kiềm điểm 
nhằm phát huy ưu điểm, khắc phục những hạn chế, thiếu sót, biến nhận thức 
thành hành động cụ thể, thiết thực, góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân 
dân trong sạch, vững mạnh, thực hiện thang lợi nhiệm vụ bảo đàm an ninh, trật 
tự, phục vụ có hiệu quả sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.
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2. Bước vào thời kỳ dổi mới đất nước (1986 đến nay), nước ta đứng trước 
những cơ hội và thách thức lớn: Trên lĩnh vực bào vệ an ninh quốc gia, giữ gìn 
tật tự an toàn xã hội, các thế lực thù dịch đang đẩy mạnh chiến lược “Diễn biến 
hòa bình”, kích động gây bạo loạn, lật đổ để chống phá cách mạng Việt Nam; 
tình trạng tham nhũng, tiêu cực; các loại tội phạm hoạt động ngày càng tinh vi, 
manh động, diễn biến phức tạp, khó lường, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, 
giữ gìn trật tự an toàn xã hội đặt ra hết sức nặng nề. Xác định công tác xây dựng 
lực lượng Công an nhàn dân trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ quan trọng 
hàng đầu, giữ vị trí then chốt, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ đủ đức, đủ tài đáp 
ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội 
trong tình hình mới. Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã ban hành 
nhiều văn bản, chì đạo, như: Chỉ thị số 214/CT-BNV, ngày 04/5/1994 về “Tiếp 
tục học tập và thực hiện nghiêm túc Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân 
trong tình hình mới”; Chỉ thị sổ 10/CT-BNV, ngày 04/9/1996 về học tập và thực 
hiện bài viết của cố vấn Phạm Văn Đồng “Công an nhân dân đoàn kết phấn đấu 
thực hiện những lời dạy của Bác Hồ”; Chỉ thị số 12/CT-BNV, ngày 26/8/1997 
về “Kỷ niệm 50 năm lực lượng Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều 
Bác Hồ dạy; Chì thị số 12/CT-BCA, ngày 01/1 1/2002 về “Tiếp tục đẩy mạnh 
phong trào Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy từ năm 
2003 đến năm 2008”; Chỉ thị số 05/CT-BCA-X11, ngày 19/8/2013 về “Đẩy 
mạnh phong trào Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy, giai 
đoạn 2013 - 2018”; Chi thị số 04/CT-BCA, ngày 19/5/2018 cùa Bộ Công an về 
đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện 
Sáu điều Bác Hồ dạy” trong tình hình mới... Các chỉ thị này đã chỉ rõ chù 
trương, hình thức và biện pháp thực hiện để đưa phong trào đi vào nền nếp, có 
chiều sâu, gắn với thực hiện nhiệm vụ cụ thể của mỗi cán bộ, chiến sĩ công an, 
là động lực tinh thần mạnh mẽ thúc đẩy họ hăng hái làm việc, thi đua lập nhiều 
chiến công, thành tích.

Cùng với các cấp, các ngành, các địa phương, lực lượng Công an nhân dân 
đã thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị về học 
tập, làm theo tư tường, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh như: Chỉ thị số 23- 
CT/TW, ngày 27/3/2003 của Ban Bí thư khóa IX về đẩy mạnh nghiên cứu, 
tuyên truyền, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới; Chỉ thị số 06- 
CT/TW, ngày 3/2/2007 của Bộ Chính trị về tổ chức Cuộc vận động “Học tập và 
làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong toàn Đàng, toàn dân; Chỉ thị 
số 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị “về tiếp tục đẩy mạnh việc học 
tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Chỉ thị số 1973/CT-TTg, 
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ngày 07/11/201 I của Thủ tướng Chính phủ về việc liếp tục dẩy mạnh việc học 
tập và làm theo tấm gương đạo dức Hồ Chí Minh; Chì thị số 05-CT/TW, ngày 
15/5/2016 cùa Bộ Chính trị vê dấy mạnh việc học lập và làm theo lư tường, dạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh; kết luận sổ 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ 
Chính trị tiếp lục thực hiện Chi thị số 05-CT/TW của Bộ Chính về đẩy mạnh 
học tập và làm theo tư tưởng, đạo dức, phong cách Hồ Chí Minh... Trong triển 
khai thực hiện Công an các đơn vị, địa phương đã nghiên cứu, biên soạn nhiều 
tài liệu; to chức nhiều cuộc thi tim hiểu về Sáu điều Bác Hồ dạy, về tư tường, 
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tổ chức triển khai, thực hiện nhiều Cuộc Hội 
thảo khoa học, Cuộc vận động, như: Hội thào “Bác Hồ với Công an nhân dân- 
Công an nhân dân với Bác Hồ” (1990), “Công an nhân dân thực hiện Sáu điểu 
Bác Hồ dạy trong thời kỳ đay mạnh công nghiệp hóa, hiện dại hóa dất nước” 
(1998), “Xây dựng lực lượng Công an nhân dân vi nước quên thân, vì dân phục 
vụ” (2006), “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - Công an 
nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ” (2007); “60 năm - Công an nhân 
dân lảm Lheo lời Bác” (2008), “65 năm Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu 
điều Bác Hồ dạy” (2013), “70 năm Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu 
diều Bác Hồ dạy” (2018); Cuộc vận động “Công an nhân dân vì nước quên thân, 
vì dân phục vụ” (2006), “Công an nhản dân chấp hành nghiêm điều lệnh; xây 
dựng nếp sống văn hóa vì nhân phục vụ”, “Xây dựng phong cách người Công an 
nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dán phục vụ” (2016)...

Việc tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ sinh hoạt chính trị, liên hệ kiểm điểm tự 
phê bình và phê bình theo Sáu điều Bác Hồ dạy gắn với bình xét, phân loại cán 
bộ, chiên sĩ trong tổng kết công tác năm; xây dựng chương trình hành dộng; ghi 
sổ tu dưỡng; phát động các đợt thi đua ngắn, thi dua đặc biệt, ký kết giao ước thi 
đua, báo công dâng Bác; phát động học tập gương cán bộ, chiến sĩ công an mưu 
trí, dũng cảm trong chiến dấu, liêm khiết, lận tụy trong công việc, biểu dương và 
nhân rộng điển hình tiến tiến...đã tác động mạnh đến nhận thức và hành động 
cùa cán bộ, chiến sĩ, góp phần bố sung nhận thức mới sâu sắc, toàn diện về tư 
tường, lam gương đạo đức Hồ Chí Minh, ý nghĩa khoa học và sự vận dụng sáng 
tạo Sáu điêu Bác Hồ dạy vào từng lĩnh vực công lác Công an trong thời kỳ mới, 
làm cho phong trào thêm phong phú, sinh dộng, phát triển sâu rộng.

Bên cạnh đó, Bộ Công an tổ chức phát dộng nhiều phong trào thi đua nhân 
kỳ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của lực 
lượng Công an nhân dân, với những chủ đề, phương pháp, nội dung thi dua phù 
hợp, thiết thực với thực tiễn công lác; chì dạo dơn vị chức năng nghiên cứu, xây 
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dựng hoàn thiện hệ thống các văn bản quy định về công tác thi đua, khen 
thưởng, tạo cơ sở, hành lang pháp lý áp dụng thực hiện đồng bộ, thống nhất, 
hiệu quả, kịp thời đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đặc biệt, hang năm tại Hội nghị Công an toàn quốc, Bộ Công an đã duy tri 
và phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” gẳn với phong trào “Công 
an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”. Nội dung các phong trào 
thi đua đã bám sát nhiệm vụ chính trị, có nhiều đổi mới về phương pháp, hình 
thức, tạo điểm nhấn, phát huy sức mạnh cùa toàn lực lượng, ra sức thi dua, xây 
dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an tận tụy, mưu trí dũng cảm, hết lòng 
phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.

Hình ảnh các trụ sở Công an luôn sáng ánh đèn để tiếp nhận thông tin cùa 
người dân hằng đêm kể cà ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết; hàng vạn cán bộ, chiến 
sĩcông an ngày đêm có mặt trên khắp mọi miền của Tổ quốc “thức cho dán ngũ 
ngon, gác cho dán vui cho'i, láy hạnh phúc của nhân dân làm niêm vui, lẽ sóng 
của mình"; hình ảnh những cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân lao mình xuống 
dòng nước xiết, dầm mình trong lũ dữ, không ngại hiểm nguy lao vào đám cháy 
để bảo vệ tính mạng, tài sản cùa Nhân dân; hình ành những cán bộ, chiến sĩ 
chăm sóc người bị nạn, thăm hỏi tặng quà cho bệnh nhân, người dân gặp khó 
khăn, người lang thang cơ nhờ, giúp dân xây dựng, sửa chữa nhà cửa... đã tạo 
được niêm tin vững chắc trong Nhân dân.

Trong chỉ đạo, triển khai thực hiện, biểu dương, khen thưởng đều có sự 
thông nhất giữa việc học tập thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy với học tập, làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua khác 
trong lực lượng Công an nhân dân. Công an các đơn vị, địa phương chủ động 
tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương có nhiều giải pháp, cách làm hay, 
sáng tạo trong việc học tập làm theo tư tường, đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh, tranh thủ sự giúp đỡ của quần chúng nhàn dân trong việc giám sát Công 
an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy và đẩy mạnh việc học tập 
và làm theo tư tường, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bằng những việc làm cụ thể, xuất hiện ngày càng nhiều gương điển hình 
tiên tiến, dũng cảm chiến dấu, hy sinh vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của 
Nhân dân, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, xây dựng hình ảnh đẹp cùa người cán bộ, 
chiến sĩ công an trong lòng Nhân dân, góp phần to lớn xây dựng lực lượng Công 
an nhân dân trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cẩu nhiệm vụ bảo vệ an ninh 
quốc gia, trật tự an toàn xã hội trong tinh hình mới. Chiến công của các Anh 
hùng liệt sỹ Lâm Văn Thạnh (Cóng an tình Lâm Đồng), Lưu Thế Hà (C22), Lê 
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Thanh Á (Công an TP. Hải Phòng), Phạm Văn Chiến (Công an tỉnh Hà Giang), 
Nguyễn Văn Ngữ (Công an TP. Hà Nội), Phạm Văn Cường (Công an tỉnh Lai 
Châu), Nguyễn Thành Dũng (Công an TP. Hồ Chí Minh), Lường Phát Chiêm 
(Công an tình Son La), Phạm Phi Long (Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy TP. 
Hồ CI1Í Minh), Nguyễn Văn Tiến (Cành sát Giao thông Công an TP. Hà Nội)... 
và hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ công an hy sinh, bị thương trong thực hiện nhiệm 
vụ đã không tiếc máu xương, chiến đấu kiên cường, dũng cảm góp phần bào vệ 
vừng chắc nền an ninh, trật tự của Tổ quốc, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sàn cùa 
Nhân dân, như: Thao Văn Súa (Công an xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát, tinh 
Thanh Hóa); Trương Văn Thắng (Công an xã Hướng Việt, huyện Hướng Hóa, 
tỉnh Thanh Hóa); Nguyễn Huy Thịnh, Phạm Công Huy, Dương Đức Hoàng Quân 
(Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động); Đặng Anh Quân, Đỗ Đức Việt, Nguyễn Đình 
Phúc (Công an thành phố Hà Nội)... Đó là những bang chứng về kết quả to lớn 
của phong trào Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy và thực 
hiện Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

III. Một số kết quả và bài học kinh nghiệm trong 75 năm Công an 
nhân dân học tập, thục hiện Sáu điều Bác Hồ dạy và thục hiện Lòi kêu gọi 
thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

1. Kết quả trong 75 năm Công an nhân dân học tập, thục hiện Sáu điều 
Bác Hồ dạy và thục hiện Lòi kêu gọi thi dua ái quốc của Chủ tịch IỈỒ Chí Minh

75 năm qua, các thê hệ cán bộ, chiên sĩ Công an nhân dân không ngừng học 
tập, thực hiện nghiêm túc Sáu diều Bác Hồ dạy và thực hiện Lời kêu gọi thi đua 
ái quốc cùa Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chính vì vậy, trong bất cứ điều kiện, hoàn 
cảnh nào cán bộ, chiên sĩ công an vẫn luôn kiên định lập trường tư tường, giữ 
vững bản lĩnh chính trị, nêu cao đạo đức, tư cách của người Công an cách mạng, 
ra sức thi đua, lập nhiều chiên công trên mọi mặt công tác Công an, góp phần 
thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao; xây dựng hình ảnh đẹp người 
chiến sĩ Công an trong lòng Nhân dàn, tô tham thêm những trang sử vàng truyền 
thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân. Một số kết quà nổi bật như sau:

(1).  Trên lĩnh vực bảo đảm an ninh quốc gia: Lực lượng Công an nhân dân 
đã chù động nắm tình hình, tham mưu với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền 
các cấp ban hành, triển khai các chủ trương, giải pháp đàm bảo an ninh; bám sát 
diễn biến các sự kiện liên quan đến an ninh quốc gia trong và ngoài nước, kịp 
thời đánh giá, dự báo tình hình tham mưu dề ra các chù trương, quyết sách, nhai 
là sự điều chỉnh chính sách cùa các nước liên quan đến lợi ích của Việt Nam. 
Tập trung lực lượng, phương tiện, biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh có hiệu quả 
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các chuyên án gián điệp, ngăn chặn kịp thời các hoạt động chống phá của bọn 
phàn động trong và ngoài mrớc, đặc biệt đã triển khai đồng bộ các biện pháp 
nghiệp vụ đảm bào an ninh các địa bàn chiến lược Tây Bắc, 'rây Nguyên, Tây 
Nam Bộ, nhất là chủ động tan công vô hiệu hóa và ngăn chặn việc hình thành 
“Nhà nước Đềga” ở Tây Nguyên, “Nhà nước Khmer Krom” ở Tây Nam Bộ, lập 
“Vương quốc Mông” tại Điện Biên, xóa bô tà đạo “Hà Mòn” và “Tổ chức bất 
hợp pháp Dương Vãn Minh” tại các tinh phía Bac... Chủ động đề ra giải pháp 
ứng phó với các hoạt dộng âm mưu, ý đồ trên Biển Đông, các hoạt dộng lợi 
dụng việc sửa đổi Hiến pháp năm 1992 để phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, 
tuyên truyền, kích động, chia rẽ dại đoàn kết dân lộc, biểu Lình, bạo loạn lật dổ; 
đã kịp thời giải quyết, ổn định tình hình tranh chấp khiếu kiện có yếu tố tòn giáo 
nhằm “chính trị hóa” tạo cớ gây rối an ninh, trật tự.

Lực lượng Công an nhân dân đã bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chinh 
trị quan trọng của Đảng, Nhà nước, nhất là các kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc 
của Đàng, bâu cừ Quôc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, các hội nghị quốc tế 
lớn tô chức tại Việt Nam và các nguyên thù quốc gia đen thăm, làm việc tại Việt 
Nam, được bạn bè quốc tế ghi nhận, đánh giá cao.

(2).  Trên lĩnh vực dấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn 
xã hội: Tinh hình tội phạm có nhiều diễn biến phức tạp, nổi lên là hoạt động tội 
phạm hình sự có tổ chức, với thủ đoạn mới, tinh vi hơn, tính chất manh động; tội 
phạm kinh tê, tham nhũng vẫn diễn ra nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn về kinh tế; 
tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm môi trường ngày càng nghiêm trọng 
về quy mô, tính chất, mức độ thiệt hại. Đặc biệt, tội phạm ma túy diễn ra vô 
cùng phức tạp trên các tuyến, địa bàn trọng diểm, sữ dụng vũ khí nóng sẵn sàng 
chông trà lực lượng Công an khi truy băt... Trước tinh hình dó, Đàng ủy Công 
an Trung ương, lãnh dạo Bộ Công an đã chỉ đạo toàn lực lượng phát huy sức 
mạnh tống hợp chủ động công tác phòng ngừa, mở nhiều đợt tấn công, truy quét 
tội phạm trên toàn quốc, lập được nhiều thành tích, chiến công xuất sắc được 
Chủ tịch nước gửi thư khen, tặng nhiều phần thưởng cao quý cùa Nhà nước, dược 
tôn vinh trên các phương tiện thông tin dại chúng. Điều đó thể hiện bàn lĩnh chính 
trị vững vàng cùa người chiến sĩ Công an kiên quyết dấu tranh phòng chổng các 
loại tội phạm xâm phạm đến an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, cùng với 
đó, công tác quàn lý hành chính nhà nước về an ninh, trật tự cũng luôn được đổi 
mới và tăng cường, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, có sự dột phá trong giai 
quyết công việc của Nhân dân, tạo môi trường thuận lợi cho các nhà dầu tư của 
nước ngoài khi làm các thủ tục, góp phần thúc đẩy kinh tế cùa đất nước.
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Các mặt công tác quàn lý hành chính về trật tự xã hội, bảo đảm trật tự, an 
toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, cứu hộ, cứu nạn, quàn lý, giáo dục, cải 
tạo can phạm nhân được tăng cường. Dấu ấn nổi bật là, lực lượng Công an nhân 
dân đã chù động, sáng tạo, dổi mới phương thức quàn lý dân cư từ thủ công sang 
diện tử, hoàn thành xuất sắc việc xây dựng hệ thống Cơ sờ dữ liệu quốc gia về 
dân cư và hệ thông sàn xuất, câp, quàn lý Căn cước công dân, tạo nền tảng để 
phát triên Chính phù sổ, kinh tế số, xã hội số, công dân số. Chì trong thời gian 
ngắn từ tháng 01/2021 đến 30/7/2021, lực lượng Công an nhân dân nhân dân đã 
triển khai thực hiện thắng lợi chiến dịch thu nhận và cấp 50 triệu thẻ căn cước có 
gắn chip điện từ cho công dân với nhiều dấu ấn nồi bật về tinh thần cống hiến, 
tận tụy phục vụ Nhân dân...

(3).  Trên lĩnh vực tham mưu, xây dựng lực lượng, hậu cân, khoa học kỹ 
thuật và công nghệ: Phong trào thi đua trên lĩnh vực công tác này được gan kết 
với phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác dạy”, tiếp tục 
đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các 
Cuộc vận động “Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, “Công 
an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sổng văn hỏa vì nhân 
dân phục vụ”, “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân 
văn, vì nhân dàn phục vụ”. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cán bộ, chiến sĩ 
luôn được chú trọng bang việc thường xuyên tổ chức học tập quán triệt, triển 
khai thực hiện nghiêm túc các chì thị, nghị quyết của Đảng, Nhả nước; mở các 
cuộc vận động, các đợt sinh hoạt chính trị, giáo dục truyền thống, tích cực tuyên 
truyền, rèn luyện bân lĩnh chính trị, đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ nâng cao trình 
độ, năng lực công tác cùa cán bộ, đàng viên; tăng cường, siết chặt kỳ luật, kỳ 
cương, rèn luyện thể chất, phẩm chất đạo đức, lối sống văn minh. Công tác xây 
dựng Đảng, xây dựng lực lượng dược đổi mới, tăng cường: Triền khai thực hiện 
Quy định sổ 101/QD/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về 
trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chù chốt 
các cap trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Quy định 
số 08-Qđi/TW, ngày 25/10/2018 cùa Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm 
nêu gương cùa cán bộ, đảng viên trước hết là ủy viên Bộ Chính trị, ùy viên Ban 
Bí thư, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Kết luận số 01-KL/TW, ngày 
18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chì thị sổ 05-CT/TW cũa Bộ 
Chính trị “Ve đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 
Chí Minh”; Kết luận số 2I-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng khóa X1J1 "vé đáy mạnh xây dựng, chỉnh đón Đàng và hệ thông 
chinh trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đàng viên suy 
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thoải về tư tưởng chinh trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến ”, "tự 
chuyển hóa"-, Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 01/12/2021 của Bộ Chính trị thực 
hiện Kết luận số 2I-K.L/TW, ngày 25/10/2021; Quy định số 37-QD/TW, ngày 
25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII "về những điều 
đàng viên không được làm Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 15/3/2018 của Bộ 
Chính trị về tiếp tục đối mới, sap xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt 
động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16/3/2022 của Bộ 
Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, 
vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tinh 
hình mới; Quyết định số 06/QĐ-TTg, ngày 06/01/2022 của Thù tướng Chính 
phủ phê duyệt Đe án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác 
thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025; Quy định số 
136-QĐ/ĐUCA, ngày 06/8/2012 cùa Đảng ủy Công an Trung ương về trách 
nhiệm nêu gương cùa cán bộ, đàng viên, nhất là cán bộ, lãnh đạo, chỉ huy công 
an các cấp trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Thông tư 
sổ 27/20Ỉ7/TT-BCA, ngày 22/8/2017 của Bộ Công an Quy định về quy tẳc ứng 
xử của Công an nhân dân; Quy định số 01-QĐĨ/ĐUCA-X03, ngày 28/01/2019 
của Đảng ủy CATW vê trách nhiệm nêu gương cùa cán bộ, đảng viên, trước hết 
là ủy viên Ban Thường vụ, ủy viên Đàng ủy CATW; Kể hoạch số 133- 
KH/ĐUCA, ngày 05/6/2019 cùa Đàng ùy Công an Trung ương về tổ chức quán 
triệt Quy định số 192-QD/TW, ngày 18/5/2019 cùa Bộ Chính trị về tổ chức đảng 
trong Công an nhân dân Việt Nam, Quy định số 08-Qđi/TW, ngày 25/10/2018 
của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương... đã tác động tích 
cực đến hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác chính trị tư tưởng, siết 
chặt công tác quản lý cán bộ, chiến sĩ nhất là số cán bộ, chiến sĩ trẻ; chẩn chinh 
tư thế, lễ tiết, tác phong và chấp hành điều lệnh Công an nhân dân; nâng cao ý 
thức trách nhiệm, hiệu quả công tác của cán bộ, đàng viên, làm chuyển biến căn 
bản, toàn diện về ý thức tu dường, rèn luyện đạo đức cách mạng trong Công an 
nhân dân, theo phương châm “tích cực học tập, nỗ lực làm theo”. Lực lượng 
Công an nhân dân đã thực hiện quyết liệt, đồng bộ kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp 
xếp đội ngũ cán bộ, đảm bảo yêu cầu “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã 
bám cơ sở”; bố trí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã; là lực 
lượng tuyển đầu phòng, chống dịch Covid-19 và phòng, chống thiên tai, tham gia 
cứu nạn, cứu hộ, khắc phục hậu quà bão, lũ. Xuất hiện ngày càng nhiều gương 
người tôt, việc tốt, gương chiến đấu, hy sinh dũng càm vì cuộc sống bình yên, 
hạnh phúc của Nhân dân, được các cấp, các ngành và Nhân dân biểu dương, 
khen ngợi.
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Lực lượng Công an nhân dân dã chủ động đôi mới công tác hậu cần kỹ 
thuật, kịp thời đảm bào phương tiện, thiết bị nghiệp vụ, công cụ hỗ trợ phục vụ 
hiệu quả công tác, chiến đấu cùa toàn lực lượng, trong đó tập trung xây dựng và 
triển khai nhiều đề án, dự án lớn để phát triển tiềm lực hậu cần, kỹ thuật và tăng 
cường quản lý nhà nước trên các lĩnh vực chuyên ngành. Tích cực ứng dụng 
thành tựu khoa học kỹ thuật, đáp ứng yêu câu công tác, học tập, chiến đấu 
thường xuyên, đột xuất cùa các đơn vị.

Năm 2021, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị sơ kết và biểu dương, khen 
thưởng 1 13 tập thể, 130 cá nhân điển hình tiên tiến trong Ò5 năm thực hiện Chỉ 
thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; 03 năm thực hiện Chì thị 
số 04/CT-BCA, ngày 19/5/2018 cùa Bộ Công an về đổi mới, nâng cao chất 
lượng phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” 
trong tình hình mới và 04 năm thực hiện Cuộc vận dộng “Xây dựng phong cách 
người Công an nhân dân bàn lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Công an 
các đơn vị, địa phương tổ chức sơ kết gắn với biểu dương, khen thưởng, tôn 
vinh tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập, làm theo tư tưởng, dạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh và Sáu điều Bác Hồ dạy. Tổ chức hưởng ứng 
phong trào thi dua đặc biệt với chủ đê “Lực lượng Còng an nhàn dân - Lá chan 
phòng chổng dịch Covid-19 - Thanh bào kiếm bào đảm an ninh trật tự, an toàn 
xã hội”; đợt thi dua cao diêm 75 ngày đêm lập thành tích chào mừng bầu cử 
Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021- 
2026; phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”; đọt thi đua dặc biệt từ 
ngày 01/6/2021 đến ngày 01/6/2022, chù đề “Tận tụy, gắn bó, thân thiện, an 
toàn và an dân” tại địa bàn cơ sở. Đoàn Thanh niên Bộ Còng an tố chức sinh 
hoạt chính trị, to chức đối thoại, tuyên dương, trao giải thưởng “Thanh niên 
Công an tiêu biểu năm 2020”; triển khai thực hiện phong trảo “Thanh niên 
Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”. Công đocàn Công 
an nhân dân triển khai chương trình “Lắng nghe, thấu hiểu và chia sẻ”; “Đoàn 
kết, sáng tạo, vượt khó, phát triển”; Hội Phụ nữ Bộ Công an triển khai phong 
trào “Phụ nữ Công an nhân dân học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ 
Chí Minh, kỷ cương, sáng tạo, vì an ninh Tổ quốc; xây dựng gia đinh hạnh 
phúc bền vững”... Công an các đơn vị, dịa phương tổ chức hội thảo, tọa đàm, 
trao đổi, xây dựng, hoàn thiện nội quy, quy chế, quy tắc ứng xử; ban hành chỉ tiêu 
công tác để phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện theo Sáu diều Bác Hồ dạy20; xây dựng 

20 nàng tháng nhận xét, chắm điềm, dành giă kết quá lu dường, rén luyện cùa cản bộ, chiến sĩ (Học viện An ninh 
nhãn dân, l lọc viện Cành sát nhãn dân, Bộ Tư lệnh Cành vệ, Bộ Tư lệnh Cánh sát cơ dộng. Cục Hồ sơ nghiệp 
vụ, Vỉin phòng Cơ quan Cành sát diều tra; Còng an: Quáng Ninh, Phú Thọ, Hái Dương, Hưng Yẻn, Quáng Bình,
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hình ảnh inẫu mực trong nêu gương và thực hiện nhiệm vụ được giao21; tiếp tục 
cụ thê hóa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo dírc, phong cách Hô Chí Minh, 
thực hiện Sáu diều Bác Hồ dạy bang khẩu hiệu, mô hình, phân việc thiết thực 
hang ngày như: “Mỗi ngày làm một việc tốt vì dân”; “Khi dân cần, khi dân khó 
có Công an”; “Tiết kiệm theo gương Bác”; “Nghe dân nói, nói dân hiêu, làm dân 
tin”; “Làm hết việc, không làm hết giờ”; “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng 
người”; “Tận tụy, gan bó, thân thiện, vì Nhàn dân phục vụ”... Trong thực hiện 
nhiệm vụ, cán bộ, chiên sĩ luôn nêu cao tinh than “Thức cho dân ngù ngon, gác 
cho dân vui chơi”; “Vững chính trị, giỏi nghiệp vụ, chuẩn phong cách”; nâng 
cao tinh thần trách nhiệm, “không vùng cấm”, “không ngoại lệ”, lập trung giãi 
quyêt các khâu khó, việc khó. Chủ động nghiên cứu, cải tiến trang thiết bị dáp 
ứng yêu cầu thực tiễn dược đánh giá cao22. Tổ chức kiểm tra, chấn chình việc 
chấp hành điều lệnh Công an nhân dân và văn hóa ứng xử khi tiếp xúc, giải 
quyết công việc cho tổ chức và cóng dân; nâng cao nhận thức cán bộ, chiến sĩ về 
việc chấp hành kỳ luật, kỷ cương.Bộ Công an khai trương cổng dịch vụ công; 
tổng kết Dự án xây dựng Cơ sờ dữ liệu quốc gia về dân cư và Hệ thống sàn xuất, 
cấp và quàn lý Căn cước công dân đã tiết kiện hơn 1.000 tỳ dồng cho ngân sách 
nhà nước và đem lại nhiều lợi ích cho Nhân dân. Công an các địa phương tổ 
chức đợt cao điểm, huy dộng tối đa lực lượng, phương tiện thu thập, bố sung 
thông tin dân cư, bào đàm “đúng, đủ, sạch, sống”; hoàn thành chi tiêu lập hồ sơ 
50 triệu Căn cước công dân gắn chip trước ngày 01/7/2021 là cơ sở quan trọng 
đe xác lập danh tính điện tử của công dân, góp phan thực hiện chuyển đổi số 
quôc gia; chù động chân chỉnh, nghiên cứu rút ngan thời gian giải quyết các thù 
tục hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin trong kê khai hồ sơ, dặt mục tiêu 
lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo đánh giá chất lượng hoạt động. Năm

Lai Châụ, Ninh Binh, Hà Nam, Ninh Binh, Táy Ninh, Làm Dồng, Binh Phước, Nam Định, llài Phòng, Dồng 
Tháp. Băc Kạn, Vĩnh Phúc, Ben Tre; Lạng Sơn, Dà Năng....).
2,Công an Hà Giang xây dựng Ke hoạch lổ chức Hội tháo “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất" và "Lúc 
dân cân, lúc dân khó, có Công an"; Công an Hà Nam ban hành Kè hoạch học tập, thực hiện chi dạo cùa dồng chí 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Danh dự lít diêu thiêng liêng, cao quý nhát” và cùa dòng chi Bộ trưởng Bộ 
Công an "Lúc dàn cần, lúc dán khó, có Công an’-; Công an Quàng Ninh (ó chức ‘II cuộc tọa đàm cắp cơ sờ VC 
chú đề VC học lập và làm theo lư lường, dạo dức, phong cách IIỒ Chí Minh; học lập, thực hiện Sáu diều ũíìc I IÒ 

dạy; xây dựng phong cách người Cõng an nhãn dân bán lĩnh, nhàn văn, vì nhân dãn phục vụ; Cõng an Phú IÌ1Ọ 
lô chức cuộc Ihị viét và vận dộng sáng lác với chú đề “Phái huy truyền thống - Danh dự và trách nhiệm''; Cóng 
an Vĩnh Phúc lô chức dôi thoại giữa Dàng úy, Ban Giảm dốc Công an tinh với cán bộ, chiến sĩ dế nãm lâm lir, 
nguyện vụng, lăng nghe kiến nghị, dè xuất cùa cán bộ, chiến sĩ, dồng thời xây dựng các liêu chi dế phấn dấu lu 
dường, rèn luyện góp phàn định hường xây dựng lực lượng Công an cách mạng, chinh quy, tinh nhuệ, hiện dụi; 
Cóng an Thài Binh <0 chức cuộc thi "Tlm kiếm sáng kiên, giâi pháp nâng cao hiệu quá công lác cài cách thứ lục 
hành chính, vl Nhân dán phục vụ”...

22 Hội Phụ nữ Khoa Chống nhiễm kluiấn Bệnh viện Y học cố truyền, Bộ Công an nghiên cứu, sáng chế sán xuất 
sán phâm ăo chống sốc nhiệt lừ sán phẩtn săn có. đáp ứng dièu hòa nhiệt dộ cơ thề, tránh sốc nhiệt, báo vệ sức 
khóc cho cán bộ y lề trong phòng chống dịch Covid -19; Trung ương llội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam ghi nhận, 
biểu dương, lặng BÀng khen.
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2021, kết quả cải cách hành chính23, đo lường mức độ hài lòng chung cùa Nhân 
dân đạt 97,96%. Công an các dơn vị, địa phương đã chủ động tăng cường lực 
lượng cho cơ sở, điều dộng cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ Công an các tỉnh phía Nam 
tham gia phòng chổng dịch Covid-19. Trong đợt dịch lần thứ tư, lực lượng Công 
an đã huy động hơn 100.000 cán bộ, chiến sĩ tham gia hầu hết các hoạt động 
phòng, chống dịch; động viên, điều động gần 9.000 cán bộ, chiến sĩ, học viên và 
1.163 lượt cán bộ y tế lăng cường cho các địa phương có diễn biến dịch phức 
tạp. Công an các đơn vị, địa phương đã huy dộng 29.000 lượt cán bộ, chiến sĩ 
tham gia nhiệm vụ tại gần 15.000 tổ, chốt và khu vực phong tỏa, cách ly tcập 
trung; kiểm soát người, phương tiện đi lại giữa các vùng dịch. Cán bộ, chiến sĩ 
tình nguyện, tăng cường thực hiện nhiệm vụ tại các địa bản có dịch Covid-19; 
dũng cảm trong đấu tranh phòng chống tội phạm, gương mẫu, bản lĩnh, nhân 
văn, nêu cao tinh thần “Vì nhân dân phục vụ” được các cấp khen thưởng24.

3’ Chi số cái cách hành chinh trung binh cùa Công an các dơn vị, địa phương ớ mức độ cao (84, 24%).
24 Năm 2021, dã có 4.026 lập thề, 34.061 cá nhãn được liĩnlt dụo các cấp khen thường, trong dó Anh hùng lực 
lượng vũ trang 01 cá nhân; lặng I luân chương cho 54 tập thẻ, 148 cá nhãn; Huy chương VI An ninh TÓ quốc cho 
4730 cá nhân; Huy chương chiến sĩ vỏ vang cho 21.099 cá nhân; Cờ Chinh phủ cho 105 tập the; Cờ 13Ộ cho 392 
lập the; Chiến sĩ thi dua toàn quốc cho 11 cá nhân; Chien sĩ thi dua loàn lực lượng 229 cá nhân; Băng khen 
Chinh phú cho 165 lộp thề, 270 cá nhãn; Băng khen Bộ cho 3311 tập the, 7815 cả nhân.

Dưới ánh sáng đường lối dôi ngoại cùa Đảng, lực lượng Công an nhân dân 
đã xây dựng và phát triển quan hệ hợp tác quốc tế với nhiều nước và tổ chức 
quốc tế (trao đổi tin tức, kinh nghiệm, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, hợp tác đảo 
tạo nghiệp vụ...); tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp quốc; tham gia 
cứu nạn, cứu hộ, I1Ồ trợ lìm kiếm nạn nhân và cung cấp hỗ trợ nhân dạo, giúp 
người dân Tho Nhĩ Kỳ khắc phục hậu quà và sớm ổn định dời sống sau thảm 
kịch dộng đẩt và rung chấn vào sáng ngày 06/2/2023... Trong dấu tranh phòng, 
chống xuẩt nhập cảnh trái phép, quàn lý di cư, đã phoi hợp với các nước thực 
hiện chính sách nhập cành và cư trú, góp phần ổn định cộng dồng người Việt 
Nam ở nưóc ngoài...

(4).  Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc: Lực lượng Công an nhân 
dân đã tham mưu với Đàng, Nhà nước ban hành nhiều văn bàn chiến lược, huy 
dộng sức mạnh toàn dân, sức mạnh cùa cà hệ thông chính trị tham gia phong 
trào “Toàn dân bào vệ an ninh Tổ quốc” như: Chì thị số 09-CT/TW của Ban Bí 
thư Trung ương Đàng khóa XI về “Tăng cường sự Lãnh đạo của Đàng đối với 
phong trào “Toàn dân bào vệ an ninh Tổ quốc” trong tình hình mới”; Kết luận 
số 44-KL, ngày 22/01/2019 cùa Ban Bi thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ 
thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 
đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới; Nghị 
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định số 06/2014/NĐ-CP của Chính phủ “về biện pháp vận động quần chúng bảo 
vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội”... Lực lượng Công an nhân 
dân đã tích cực phối hợp chặt chẽ với Quân dội nhân dân đẩy mạnh công tác 
tuyên truyền, đổi mới về nội dung, hình thức sát với thực tiễn đời sống hàng 
ngày của đại bộ phận quần chúng nhân dân, từ đó Nhân dân nâng cao cảnh giác 
và tự nguyện cung câp hành vạn nguồn tin có giá trị liên quan đến công tác an 
ninh, trật tự, giúp lực lượng Công an phát hiện, điều tra, xừ lý nhiều vụ việc 
phức tạp, nhất là các vụ án lớn về tham nhũng, hình sự, ma túy... Công tác xây 
dựng lực lượng Công an xã tiếp tục được chú trọng, bồi dường kiến thức pháp 
luật, nghiệp vụ; cấp phát trang phục, phương tiện, công cụ hỗ trợ, kinh phí bào 
đảm cho lực lượng Công an xã, bảo vệ dân phố, dân phòng phục vụ tốt yêu cầu 
công tác, chiến đấu, góp phần bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở.

2. Bài học kinh nghiệm trong học tập, thục hiện Sáu điều Bác Hồ dạy 
và thực hiện Lòi kcu gọi thi đua ái của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Một là, phong trào Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ 
dạy và phong trào thi đua ái quốc phải dặt dưới sự Lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp cùa 
cấp ủy, chính quyền các cấp, sự phối hợp, giúp đỡ của các ban, ngành, đoàn thể, 
của Mặt trận Tổ quốc các cấp, sự tham gia giám sát, giúp đờ cùa các tầng lớp 
nhân dân.

Hai là, tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước bám sát nhiệm vụ 
chinh trị và học tập, thực hiện Sáu diều Bác Hồ dạy phải gắn với học tập và làm 
theo tư tường, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua, 
Cuộc vận động khác trong Công an nhàn dân. Duy tri việc chia cụm thi dua, ký 
kết giao ước thi đua, chấm điểm, bình xét phân loại cán bộ, chiến sĩ...

Ba là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, đánh giá cụ 
thể, thực chất kết quả các phong trào thi đua; chú trọng biểu dương, khen thường 
gương người tốt, việc tốt, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên 
tiến; tập trung xây dựng các mô hình tập thể điển hình tiên tiến thuộc từng lĩnh 
vực công tác và chiến đấu.

Bon là: xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên trách có đù phẩm chất đạo đức, 
năng lực chuyên môn, có khả năng tham mưu tổ chức tốt phong trào “Công an 
nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” và phong trào thi đua “Vi an 
ninh Tổ quốc” đạt hiệu quả cao, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ của phong trào trong 
toàn lực lượng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ học tập, công tác, chiến 
đâu cùa cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân.
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Năm là, đây mạnh công tác tuyên truyền về phong trào thi đua yêu nước, 
công tác khen thưởng trong Công an nhân dân, các hoạt động và kết quà thực 
hiện phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”, 
học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tập trung tuyên 
truyền, biểu dương các tập thể, cá nhân gương mẫu đi đầu trong học tập, rèn 
luyện tư cách người Công an cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí 
công, vô tư, tận tụy với công việc, mưu trí dũng cảm trong chiến đấu; hết lòng, 
hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, lập công xung kích trong công tác 
và chiến dấu; dồng thời, phê phán, chấn chỉnh những việc làm không đúng hoặc 
chưa tốt của cán bộ, chiến sĩ để sừa chữa, khắc phục,

Phần thú' ba
Đẩy mạnh phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều 

Bác Hồ dạy” và thục hiện Lòi kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 
góp phần xây dựng lục lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, 

vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, thực hiện thắng lọi nhiệm vụ 
bâo vệ an ninh, trật tự trong tình hình mó’i

I. Đẩy mạnh phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều 
Bác Hồ dạy”

Thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực dự báo tiếp tục diễn biến nhanh 
chóng, phức tạp, khó dự báo. Sự phát triển chưa từng cỏ của khoa học - công 
nghệ, internet, trí tuệ nhân tạo... làm thay dổi cơ bản lối sống, phong cách làm 
việc, tác động đến văn hóa của nhiều quốc gia. Các thế lực thù địch, phàn động 
đang ráo riết thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, âm mưu “phi chính trị 
hóa” lực lượng vũ trang ngày càng nguy hiểm, tinh vi, xảo quyệt hơn. Tình trạng 
suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn 
biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ còn nghiêm trọng; tội phạm, vi phạm pháp 
luật và tệ nạn xã hội vẫn diễn biến phức tạp... Mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an 
nhân dân cần thấy hết tình hình nêu trên để có quyết tâm và biện pháp mạnh mẽ, 
kiên quyết, chủ động phòng ngừa, không dể bị động, bất ngờ; phải ra sức học 
tập, rèn luyện đạo đức theo Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, xây dựng 
lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh và cần tập trung thực 
hiện tốt một sổ nhiệm vụ, giải pháp sau:

Một là, thống nhất về nhận thức, xây dựng dạo đức cán bộ, đảng viên 
Công an nhân dân trong thể thống nhất với xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ 
cán bộ, đảng viên trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tường, tổ chức và 
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đạo đức dựa trên nền tảng của đạo đức xã hội, dạo đức nghề nghiệp, dạo đức của 
Đảng, của lực lượng vũ trang nhân dân, đồng thời trên cơ sờ kế thừa truyền 
thống đạo đức nhân văn của dân tộc và văn hóa, văn minh nhân loại.

Hai là, tiếp tục giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về 
mọi mặt của Đàng, sự quản lý tập trung, thống nhất của Nhà nước, trực tiếp là 
Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, cấp ủy, thủ trường Công 
an các đơn vị, địa phương đổi vói lực lượng Công an nhân dân và cán bộ, đảng 
viên Công an nhân dân; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ 
chức đảng trong Công an nhân dân, trọng tâm là tiếp tục gương mẫu, đi đầu 
trong thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây 
dựng, chỉnh đốn Đàng, Kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về xây dựng, 
chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị 
về tiếp tục thực hiện Chì thị số 05-CT/TW cùa Bộ Chính trị “Ké' đấy mạnh việc 
học tập và làm theo tư tường, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nghiên cứu, 
đề xuất ban hành Thông tư quy định về phong trào “Công an nhân dân học tập, 
thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”.

Ba là, đẩy mạnh công lác thông tin, tuyên truyền, phổ biến về nội dung 
Thông tư số 27/2017/TT-BCA ngày 22/8/2017 của Bộ Công an quy định về quy 
tắc ứng xử của Công an nhân dân và Quyết định số 3104/ỌĐ-BCA, ngày 
29/8/2017 của Bộ Công an “Quy định tổ chức lấy ý kiến góp ý của cơ quan, tổ 
chức và nhân dân đối với Công an nhân dân” để các cơ quan, tô chức và Nhân 
dân biết, giám sát việc thực hiện và tích cực tham gia góp ý xây dựng lực lượng 
Công an nhân dân, nhất là về phong cách, đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử, tư 
thế tác phong, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân. Chú 
trọng công tác tuyên truyền về chủ đề Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu 
điều Bác Hồ dạy; những gương người tốt, việc tốt, những tấm gương chiến đấu 
mưu trí, dũng cảm, vì Nhân dcân phục vụ, những điển hình tiên tiến trong phong 
trào Vì an ninh Tổ quổc”, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tổ chức 
các hoạt động giáo dục truyền thống, đền ơn, đáp nghĩa, xã hội, từ thiện... góp 
phần nâng cao đạo đức, tư cách cách mạng của người Công an nhân dân trong 
thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chủ động hội nhập quốc tế.

Bôn là, phối hợp với các bộ, ngành liên quan chủ động đấu tranh phản bác 
các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch; phòng ngừa các biểu hiện “tự diễn 
biên”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; phát 
hiện kịp thời và đấu tranh có hiệu quả với âm mưu “diễn biến hòa binh” cùa các 
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thê lực thù địch, phản động. Nâng cao chất lượng, hiệu quả cóng lác tự phê bình 
và phê bình trong sinh hoạt đảng, trong công tác, chiến đấu, bảo vệ người thẳng 
thắn, dám đấu tranh với cái sai, cái chưa phù họp. Tăng cường công tác quàn lý 
cán bộ, siết chặt kỳ luật, kỳ cương; thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các giải 
pháp phòng ngừa, đau tranh với các biểu hiện suy thoái, tiêu cực.

Năm là, mỗi cán bộ, chiến sĩ, đàng viên Công an nhân dân cần thường 
xuyên trau dồi, tự giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng, ý thức pháp luật, tích 
cực học tập, nâng cao trình độ hiểu biết và nâng lực công tác, chiến đấu, coi đó 
là tiêu chuẩn không thể thiếu trong đánh giá phẩm chất, năng lực cán bộ. Lãnh 
dạo, chỉ huy phải gương mầu, đi đầu, lời nói đi đôi với việc làm và luôn là tấm 
gương sáng về đạo đức, lối sống cho cán bộ, chiến sĩ, đàng viên học tập, noi 
theo; có biện pháp phòng ngừa, khác phục sự xuống cấp về đạo đức, lối sổng 
cùa một bộ phận cán bộ, chiến sĩ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, 
thực dụng, tư tưởng trung bình chủ nghĩa, lợi ích nhóm, tham nhũng, lãng phí và 
các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

. A ,
Sáu là, tiêp tục tô chức các đợt sinh hoạt chính trị, nghiên cứu, học tập, 

quán triệt các chỉ thị, nghị quyêt cùa Đàng, cùa Đảng ủy Công an Trung ương, 
tạo sự chuyên biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động cùa cán bộ, đàng 
viên. Thực hiện nghiêm Quy định số 08-ỌĐi/TW, ngày 25-10-2018 của Ban 
Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương cùa cán bộ, dàng viên; Quy 
định số 0I-QĐĨ/ĐUCA-X03, ngày 20-1-2019 cùa Đảng ủy Công an Trung ương 
quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là ùy viên Ban 
Thường vụ, ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, ủy viên Ban Thường vụ và 
người đứng đầu Công an các đơn vị, địa phương.

Mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an dù ờ bất kỳ cương vị nào, hoàn cành công 
tác nào, cũng phải khắc ghi lời dạy cùa Bác, lấy đó là chuẩn mực dạo đức, 
phương châm hành động và thái độ ứng xử của mình. Phải thường xuyên tự soi, 
tự sửa, tự tu dưỡng, rèn luyện, coi đây là việc làm thường xuyên, trở thành tiềm 
thức trong trái tim, khối óc và hành động. Phải luôn giữ mình trong sạch, không 
sa ngã trước sự mua chuộc, lôi kéo của các phần tử xấu, không bị cám dỗ bởi 
những danh lợi tầm thường; “luôn bảo vệ, giữ gìn danh dự và uy tín của lực 
lượng Công an nhân dân như những điều thiêng liêng, cao quý nhất”, lập nhiều 
thành tích, chiến công, góp phần bào vệ vừng chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội 
chủ nghĩa, xứng đáng với sự tin cậy cùa Đảng, niềm tin yêu cùa Nhân dân.
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II. Thục hiện tốt Lòi kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh, cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân hăng hái thi dua, 
thục hiện thắng lọi nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trong tình hình mói

Các phong trào thị đua yêu nước trong Công an nhân dân phải gắn với thực 
hiện nhiệm vụ chính trịicủa từng đơn vị, địa phương, dồng thời, thống nhất quản 
lý nhà nước vê công tác thi đua, khen thưởng theo pháp luật; phân cấp rõ ràng 
về công tốc thi đda, khen thường, tránh tràn lan, thiếu tính động viên tập thể, cá 
nhặn được klibn thưởng. Phong trào thi đưa phải đưỢc tạơ dựng từ cơ sở, từ tập 
thề nhỏị từng Vá dhân; đảm bảo thiết thực, hiệu quà, dông khai, minh bạch, tránh 
hìiih thức, phă trương, không có sức lah tỏá.

Đề công tác (hi đuạ, khen thường trong Công aiínhâri dâb đạt hiệu quă. thiết 
thực, đẨp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự của đất nước trong tình 
hìrih mồi, gó|i nhan xầy dựng lực lượng tông an nhân dân cách mạng, thính 
quỳ, tinh nhuệ, hiện dại, đáp ứng yêu cầu hhiệm vụ bảo Vệ an ninh trật tự trong 
tình hình mới, thờ| gian tới cần lập trung thực hiện cát nội dung sau:

Một là, ticp tục quán triệt sâu sắc tứ tưởng Hơ Chí Minh về thi đua yêu 
. i . . . ... ' , '

nước găn với việt học tập các chì thị, nghị quyêt của Đảng, Nhà nước, nhât là 
Nghị qiiyểt Thing ương 4, khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đầy mạnh 
việc học tập, .làm theo tư tường, đạo đực, phong cách Hồ Chí Minh, phong trào 
“Công an nhân dâh học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”. Qua đó, giúp thấm 
nhuân tư tườhg thi đua ái quốcị nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm, ý 
thức gương niẫu cùa cán bộ, đàng viên, xây dựng thói quen và ý thức chấp hành 
nghiêm túc plìáp luật về thi đua, khen thưởng.

Hai là, dổi niới nộ' dung, hình thức tổ chức phong trào thi đua yêu nước: 
Mỗi phong trào thi đua can xác định được mục tiêu, nội dung cụ thể, thiết thực, 
phù hợp với chức năng, nhiệm vụ đặc điểm, tình hình của từng lực lượng, đơn 
vị, địa phương. Phong t ào thi đua được lập trung ở cơ sở, với hình thức phong 
phú, hấp dẫn, có chù đề, tên gọi dễ nhớ, dề thực hiện, dễ kiểm tra, đánh giá.

Ba là, cùng cố, nâng.cao chất lượng hoạt động cùa Hội đồng Thi đua - khen 
thưởng các cấp trong Công an nhân dân. Chú trọng dổi mới nội dung, hình thức 
hoạt động; tăng cường công lác kiểm tra, giám sát đảm bảo khách quan, chinh 
xác, kịp thời trong công tác thi đua, khen thường, nhất là trong việc xét, khen 
thưởng cho các tập the, cá nhân cỏ thành tích xuất sẳc trong công tác, chiến đấu, 
học tập, lao động, tạo động lực to lớn thúc đầy phong trào thi đua, góp phần 
hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.
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Bồn là, tập trung tham mưu dề xuất và triển khai ứng dụng phần mềm quản 
lý dữ liệu về công tác thi đua, khen thường trong Công an nhân dân để kịp thời 
hệ thống hóa, quản lý việc khen thưởng, thông tin các chù trương, chính sách 
của Đàng, pháp luật của Nhà nước và cùa Bộ Công an về thi dua, khen thường. 
Thường xuyên lổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, 
nghiệp vụ về thi dua, khen thường cho dội ngũ cán bộ công tác ờ lĩnh này, giúp 
nâng cao năng lực, trinh độ, khả năng tham-mưu tổ chức phong trào thi đua hiệu 
quả, thiết thực, tạo sức lan tòa sãu rộng, thú hút được đôrig đào cán bộ, chiến sĩ 
Công an nhân dân hưởng ứng tham gia và đề xuất khen thưởng chính xác, kịp 
thời động viên những tập thể, cá nhân có thành tích thật sự xuất sắc trong thực 
hiện nhiệm vự được giao.

• ’ * ’ ? ’ • 1

Năm là, chú trọng phát hiện, bồi■ dương, tuyên truyền, nhân rộng gương 
người tốt, việc tổt, những tấm gương anh dũng, mưu trí, sáng tạo trong chiến 
đấu, công tác, học tập, lao động để nhân rộng trong phạm vi đơn vị, địa phương 
và toàn lực lượng Công an, tạo sự lan tòa mạnh mẽ trong toàn xã hội.

Hướng tới kỳ niệm 75 năm Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều 
Bác Hồ dạy và 75 năm thực hiện Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh, cán bộ, chiến sĩ công an nguyện tiếp tục phát huy hơn nữa truyền 
thống vẻ vang; đổi mới toàn diện và nâng cao chất lượng các mặt công tác Công 
an; tăng cường xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng thật sự trong sạch, vững 
mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; gắn bó mật thiết với Nhân dân, phối hợp, 
hiệp đông chặt chẽ với Quân đội nhân dân, với các ngành, các cap, các tổ chức 
chính trị - xã lìộị và đẩy mạnh phong trào toàn dân bào vệ an ninh Tổ quốc, tạo 
thành sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bào vệ an ninh, trật tự, 
giữ vững ổn định chính trị, phục vụ có hiệu quà sự nghiệp xây dựng và bảo vệ 
vững chắc Tô quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đó là hành động, việc làm thể 
hiện tình cảm và sự thắm nhuần sâu sắc nhất của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân 
dàn trong quá trình học tập, làm theo tư tưởng, dạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh, làm theo Sáu điều Bác Hồ dạy và thực hiện Lời kêu gọi thi đua ái quốc 
cùa Chù tịch Hồ Chí Minh./.




