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chủ đe “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất”
“Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an”
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I. Truyền thống CAND và lòi căn dặn “Danh dự là điều thiêng liêng, cao 
quý nhất”, “Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an”

ỉ. Truyền thống CAND
Ngày 19/8/1945, lực lượng CAND ra đời Long không klií thắng lợi cùa cách 

mạng tháng Tám, đánh dấu mốc son lịch sử quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ an 
ninh,.trật tự của đất nước. Qua 78 năm xây dụng, chiến đấu và trường thành, được 
sự quan tâm giáo dục, rèn luyện của Đảng và Bác Hồ; sự quan tâm chl đạo cùa 
Trung ưong Đàng, Quốc hội, Chính phủ; sự phối hợp hiệp đồng chặt chẽ cùa Quân 
đội nhân dân, các ban, bộ, ngành, cấp ủy, chính quyền, Nhân dân và bạn bè quốc 
tế, lực lượng CAND luôn thực hiện nghiêm túc Sáu điều Bác Hồ dạy, đoàn kết, 
năng động, không ngừng.tu dưỡng, rèn luyện, khắc phục khó khăn, thừ thách, 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, viết nên 
những truyền thống anh hùng, vẻ vang cùa CAND:

Mội là, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và Nhân dãn: 
chiến đẩu anh dũng, không ngại hy sình vì độc lập, tự do, chủ quyền, thong nhất 
và toàn vẹn lãnh thồ, vì an ninh Tổ quốc. Truyền thống này thể hiện sự giác ngộ 
sâu sắc về lý tường cách mạng, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tường Hồ Chí 
Minh và con đường đi lên CNXH; kiên định sự lãnh đạo tuyệt đối, nực tiếp về mọi 
mặt cùa Đảng đối với CAND; kiên quyết dấu tranh chống quan điểm sai trái, bảo 
vệ chù nghĩa Mác - Lênin, tư tường Hồ Chí Minh, cưcmg lĩnh, đường lối của 
Đàng, chính sách, pháp luật cùa Nhà nước; nêu cao tinh thần sẵn sàng xà thân vì 
độc lập, t\r do, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ cùa Tổ quốc, Đồng chí 
cố Tổng Bí thư Lê Duẩn đã nỏi; "Đảng giao cho Công an nhiệm vụ bào vệ Đàng, 
Công an phải thấy Đảng giao vận mệnh cho mình. Vì vậy Đảng lựa chọn Công an 
trong những người trung thành nhất với Đàng, những người chi biết sống chét với 
Đàng, chi biết còn Đàng thì còn minh".

Hai là, từ Nhân dân mà ra, gắn bó chặt chẽ với Nhân dán, vì Nhân dân phục 
vụ, dựa vào dân để làm việc và chỉến đấu. CAND luôn gắn bó mật thiết với Nhân 
dân, được Nhân dàn nuôi dưỡng, giúp đờ về mọi mặt, quán triệt sâu sắc và thực 
hiện nghiêm lời dạy của Chù tịch Hồ Chí Minh lánh yêu "Công an cùa ta là Công 
an nhân dân, vì Nhân dân mà phục vụ, dựa vào Nhân dân để làm việc ", nhận thức 
đầy đủ vai trò lịch sử to lớn của quần chúng Nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an 
ninh Tổ quốc, coi đây là một Long những nhân tố quyết định sức mạnh của 
CAND. Trong s.uốt quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, CAND luôn 
thực hiện tốt khẩu hiệu hành động: "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, “Thức 
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cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi, lấy niềm vui, hạnh phúc của Nhân dân 
làm lẽ sống của minh”, “Mỗi ngày làm một việc tốt vì Nhân dân”. Cán bộ, chiến sĩ 
Công an luôn thấm nhuần và thực hiện nghiêm lời dạy cùa Bác Hồ: “Đối với Nhân 
dân phải kính trọng, lễ phép”; kiên quyết đấu tranh phê phán, khắc phục thái độ 
thờ ơ, vô cảm, cùa quyền, hách dịch, gây phiền hà cho Nhân dân.

Ba là, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cần, kiệm, liêm, 
chính, chỉ công, vô tư, có loi song trong sạch, lành mạnh, trung thực khách quan. 
Cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư là chuẩn mực về tu- cách đạo đức cán bộ, 
chiến sỹ công an. Xa rời cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư là xa rời lý tường 
cách mạng, không xứng đáng với danh hiệu CAND. Đạo đức cần, kiệm, liêm, 
chính, chí công, vô’tư đòi hòi mỗi cán bộ, chiến sỹ phải: Xây dựng lối sống trong 
sạch, lành mạnh, cần cù trong lao động sản xuất, học tập, công tác; tiết kiệm trong 
sử dụng thời gian, kinh phí, ngân sách và tài sàn của Nhà nước; không lợi dụng 
chức vụ, quyền hạn để mưu cầu lợi ích bộ phận hoặc cá nhân; không tham ô, hối 
lộ, không 'chiếm đoạt tài sản của công; ngay thẳng, thật thà, trung thực, biết tự 
trọng, phân biệt rõ đúng sai, tôn trọng và bảo vệ chân lý, lẽ phải; có tác phong làm 
việc khách quan, tỉ nù, thận trọng, không để lọt kẻ địch, không làm oan người vô 
tội; thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình, kiên quyết khắc phục 
thiếu sót, ‘khuyết điếm, ba dưỡng, rèn luyện nâng cao phẩm chất đạo đức cách 
mạng, xứng đáng là “thanh bảo Idem sắc bén” cùa Đảng và Nhà nước, là con em 
yêu quý của Nhân dân. Đồng thời, ba dưỡng, rèn luyện cho mình một đạo đức, lối 
sống trong sạch, lành mạnh có văn hóa, xây dựng mối quan hệ đồng đội, tình yêu 
gia đình tốt đẹp mong sáng; sẵn sàng chấp nhận gian khổ, hy sinh vì bình yên và 
hạnh phúc cùa Nhân dân.

Bốn là, phát huy cao độ tình thần độc lập tự chù, tự lực, tự cường, tận tụy với 
công việc, vượt qua mọi khó khăn thừ thách, .hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ dược 
giao. Công tác công an là trận tuyến thầm lặng, hoạt động độc lập ưong môi 
trường xã hội phức tạp. Lực lượng CAND phải thường xuyên đổi mặt với nhiều 
khó khăn,’ thừ thách, hiểm nguy, đòi hỏi cán bộ, chiến sỹ phải thường xuyên nắm 
vũng và vận dụng sáng tạo các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng vào 
thực tiễn; phát huy cao độ tinh thần độc lập, tự chù trong công tác, chiến đấu; coi 
trọng tổng kết, rút kinh nghiệm, xây dựng, hoàn thiện hệ thống lý luận nghiệp vụ 
CAND; chù động, sáng tạo tlm ra cách đánh, cách thắng mọi âm. mưu chống phá 
của các thế lực thù địch, phản động, tội phạm. Từ khi mới ra đời còn rất non trẻ, 
vũ khí còn thồ sơ, phương tiện còn thiếu thốn, nhiệm vụ đặt ra hết sức nặng nề, 
nhưng với tinh thần độc lập tự' chủ, tự lực tự cường; vừa công tác chiến đấu, vừa 
tổng kết kinh nghiệm; nghiên cứu cách đánh địch, thắng địch, đáu tranh chống tội 
phạm độc đáo, sáng tạo, phù hợp nên đã giành dược những thắng lợi vẻ-vang. Do 
phải đấu tranh với kè thù có nhiều âm mưu thâm dộc, phương tiện khoa học kỹ 
thuật hiện đạá, tội phạm có nhiều thủ đoạn xào quyệt, tinh vi đã tạo nên tinh thần 
độc lập tự chù, tự lực, tự cưòng, không ngùng học hỏi, vận dụng, tiếp thu những 
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thành tựu khoa học kỹ thuật, đánh thắng mọi kè thù, các loại tội phạm, giữ vững 
an ninh, trật tự phục vụ nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Năm là, nội bộ đoàn kết, thống nhất, dân chủ, kỷ luật nghiêm minh, phoi họp 
hiệp đổng chặt chẽ với các cấp, các ngành, các lực lượng. Đoàn kết là sức mạnh, 
là truyền thống quý báu của Đảng, của dân tộc ta. Ke thừa và phát huy truyền 
thống đó, lực lượng CAND đã thường xuyên chăm lo xây dựng, củng cố khối 
đoàn kết, thống nhất, phát huy dân chủ, lắng nghe ý kiến của quần chúng nhân dân 
dựa trên các quan điểm, chù trương, đường lối cùa Đảng, chính sách, pháp luật cùa 
Nhà nước. Cán bộ, chiến sỹ luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, 
giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn, hoạn nạn; sẵn sàng nhận khó khăn về mình, 
nhường thuận lợi cho đồng đội. Thường xuyên phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với 
Quân đội nhân dân và các cấp, các ngành, đoàn thể để thực hiện nhiệm vụ đấu 
tranh chống tội phạm và tệ nạn xã hội, quản lý, giáo dục các đối tượng lầm lỗi tại 
địa bàn dân cư, đàm bảo trật tự, an toàn giao thông; phòng, chống cháy, nổ; khắc 
phục hậu quả thiên tai... Thực tiễn lịch sử đã khẳng định đoàn kết thong nhất, kỳ 
luật nghiêm minh, hiệp đồng chặt chẽ giữa CAND với Quân đội nhân dân, với các 
ngành, các cấp và Nhân dân đã tạo nên truyền thống tốt đẹp CAND.

Sáu là, luân nêu cao tinh thần cành giác, bí mật, mưu trí, dũng cảm, cưcmg 
qưyết, khôn khéo, tích cực phòng ngừa, chủ động tiến công kè địch và tội phạm. 
Mưu trí, dũng cảm, cương quyết, khôn khéo trong chiến đau là phẩm chất cao quý 
của lực lượng CAND, được kế thừa từ tinh thần quật cường, bất khuất, tài thao 
lược của dân tộc ta trong suốt chiều dài lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước. 
Dưới sự lãnh đạo của Đảng, lực lượng CAND đã vận dụng đúng đắn đường lối, 
phương châm, nguyên tắc chì đạo chiến lược và nghệ thuật đấu tranh trên mặt trận 
bào vệ an ninh, trật tự; luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, chù động 
phòng ngừa, tích cực đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt dộng chống phá 
của các thế lực thù địch và bọn tội phạm, đảm bảo an ninh chính trị, ưật tự, an 
toàn xã hội của đất nước. Là lực lượng nòng cốt trong cuộc đấu tranh phòng, 
chống tội phạm, bào vệ an ninh, trật tự, lực lượng CAND luôn nêu cao tinh thần 
chủ động, sẵn sàng nhận nhiệm vụ với quyết tâm và trách nhiệm cao, tận tụy, quên 
mình vì sự nghiệp cách mạng cùa Đảng, cùa dân tộc yà vì nghĩa vụ quốc tế.

Bảy là, không ngừng học tập nâng cao trĩnh độ chỉnh trị, nghiệp vụ và năng 
lực công tác; tiếp thu, vận dụng sáng tạo, hiệu quà thành tựu khoa học - kỹ thuật 
và công nghệ phục vụ công tác, chiên đâu. Truyên thông quý báu dó băt nguôn từ 
đức tính cần cù, chịu khó, ham học hòi, cầu tiến bộ của dân tộc Việt Nam. Trong 
hoàn cành thời chiến hay thời bình, lúc thuận lợi hay khó khăn, các thế hệ cán bộ, 
chiến sỹ luôn chù động “tự học, tự rèn”, tranh thủ mọi thời gian, mọi điều kiện để 
học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, văn hóa, pháp luật, nghiệp vụ; kết họp 
học tập tại trường, học trong thực tiễn công tác, chiến đấu, học Long sách vờ, học 
Nhân dân; tiếp thu và vận dụng có hiệu quả các thành tựu khoa học, công nghệ
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tiên tiến phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống các thế lực thù địch, phản động 
và các loại tội phạm đáp ứng yêu cầu đòi hỏi cùa nhiệm vụ công tác bảo đảm an 
ninh, trật tự trong tình hình mói.

Tám là, nêu cao tinh thần đoàn kết quốc tể trong sáng, thủy chung, có 
nghĩa, có tình. Vận dụng sáng tạo đường lối đổi ngoại của Đảng, trong cuộc đau 
tranh giành độc lập dân tộc, lực lượng CAND đã xây dựng và phát triển quan hệ 
hợp tác quốc tế với An ninh, Cảnh sát các nước trên thế giới nhằm trao đổi tin tức, 
kinh nghiệm, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, họp tác đào tạo nghiệp vụ công tác bảo 
vệ an ninh, trật tự, góp phần xây dụng tình đoàn kết hữu ngỉiị giữa các dân tộc, vì 
mục tiên hòa bình, ổn định, họp tác và phát triển thịnh vượng.

2. Lòi căn dặn “Danh dự ỉà điều thiêng liêng, cao quý nhất”, “Lúc dân 
cần, lúc dân khó, có Công an”

2.1. Hoàn cảnh ra đời
- Tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 73 diễn ra ngày 15/01/2018, đến 

dự, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: 
“Tôi tin tưởng và tha thiết mong rằng: “Với nỗ lực và quyết tâm cao, với tinh thần 
dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, với đội ngũ cán bộ trung thành, tận 
tụy, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có trình độ 
năng lực, lực lượng CAND sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ dược giao, lập nhiều 
thành tích, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Mong 
các đông chí luôn luôn ghi nhớ, khắc sâu vào tâm trí mình mà thực hiện cho bằng 
được chân lý: “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”; “Còn Đảng tlù còn mình”; 
‘Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất”.

- Trong bài phát biểu tham luận tại Đại hội XIU của Đảng, ngày 27/01/2021, 
dồng chí Đại tướng Tô Lâm, ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy CATW, Bộ 
trường Bộ Công an nhấn mạnh: “Tập trung xây dựng thế trận lòng dân vững chắc 
về an ninh, trật tự, phát huy mạnh mẽ the trận lòng dân trong nền an ninh nhân 
dân, trong đó phát huy vai trò nòng cốt của lực lược công an xã trong bảo đảm an 
ninh trật tự tại cơ sở theo phương châm “trọng dân, gần dân, lúc dân cần, lúc dân 
khó, có Công an”. Trong chuyến công tác thăm và làm việc với Thường trực Tinh 
ủy tinh Vĩnh Phúc, đồng chí Đại tướng Tô Lâm, ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư 
Đảng ủy CATW, Bộ trường Bộ Công an tại buổi làm việc, trao đổi về chủ trương 
xây dựng công an xã, thị trấn chính quy, Đồng chí khẳng định đây là chù trương 
lớn của Bộ Chính trị thực hiện chiến lược trong công tác đấu tranh, phòng chống 
tội phạm, bảo đàm an ninh trật tự tại cơ sờ theo tinh thần chủ động, “từ sớm, từ 
xa”, “giải quyết ổn định ngay từ khi mới phát sinh, ngay tại cơ sờ”. Đồng chí Bộ 
trường khẳng định: “Đảng ủy CATW, Bộ Công an xác định bố trí công an chính 
quy là cách để lực lượng công an được gần dân hơn, nắm chắc tình hình, phục vụ 
Nhân dân tốt hơn, xây dựng thế trận an ninh vững chắc hơn; đi đôi với đổi mới
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phưong thức hoạt động để công an xã chính quy thực sự là chỗ dựa cùa Nhân dân, 
theo phương châm “Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an”.

2.2. Ý nghĩa

- Danh dự là điều thiêng liêng, mỗi cán bộ, clũến sĩ CAND phải ra sức giữ 
gìn; mât danh dự là mất tất cả. Nhắc nhở cán bộ, chiến sĩ CAND trong bất cứ hoàn 
cảnh cũng luôn nhận thức rõ và đề cao bản lĩnh chính trị, tự hào về truyền thống, 
danh dự cùa CAND. Đe xây dụng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vũng 
mạnh, từng cán bộ, chiến sĩ phải thường xuyên tự soi, tự sửa, tự tu dưỡng, rèn 
luyện theo Sấu điều Bác Hồ dạy CAND. Phài coi đây là việc làm thường xuyên, rất 
hệ trọng, trở thành tiềm thức trong trái tim, khối óc và hành động thực tế trong công 
tác, chiến đấu hằng ngày cùa mình; luôn luôn giữ mình cho thật trong sạch, thật 
vững vàng, không bị sa ngã trước bất cứ sự mua chuộc, lôi kéo nào cùa các phần tử 
xấu, "lợi ích nhóm"; không bị cám dỗ bởi những danh lợi tầm thường; không lợi 
dụng cương vị công tác cùa mình để làm những việc ty tiện, đớn hèn, làm phương 
hại đến lợi ích chung cùa Đảng, Nhà nước và lợi ích chính đáng của Nhân dân. Có 
như thế mói bào vệ được uy tín, danh dự thiêng liêng và phát huy được truyền 
thống anh hùng, cách mạng vè vang cùa lực lượng CAND.

- Đoàn kết, gắn bó mật thiết với Nhân dân, dựa vào dân, tận tâm, tận tình, 
khiêm tốn, cầu thị, lắng nghe, giải quyết nguyện vọng chính đáng cùa Nhân dân; 
khắc phục biểu hiện thờ ơ, vô cảm khi tiếp xúc với Nhân dân là phương châm 
công tác của CAND.

n. “Danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất”, “Lúc dân cần, lúc dân 
khó, có Công an”

1. Trọng danh dự, giữ liêm sỉ
- Dưới góc độ triết học, danh dự được coi như một thành tố thuộc phạm trù 

đạo đức, Danh dự có ý nghĩa rất lớn thúc đẩy con người làm điều thiện, điều tốt, 
ngăn ngừa điều ác, điều xấu. Người xưa trọng danh'dự như mạng sống, thậm chí 
còn hơn cả mạng sống. Danh dự mới là điều còn mấi. “Cọp chết để da, người ta 
chết để tiếng”. Đó cũng chính là cái “khí", cái “chí”, cái “giá trị” làm người. Pavel 
Korchagin, một nhân vật trong “Thép đã tôi thế đấy" đã từng tâm niệm: "Đời 
người chỉ sống có một lần, phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm 
tháng đã sống hoài sống phí, cho lchỏi hổ thẹn vì dĩ vãng ti tiện và đớn hèn cùa 
mình để khi nhắm mắt xuôi tay có thể nói rằng: Tất cả đời ta, tát cả sức ta, ta đã 
hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời; sự nghiệp đấu tranh giải phóng loài 
người”. Đó không chì là lý tưởng sống, là danh dự của lớp thanh niên thế hệ 
Pavel, mà còn là danh dự, lẽ sống của biết bao người chân chính.

Tiếp cận từ khía cạnh cá nhân, danh dự dược coi như một trong những 
phẩm chất cao quý của mỗi người, là giá trị làm người. Danh dự chính là sự coi 
trọng, đánh giá cao của dư luận xã hội đối với một người dựa trên các giá mị tinh 
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thần, đạo đức của người đó. Do đó, danh dự không chi được xã hội công nhận mà 
còn được pháp luật công nhận và bảo vệ.

Danh dự bắt nguồn từ đâu? Danh dự đến từ những cống hiến thực tế cùa cá 
nhân đối với xã hội, từ lối sống có trách nhiệm cùa bản thân đối với cộng đồng, 
quốc gia, dân tộc; từ sự biết quan tâm, ứng xù' đẹp với gia dinh, người thân, bạn 
bè, làng xóm; từ sự dám đương đầu chấp nhận khó khăn, thách thức, dám đấu 
tranh với cái bất thiện, xấu, ác trong xã hội. Danh dự xuất phát từ chính thái độ tự 
trọng đổi với bản thân. Sự cần, kiệm, liêm, chính; biết dừng; biết đủ, không tham 
lam của người, của công, của tập thể; sống trưng thực, thành thật, giữ chữ tín;... là 
những điều kiện căn bàn kiến tạo danh dự. Danh dự được xác định qua thái độ biết 
tôn trọng và bào vệ danh dự cùa người khác. Đây chính là điều cần thiết nâng tầm 
giá trị bản thân. Danh dự, tiếng tăm không chi ành hưởng đến một cá nhân mà còn 
ảnh hưởng tới cà gia đình, dòng họ, ngành và quốc thể phụ thuộc vào vị trí xã hội, 
tầm ảnh hưởng cùa cá nhân đó. Danh dự không chỉ ảnh hường một đời mà còn lưu 
truyền tới vạn niên.'

Danh dự là sự coi trọng, đánh giá của dư luận xã hội đối với một người dựa 
trên các giá trị tinh thần, đạo đức cùa người đó; là sự tự ý thức về giá trị của bản 
thân, sự tôn trọng và gìn giữ giá trị ấy, đặc biệt trong những bốl cảnh khó khăn, 
các tình huống thừ thách. Danh dự không tự nhiên có được, mà đến từ sự đóng 
góp, cổng hiến của người đó với tổ chức, tập thể, xã hội; do sự tu dưỡng, phấn 
đau, rèn luyện miệt mài, dày công vun đắp như “Ngọc càng màl càng sáng, vàng 
càng luyện càng trong”. Danh dự không phân biệt giàu nghèo, sang hèn, địa vị, 
chức vụ, nghề nghiệp, giới tính. Người có danh dự, trọng đanh dự sẽ được mọi 
người yêu mến, tin tường, tôn trọng.

Danh dự không thể mua bán, trao đổi, ban phát hay cho tặng như những 
món quà, vật phẩm khác. Tiền bạc mất di có thể kiếm lại được, còn danh dự mất 
đi thì không thể lấy lại được. Do vậy, người có danh dự, trọng danh dự khi làm 
một việc gì luôn cần trọng, suy xét một cách thấu đáo xem có ảnh hưởng đến danh 
dự của bản thân không, có làm tổn hại đến lợi ích, danh-dự cùa người khác, của 
tập thể, cộng đồng không; luôn đặt lợi ích cùa tập thể, của cộng đồng lên ưên, lên 
trước lợi ích cùa cá nhân. Nhờ đó, người có danh dự, trọng danh dự luôn hướng 
tới điều thiện, điều tốt, tránh những điều xấu, điều ác.

Danh dự không phải là điều gì đó bất biến, còn mãi, trái lại sẽ bị giảm sút, 
thậm chí mất đi nếu không biết giữ gìn, bảo vệ, bồi đắp, như lời chỉ dạy cùa Bác 
Hồ, rằng “Một dân tộc, một đàng và mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ đại, có 
sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu 
mến và ca ngợi, -nếu lòng dạ-không trong sáng nữa,- -nếu sa vào -chủ nghĩa cá 
nhân”. Đây là những lời nhắc nhờ, đồng thời là sự tổng kết kinh nghiệm của cha 
ông về đạo lý làm người, giá trị của con người mà mỗi chúng ta, nhất là cán bộ, 
đảng viên phải thấu triệt, suốt đời tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, dấu 
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trạnh chống chủ nghĩa cá nhân, những thói hư, tật xấu trong bản thân mỗi người, 
đê làm cho cái tôt, cái đẹp, điêu thiện nảy nở như hoa mùa xuân; để đến khi trở về 
cuộc sống đời thường hay trước lúc nhắm mắt xuôi tay không cảm thấy ân hận, hổ 
thẹn vì đã giữ được trọn vẹn danh dự của mình. Lời chỉ dạy cùa Bác vô cùng sâu 
sắc, thấm thìa, nhất là soi rọi vào tình hình hiện nay khi một bộ phận cán bộ, đảng 
viên, trong đó có không ít cán bộ cao cấp của Đàng do thiếu tu dưỡng, rèn luyện 
đạo đức, lối sống, không vưọt qua được chù nghĩa cá nhân vị kỷ, mất cành giác, bị 
cám dỗ của quyền lực, địa vị, tiền tài,.,, làm cho suy thoái, sa ngã, bị xử lý kỷ 
luật, có người rơi vào vòng lao lý, đến khi nhận ra thì thường là đã quá muộn, 
không thể lấy lại được nữa.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhiều lần nhấn mạnh: “Cán bộ là cái 
gốc cùa mọi công việc”. Cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người lãnh dạo phải biết 
trọng danh dự, giữ liêm si, “không phải vì danh vọng của cá nhân, mà vì lợi ích 
chung của Đảng, cùa dân tộc, cùa loài người”. Đồng chí Tồng Bí thư Nguyễn Phú 
Trọng cũng nhiều lần nhấn mạnh: Cán bộ, đàng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, 
quản lý cần “khắc cốt”, “ghi tâm” những lời dạy của Bác. “Cán bộ, đảng viên, 
trước hêt là người lãnh đạo phải biêt họng liêm si, giữ danh dự, biết xâu hô khi 
bản thân và người thân có hành vi tham nhũng, tiêu cực” (Bài phát biểu của Tổng 
Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, 
chống tham nhũng, tiêu cực, ngày 30/6/2022).

- Trọng liêm sỉ:
“Liêm” chính là sự thanh liêm, chính trực, ngay thằng, đó là sự trong sạch, 

tuyệt đối không tham ô, tham nhũng, tiêu cực, là “luôn tôn trọng, giữ gìn cùa công 
và của Nhân dân” như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy, không hám danh, địa vị, 
không ham tiền tài, danh vọng, quang minh chính đại, không đố kỵ, bận tâm toan 
tính lợi ích nhỏ nhen, ích kỷ. “Liêm” chính là thước đo đạo đức và bản lĩnh con 
người cùa người cán bộ, nhất là khi được giao chức vụ, quyền hạn lãnh đạo, quàn 
lý, nắm trong tay quyền hành, tiền cùa, tài sản công. Người có “liêm” sẽ không 
làm điều gì mờ ám, khuất tất, trái với đạo lý, lương tâm, nguyên tắc, quy định; 
biết phân biệt đúng sai, tốt, xấu, biết tự cành báo giới hạn, răn dạy mình tránh 
những điều xấu xa, tội lỗi. Sự liêm chính cùa cán bộ, đàng viên tạo uy tín và lòng 
tin của Nhân dân đối với Đàng, Nhà nước và chế độ xã hội chù nghĩa. Tông Bí thư 
Nguyễn Phú trọng nhiều lần nhắc nhở: "Cán bộ, đảng viên, trước hết là người 
lãnh đạo phải biết trọng liêm sì, giữ danh dự, biết xấu hể khi bàn thân và người 
thăn có hành vi tham những, tiêu cực”.

“Sỉ” là biết hổ thẹn khi làm việc xấu, làm sai, làm trái.
- “Liêm si” là bản tính tong sạch, quyết không làm điều phài xấu hổ. 

“Danh dự”, “liêm sỉ” là những điều quan Lọng hàng đầu và đó cũng chính là điều 
căn cốt cần có ở mỗi người, cán bộ. “Danh dự”, “liêm sỉ” thuộc phạm ửù đạo đức, 
lối sống và làm nên phẩm hạnh con người, là thước đo giá trị của mỗi người trong 



8

xã hội. Người giữ liêm sỉ thì luôn giữ cho nhân cách mình được vẹn toàn, thanh 
danh mình được trong sạch, không bị “vấy bẩn” bởi Ịòng tham, sự vô sỉ, không lợi 
dụng địa vị, chức vụ của mình đề “chiếm công vi tư”. Người không có “liêm” thì 
thứ gì cũng lấy, người không có “si” thì việc gì cũng làm. Người vô liêm sì là 
người không biết trọng danh dự, có thái độ, hành vi trái với đạo đức, tư cách, 
lương tâm, danh dự của con người.

Với một người bình thường, danh dự là cao quý. Đối với người lãnh đạo, 
“danh dự”, “liêm si” là điều thiêng liêng, cao quý nhất. Liêm sỉ làm nên nhân cách 
của một con người, là kim chỉ nam cho hành động, giúp con người phân biệt được 
đúng sai, nhũng việc nên làm và những việc nên tránh. Đó cũng là yếu tố giúp cho 
xã hội ừở nên tốt đẹp, cuộc sống giàu ý nghĩa, cao quý và nhân văn. Mỗi người 
lãnh đạo cần biết trọng danh dự, giữ cho được liêm sỉ, thanh danh của bản thân và 
cùa Đảng, gương mẫu thực hiện tốt mọi chù trương, đường lối, quy định cùa 
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghiêm túc thực hiện tự phê bình và 
phê bình, luôn tự soi, tự sừa những hcạn chế, sai lầm, khuyết điếm, góp phần xây 
dựng nên văn hóa chính trị, văn hóa liêm chính trong Đảng.

2. “Lúc dẫn cần, lúc dân khỏ, có Công an”

- Vai trò cùa Nhân dân:
Ngay tù’ thế kỷ XV, Nguyễn Trãi đã đưa ra nhận định: Vận nước thịnh hay 

suy, mất hay còn là do sức mạnh của dân quyết định; vương triều nào được lòng 
dân, cố kết được nhân tâm thì làm nên nghiệp lớn; trái lại, vương triều nào đi 
ngược lại lòng dân thì sớm muộn đều bị thất bại. Thuyền bị lật mói biết sức dân 
mạnh như sức nước; nước có thể “chờ thuyền”, nhưng nước cũng có thể “lật 
thuyền”. Chủ nghĩa Mác - Lênin chì rõ cách mạng là sự nghiệp của quần chúng. 
V.I Lênin nhiều lần khẳng định: Nguồn gốc chủ yếu sức mạnh của Đảng là ở mối 
liên hệ mật thiết với Nhân dân.

Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Bác Hồ và Đảng ta luôn nhận thức 
sâu sắc vai trò to lớn của Nhân dân, “dễ mười lần không dân cũng chịu, khổ trăm 
lần dân liệu cũng xong”1. Đại hội VI của Đảng năm 1986 đã rút ra 4 bài học lánh 
nghiệm lớn, trong đó bài học đầu tiên là quán triệt tư tường “Lấy dân làm gốc”. 
Tiếp đó tại Đại hội VII, lần đầu tiên đưa ra khái niệm “Thế trận an ninh nhân dân”. 
Đại hội VIII bổ sung khái niệm “Nền an ninh nhân dân”. Năm 2004 hai khái niệm 
này được quy định và giải thích rõ trong Luật An ninh quốc gia, trong đó xác định 
nền an nính nhân dân là sức mạnh về tinh thần, vật chất, sự đoàn kết và truyền 
thống dựng nước, giữ nước của toàn dân tộc được huy động vào sự nghiệp bảo vệ 
an ninh quốc gia.

Hồ Chá Minh toàn tập, Nxb. Chtnh trị quốc gia, Hà Nội, 2011, t.6, tr.130.
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Tại Đại hội XII, lần đầu tiên Đàng ta đưa ra khái niệm “Thế trận lòng dân”. 
Đại hội nêu rõ: “Xây dựng “Thế trận lòng dân”, tạo nền tàng vững chắc xây dựng 
nền quốc phòng toàn dân và nền an ninh nhân dân”2.

2 Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biều toàn quốc lần thứ xu, Nxb. Chính trị quốc
gia Sự thật, Hả Nội, 2016, trang 149. _ , x

3 Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ xm, Nxb. Chính trị 
quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021,1.1, tr 156.

4 Hồ Chi Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quổc gia, Hà Nội, 2011, tl0, tr.83-84.

Tại Đại hội XIU, khái niệm “Thế trận lòng dân” được nhấn mạnh nhiều lần, 
không chì phục vụ sự nghiệp quốc phòng, an ninh mà còn xây dựng khối đại đoàn 
kết toàn dân, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại hội XIII, Đàng tiếp tục nhấn mạnh nhân tố con người, an ninh con người 
là trung tâm của mọi hoạt động; bảo vệ an ninh con người vừa là mục tiêu phấn 
đấu, vừa là động lực bảo đàm cho sự ổn định chính trị - xã hội và xây dựng phát 
triển đất nước phồn vinh, thịnh vượng. Lấy sự hài lòng của người dân là thước đo 
đánh giá chất lưọng phục vụ của các cơ quan nhà nước: “Chú trọng an ninh, an 
toàn là một trong những yếu tố hàng đầu trong cuộc sống của người dân”3. Luật 
An ninh quốc gia, Luật CAND đều khẳng định, vận động quần chúng nhân dân là 
một trong các biện pháp công tác Công an, đề CAND hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ 
an ninh quốc gia, bào đàm trật tự xã hội.

Nhân dân là cội nguồn sức mạnh cùa sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự. Chù 
tịch Hồ Chí Minh chí rõ: “Nhiệm vụ của Công an là: Bảo vệ Nhân dân, giữ gìn trật 
tự trị an, tẩy trừ kè gian tế. Muốn làm tròn nhiệm vụ nặng nề và vẻ vang đáy, 
Công an cần phài đoàn kết Nhân dân, tổ chức và giáo dục Nhân dân, dựa vào lực 
lượng rộng lớn cùa Nhân dân. Như vậy Nhàn dân sẽ ra sức giúp Công an làm tròn 
nhiệm vụ”4. Nhân dân là sức mạnh, là nguồn lực, nền tàng, cơ sở bền vũng để lực 
lượng CAND hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trước yêu cầu, nhiệm vụ bào vệ 
an ninh Tổ quốc trong thời kỳ mới, nhằm khơi dậy sức mạnh, tiềm lực to lớn cùa 
Nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, ngày 13/6/2005, Thù 
tướng Chính phù đã ban hành Quyết định số 521/2015/QĐ-TTg, lấy ngày 19/8 
hằng năm là “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” qua đó là cơ sở, nên 
tảng để xây dựng thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận 
quốc phòng toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thông qua 
thực hiện phong trào để huy động Nhân dân tích cực tham gia giữ gìn an ninh, trật 
tự, xây dựng mô hình tự quàn, phối hợp giài quyết, ôn định tình hình ngay tại cơ 
cơ sờ, ngay tù’ khi mới phát sinh; đồng thòi thông qua Nhân dân để ghi nhận ý 
kiến góp ý về tư thế, lễ tiết tác phong, tinh thần trách nhiệm giúp cán bộ, chiên sĩ 
hoàn thiện bàn thân.

- Mối quan hệ giữa CAND vời Nhân dân:
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Lực lượng CAND từ Nhân dân mà ra, vì Nhân dân mà phục vụ: Quán triệt và 
thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “CAND hoàn toàn khác Công an 
đế quốc. Công an đế quốc là nanh vuốt cùa đế quốc để hà hiếp áp bức đa số Nhân 
dân... CAND phải là kiểu mẫu, phải là người chuyên trách thi hành chính sách, 
phương châm của Đảng và Chính phủ cho tốt. CAND phải thực sự phục vụ Nhân 
dân”, “Đối với Nhân dân phải kính trọng, lễ phép”, mỗi đảng viên, cán bộ, chiến sĩ 
nhận thức sâu sắc bản chất cùa công tác Công an là công tác dân vận, sự thương 
yêu, đùm bọc, ùng hộ, phối hợp, giúp đỡ, tham gia tích cực của quần chúng nhân 
dân là nhân tố quyết định thắng lợi cho công tác, chiến đấu cùa CAND. Dù hoạt 
động trong lĩnh vực nào, bí mật hay công khai, đảng viên, cán bộ, chiến sĩ đều 
phải giữ mối liên hệ vói Nhân dân, gần dân, trọng dân, lắng nghe góp ý của Nhân 
dân; vận động, thuyết phục Nhân dân hiểu và thực hiện tốt chủ trương, đường lối 
của Đảng, chính sách, pháp luật cùa Nhà nước về nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật 
tự, hình thành ý thức chấp hành pháp luật, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an 
toàn,- lành mạnh.

Lực lượng CAND đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện quy chế dân chủ 
trong CAND, thực hiện thanh tra, kiềm tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo 
cúa Nhân dân; duy trì, phát huy hiệu quả các hoạt động xã hội, từ thiện, giúp Nhân 
dân trong lúc khó khăn, hoạn nạn; tăng cường xuống cơ sờ, bám sát địa bần, thực 
hiện cùng ăn, cùng ở, cùng làm, vận động Nhân dân chấp hành tốt mọi chù trương, 
đường lối của Đàng, chính sách pháp luật cùa Nhà nước và tham gia bào vệ an 
ninh, trật tự. Cùng với việc triển khai thực hiện các mô hình, khẩu hiệu, phần việc 
trong học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy, thực hiện “Mỗi ngày làm một việc 
tốt, vì dân”, ‘Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”... qua đó góp phần củng cố 
khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao ý thức làm chủ của Nhân dân, huy động 
sức mạnh của Nhân dân xây dụng thế trận lòng dân trong sự nghiệp bảo vệ an 
ninh, trật tự'.

m. Quán triệt thực hiện lòi căn dặn “Danh dự là điều thiêng liêng, cao 
quý nhất”, “Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an”

1. Trách nhiệm của cấp ủy, lãnh đạo, chihicy cồng an các cấp

- Thường xuyên tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt nâng cao nhận thức 
cho cán bộ, chiến sĩ về chù nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ 
trương, đường loi của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của Đảng ủy 
CATW, Bộ Công an và cùa cấp úy cấp trên về xây dựng lực lượng CAND thật 
sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm 
vụ trong tình hình mới.

- Tuyêmtruyền, giáo dục chính trị tư tường, giáo dục truyền thống, giáo dục 
đạo đức, léi sống giúp cho cán bộ, chiến sĩ kiên định lập trường, trung thành với 
Đảng, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, bảo vệ quyền, lợi ích 
chính đáng cùa Nhân dân. Cụ thể hóa việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy 
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CAND thành tiêu chí cụ thể, dễ nhớ, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, đánh giá. Đồng 
thời quan tâm giáo dục, nâng cao năng lực cảm thụ thẩm mỹ, bồi dưỡng tâm hồn, 
tình cảm, giáo dục kỹ năng ứng xử, phương pháp đấu tranh phê phán, “lấy cái đẹp, 
dẹp cái xấu”, “lấy tích cực, đẩy lùi tiêu cực”, lên án các quan điểm, hành vi sai 
trái, tiêu cực.

- Triển khai thực hiện hiệu quà công tác quản lý cán bộ, bảo vệ chính trị nội 
bộ, bào vệ bí mật nhà nước; thực hiện hiệu quả 5 chù động trong công tác tác tư 
tưởng “chù động nắm, định hướng, dự báo, đánh giá và giải quyết tình hình tư 
tường” và phưong châm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ kết quà”; duy trì 
nghiêm 5 Lời thề, 10 Điều kỷ luật, điều lệnh, quy tắc ửng xừ, quy chế, quy trình 
công tác theo phương châm “trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”.

- Triền khai thực hiện hiệu quà các hình thức lấy ý kiến góp ý cùa cơ quan, 
tổ chức và Nhân dân đối với CAND về tư thế, lễ tiết, tác phong, tinh thần trách 
nhiệm trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Trên cơ sở các ý kiến góp ý 
để nghiên cứu, tìếp thu, chấn chinh kỳ cương, kỳ luật, cài tiến, đổi mới lề lối làm 
việc, lẩy kết quả sự hài lòng cùa Nhân dân làm thước đo đánh giá chất lượng, hiệu 
quà công tác. Tổ chức hoạt động dân vận, ùng hộ, giúp đỡ Nhân dân, xây dựng 
mối quan hệ gần gũi, gắn bó mật thiết với Nhân dân.

- Thực hiện nghiêm túc quy định nêu gương, xây dựng phong cách bản lĩnh, 
nhân văn, vì Nhân dân phục vụ; đề cao tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu 
trách nhiệm vì lợi ích chung; bản lĩnh, kiên định, vững vàng trước sự tác động, lôi 
kéo, mua chuộc, tấn công cùa các the lực thù địch, các loại tội phạm; xây dựng 
“Đơn vị văn hóa, gương mẫu chấp hành điều lệnh CAND”. Thường xuyên kiểm 
tra, đánh giá việc thực hiện nêu gương, chú động phát hiện, biểu dương, động 
viên, khen thường tập thể, cá nhân điền hình, tiêu biểu; đồng thời chấn chinh, xử 
lý nghiêm những trường hợp sai phạm.

- Tuyên truyền bào vệ nền tàng tư tưởng cùa Đảng, đấu tranh phản bác các 
thông tin xấu độc, thù địch; cung cấp thông tin, đỊnh hướng tư tường khi có sự 
kiện, vấn đề thu hút sự quan tâm cùa cán bộ, chiến sĩ và dư luận xã hội. Đẩy mạnh 
tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, hình ành cán bộ chiến sĩ tận tụy, liêm khiết, 
nhân văn, dũng càm trong đấu tranh, phòng chống tội phạm, vì cuộc sổng bình yên 
và hạnh phúc của Nhân dân.

2. Trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ CANT

- Tự giác nghiên cửu, học tập nâng cao nhận thức lý luận chính trị, khoa 
học công nghệ, lãnh tế - văn hóa, xã hội; “tự học, tự rèn”, tự phê bình và phê 
bình, “tự soi”, “tự sứa”, “tự nhận diện”, phòng ngừa suy thoái tư tưởng chính trị, 
đạo đức, lối sống.

- Đoàn kết, bảo vệ uy tín, danh dự, truyền thống CAND; trọng uy tín, giữ 
gìn danh dự, khiêm tốn, giàn dị, chân thành, thân ái giúp đỡ đồng đội; thấy đúng 
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phải bảo vệ, thấy sai phải đấu tranh, đề cao bàn lĩnh, không sa ngã trước cám dỗ 
bởi lợi ích vật chất, tiền tài, danh vọng; thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công 
vô tư, trung thực, khiêm tốn, giản dị, chân thành, tâm huyết, tận tụy, nêu cao trách 
nhiệm khi thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

- Thường xuyên lấy Sáu điều Bác Hồ dạy làm lúm chỉ nam cho mọi hoạt 
động hằng ngày; nghiêm khắc với bản thân, chấp hành nghiêm kỳ cương, kỷ luật, 
điều lệnh, .quy tắc úng xử CAND. Trân trọng lắng nghe, tiếp thu ý kiến góp ý phù 
họp đế nghiên cứu, đề ra biện pháp sửa chữa, hoàn thiện, khắc phục biểu hiện ngại 
khó, ngại khẠ, trung bình chủ nghĩa, năng động, sáng tạo, mưu trí, dũng cảm trong 
công tác và chiến đấu.

- sẵn sàng chấp nhận gian khổ, hy sinh vì cuộc sống binh yên và hạnh phúc 
của Nhân dân; gần dân, trọng dân, nắm vững tình hình, tâm tư, tham gia giải quyết 
nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, không thờ ơ, vô cảm khi tiếp xúc vói 
Nhân dân, lấy niềm vui, hạnh phúc, sự hài lòng cùa Nhân dân làm thước đo đánh 
giá chất lượng hiệu quã công tác.

- Chủ động tự trang bị kiến thức, am hiểu về chính trị, pháp luật, sắc bén về 
nghiệp vụ, nắm vũng phong tục, tập quán, thực hiện nêu gương, tích cực tham gia 
hoạt động dân vận, xung lách, tình nguyện, ủng hộ, giúp đỡ Nhân dân, đồng thời 
tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của Nhân dân trong công tác đấu tranh phòng 
chống tội phạm, xây dụng hình ảnh đẹp trong lòng Nhân dân.


