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Tóm tắt nội dung: Công an Nhân dân Việt Nam là lực lượng vũ trang 

trọng yếu của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Nhà nước và nhân dân Việt Nam, 

làm nòng cốt, xung kích trong sự nghiệp đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt 

động của các thế lực thù địch, các loại tội phạm và các vi phạm pháp luật về an 

ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội. Công an nhân dân Việt Nam đặt dưới sự 

lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự thống 

lĩnh của Chủ tịch nước, sự thống nhất quản lý của Chính phủ và sự chỉ huy, 

quản lý trực tiếp của Bộ trưởng Bộ Công an. Khẩu hiệu của lực lượng từ những 

ngày đầu thành lập là "còn Đảng, còn mình". Cơ chế Đảng Cộng sản Việt Nam 

lãnh đạo Công an nhân dân Việt Nam là toàn bộ cơ cấu tổ chức và quy chế hoạt 

động để thực hiện sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng 

sản Việt Nam đối với Công an nhân dân Việt Nam.  

***** 

Ngay từ khi mới ra đời, Đảng Cộng sản Việt Nam nắm ngay quyền lãnh 

đạo cách mạng Việt Nam. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng được thông 

qua tại Hội nghị thành lập Đảng là một Cương lĩnh khoa học và cách mạng, 

nhuần nhuyễn quan điểm giai cấp và dân tộc đã chấm dứt thời kỳ khủng hoảng 

về đường lối cứu nước của dân tộc, đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân, 

làm ngọn đuốc dẫn đường cho cách mạng Việt Nam tiến lên. Qua ba cao trào 

cách mạng, đặc biệt là giai đoạn 1939-1945 với chủ trương chuyển hướng chỉ 

đạo chiến lược đúng đắn, chuẩn bị sẵn sàng về tổ chức, lực lượng, nắm bắt đúng 

thời cơ chín muồi, Đảng đã lãnh đạo nhân dân làm nên Cách mạng Tháng Tám - 

năm 1945 vĩ đại, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - nhà nước dân 

chủ đầu tiên ở Đông Nam Á. 

Ngày 19-8-1945 cuộc Tổng khởi nghĩa giành thắng lợi ở Hà Nội và các 

tỉnh ở Bắc Bộ. Sở Liêm phóng Bắc Bộ được thành lập và tiếp sau đó cùng với sự 

ra đời của chính quyền cách mạng, ở Trung Bộ thành lập Sở Trinh sát, ở Nam 

Bộ thành lập Quốc gia Tự vệ cuộc. Hệ thống này được thành lập đến các tỉnh, 

huyện. Tuy tên gọi ở ba miền khác nhau nhưng các tổ chức đó đều có chung 

nhiệm vụ là trấn áp phản cách mạng, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ Đảng, bảo vệ 

chính quyền cách mạng mới thành lập. Ngày 21-2-1946 Chủ tịch Hồ Chí Minh 
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ký Sắc lệnh 23/SL hợp nhất các lực lượng này thành một lực lượng công an 

nhân dân ở cả ba miền được thống nhất một tên gọi là Công an có nhiệm vụ bảo 

vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội; và thành lập “Việt Nam 

Công an Vụ”. Thực hiện Sắc lệnh số 23/SL của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Bắc Bộ 

Sở Liêm phóng đổi thành Sở Công an Bắc Bộ, ở Trung Bộ Sở Trinh sát đổi 

thành Sở Công an Trung Bộ, ở Nam Bộ Quốc gia Tự vệ cuộc đổi thành Sở Công 

an Nam Bộ; ở các tỉnh, thành phố có Ty Công an. Ngày 16-2-1953 Chủ tịch Hồ 

Chí Minh ký Sắc lệnh 14/SL thành lập Thứ Bộ Công an. Tại phiên họp của Hội 

đồng Chính phủ từ ngày 27 đến 29-8-1953, xét công tác công an ngày càng quan 

trọng cần phải được tăng cường về tổ chức và cán bộ, Hội đồng Chính phủ ra 

nghị quyết đổi Thứ Bộ Công an thành Bộ Công an. Ngày 19-8-1945 là ngày 

truyền thống của Công an Nhân dân Việt Nam và được quy định là "Ngày hội 

toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc". Từ đó đến nay lực lượng Công an nhân dân 

càng được củng cố về mặt tổ chức và lớn mạnh không ngừng, đủ sức đáp ứng 

yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trong các thời kỳ cách mạng. 

Trong các nghị quyết của Đảng từ trước đến nay đều khẳng định là phải 

kiên quyết và khẩn trương xây dựng Công an nhân dân thành công cụ chuyên 

chính trọng yếu của Đảng, xứng đáng là “một công cụ bạo lực trọng yếu của 

Đảng và nhà nước chuyên chính vô sản” để bảo vệ Đảng, bảo vệ thành quả cách 

mạng, bảo vệ nhân dân và chuyên chính với bọn phản cách mạng và tội phạm 

khác. 

Điều 28 (Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam) xác định: Đảng ủy Công an 

Trung ương do Bộ Chính trị chỉ định gồm một số Ủy viên Ban Chấp hành Trung 

ương công tác trong Công an nhân dân và một số Ủy viên Ban Chấp hành Trung 

ương công tác ngoài Công an nhân dân, một số đồng chí công tác thuộc Đảng bộ 

Công an Trung ương, đặt dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương mà 

trực tiếp, thường xuyên của Bộ Chính trị. Đảng ủy Công an Trung ương nghiên 

cứu đề xuất để Ban Chấp hành Trung ương quyết định những vấn đề về đường 

lối, chính sách, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; lãnh đạo mọi 

mặt công tác trong Công an. Cấp ủy công an cấp nào do đại hội cấp đó bầu, 

trường hợp thật cần thiết do cấp ủy cấp trên chỉ định. Cấp ủy lãnh đạo các đơn vị 

thuộc cấp mình về mọi mặt. Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân 

đảm nhiệm công tác đảng, công tác chính trị và công tác quần chúng trong các 

đơn vị thuộc đảng bộ công an hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Công an 

Trung ương; phối hợp với cấp ủy địa phương chỉ đạo công tác đảng, công tác 

chính trị và công tác quần chúng trong lực lượng công an địa phương. Cơ quan 

xây dựng lực lượng công an mỗi cấp đảm nhiệm công tác đảng, công tác chính 
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trị, công tác quần chúng trong đảng bộ, hoạt động dưới sự lãnh đạo của cấp ủy 

đảng cùng cấp và sự chỉ đạo của cơ quan xây dựng lực lượng cấp trên. 

Điều 29 (Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam) xác định: Tổ chức đảng Công 

an nhân dân địa phương cấp nào đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp về mọi mặt của 

cấp ủy đó, đồng thời chấp hành nghị quyết của Đảng ủy Công an cấp trên về giữ 

gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; lãnh đạo xây dựng lực lượng công an 

nhân dân ở địa phương và xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Đảng ủy 

công an tỉnh, thành, huyện, quận, thị xã do đại hội cùng cấp bầu và đồng chí ủy 

viên thường vụ cấp tỉnh, thành, huyện, quận, thị ủy được chỉ định tham gia. 

Là công cụ đấu tranh giai cấp sắc bén của Đảng và Nhà nước nên ngay từ 

những ngày đầu cách mạnh cho đến nay, sự lãnh đạo của Đảng đối với lực 

lượng Công an nhân dân được đảm bảo trong suốt các thời kỳ cách mạng. Dưới 

sự lãnh đạo của Đảng, lực lượng Công an nhân dân đã trải qua biết bao gian nan 

thử thách, đấu tranh thầm lặng chống các thế lực phản cách mạng và các loại tội 

phạm khác, lực lượng Công an nhân dân đã góp phần xứng đáng vào sự nghiệp 

cách mạng giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ 

nghĩa, xứng đáng là lực lượng vũ trang của Đảng, thực sự “là đầy tớ trung thành 

của nhân dân”  

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta tiến hành nhiều cuộc vận 

động quần chúng khác nhau để giải quyết những nhiệm vụ khác nhau. Trong đó 

có cuộc vận động nhân dân tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc. Giữa 

các phong trào cách mạng khác của nhân dân với phong trào toàn dân bảo vệ an 

ninh Tổ quốc có mối quan hệ khăng khít, tác động, hỗ trợ lẫn nhau; các phong 

trào cách mạng khác của nhân dân giải quyết nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn 

hóa - xã hội, là nền tảng vững chắc để phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ 

quốc được phát động và duy trì thường xuyên, mạnh mẽ. Ngược lại, phong trào 

toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được nâng cao góp phần phòng ngừa, ngăn 

chặn, đấu tranh kịp thời với bọn tội phạm, ổn định được tình hình an ninh trật tự, 

là điều kiện thuận lợi để phát triển các phong trào cách mạng khác của nhân dân 

đạt kết quả tốt.  

Trong từng giai đoạn cách mạng, Đảng luôn coi trọng việc giáo dục cho 

cán bộ Công an tinh thần cảnh giác cách mạng, nhận rõ kẻ thù, mài sắc ý chí 

chiến đấu. Đảng còn uốn nắn những lệch lạc của cán bộ Công an, trong khi tiến 

hành cuộc đấu tranh chống các thế lực thù địch và tội phạm khác nhằm đảm bảo 

cho các hoạt động nghiệp vụ đi đúng đường lối, chính sách của Đảng và pháp 

luật của Nhà nước. Đảng luôn giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ Công an hiểu rõ 

nghiệp vụ Công an là nghiệp vụ chính trị, nghiệp vụ Công an phải tuyệt đối 



phục tùng đường lối chính trị của Đảng. Nghiệp vụ Công an mà xa rời đường lối 

chính trị của Đảng sẽ dẫn đến sai lầm. Trong những năm gần đây, các thế lực 

thù địch đã và đang tìm mọi cách xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản 

Việt Nam, coi đó là mục tiêu số một trong chiến lược “diễn biến hòa bình” của 

chúng, để thực hiện mục tiêu xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng, xóa bỏ chế độ xã hội 

chủ nghĩa, các thế lực thù địch có âm mưu “phi chính trị hóa” lực lượng Công 

an nhân dân. Do đó, cán bộ đảng viên Công an cần phải có nhận thức rõ về lập 

trường giai cấp và khẳng định là bất kể trong tình hình nào Đảng cũng phải lãnh 

đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt lực lượng Công an nhân dân. 

Trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự, lực lượng Công an nhân dân, 

những người chỉ biết còn Đảng là còn mình, cần phải nhận thức sâu sắc về 

truyền thống, lý tưởng của Đảng để xây dựng niềm tin, lý tưởng cuộc sống và 

thực thi nhiệm vụ. Trong quá trình nhận thức về Đảng, chúng ta cần quán triệt: 

Thứ nhất, mỗi cán bộ Đảng viên Công an nhân dân phải nhận thức đúng, 

đầy đủ trách nhiệm của mình khi tự nguyện đứng trong hàng ngũ của Đảng và 

tuyên thệ dưới cờ Đảng,  Xây dựng niềm tin khoa học đối với Đảng, niềm tin 

khoa học ấy phải bắt nguồn từ việc học tập, trau dồi kiến thức về chủ nghĩa Mác 

- Lênin, về lịch sử cách mạng của Đảng để có cách nhìn đầy đủ về sự nghiệp 

cách mạng vẻ vang của Đảng. Nhưng đồng thời, cũng phải nhận thức về những 

sai lầm, khuyết điểm của Đảng và thấy được Đảng đã nghiêm túc tự phê bình, 

sửa chữa khuyết điểm, tự đổi mới, tự chỉnh đốn để tiếp tục đưa sự nghiệp cách 

mạng tiến lên. Giữ vững lòng tự hào về Đảng, về niềm tin khi thấy Đảng còn 

hạn chế, khuyết điểm và sửa chữa phấn đấu cho sự nghiệp cách mạng. Vì vậy, 

cán bộ đảng viên Công an nhân dân phải luôn là những người vững mạnh về 

chính trị, tư tưởng và  có bản lĩnh chính trị tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ 

quốc và nhân dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì 

bình yên cuộc sống, vì hạnh phúc của nhân dân; kịp thời phát hiện, đấu tranh 

ngăn chặn mọi âm mưu, hoạt động phá hoại nội bộ của các thế lực thù địch, 

phản động và các loại tội phạm khác. 

Thứ hai, nêu cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, nhất là người 

đứng đầu cấp ủy. Sự gương mẫu, tiên phong của cấp ủy viên, nhất là người đứng 

đầu cấp ủy, ở cấp càng cao thì sự lan tỏa, sức thuyết phục đối với đội ngũ đảng 

viên, nhân dân càng rộng lớn và còn có giá trị thuyết phục cao hơn nhiều những 

bài thuyết giáo chung chung. Đảng ta thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và 

quản lý đội ngũ cán bộ, mà thực chất công tác cán bộ là của cấp ủy và trách 

nhiệm của người đứng đầu cấp ủy. Trong sự sắp xếp đề bạt cán bộ, không chỉ 

chú trọng đến trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn mà cần chú trọng đến sự 



kiên định về chính trị và năng lực lãnh đạo, sự lựa chọn đúng người, xếp đúng 

việc là khâu quan trọng hàng đầu trong tổ chức cán bộ nhằm củng cố đoàn kết, 

tăng cường sức mạnh của lực lượng.  

Thứ ba, Trong quá trình nhận thức về Đảng phải có thái độ cầu thị vươn 

lên. Tránh tình trạng có một số cán bộ, chiến sỹ, học viên còn có lúc, có nơi đặt 

dấu hỏi về mục tiêu, lý tưởng cách mạng hiện nay của Đảng, thấy những khuyết 

điểm, tiêu cực của các đảng viên mà dao động niềm tin. Vì vậy, người cán bộ 

đảng viên, học viên Công an nhân dân cần phải xuất phát từ thái độ cầu thị, phải 

xuất phát từ truyền thống cách mạng trong mỗi gia đình, của Ngành để cùng trao 

đổi, đánh giá, tích lũy thêm kiến thức để xem xét nhận thức, suy nghĩ của bản 

thân đã đúng chưa để tránh dẫn đến những hành động sai trái của bản thân. Điều 

này rất quan trọng vì vai trò của bản thân là người bảo vệ Đảng. 

Thứ tư, cùng với nhận thức sâu sắc về truyền thống, lý tưởng của Đảng là 

phải góp phần đấu tranh chống lại những luận điệu sai trái, thù địch. Trước hết, 

bản thân mỗi cán bộ, chiến sỹ, học viên Công an nhân dân phải có niềm tin, lập 

trường tư tưởng vững vàng để phán xét trước những thông tin trái chiều, đặc biệt 

là những luồng thông tin chưa được kiểm chứng, những luận điệu xuyên tạc, bịa 

đặt đối với Đảng, lãnh tụ của Đảng. Hơn thế nữa phải phân tích, tìm hiểu một 

cách khoa học, sâu sắc để không suy nghĩ, phán xét một cách nửa vời, hành 

động sai trái. Đồng thời phải nghiên cứu, nắm rõ về các luận điệu sai trái đó để 

có cơ sở đấu tranh, bảo vệ uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng. 

Thứ năm, tăng cường giữ gìn kỷ luật, tạo sự đoàn kết nhất trí của Đảng là 

sức mạnh vô địch của Đảng. Đảng điều chỉnh hành vi của các tổ chức đảng, 

đảng viên bằng kỷ luật của mình. Đây chính là sức mạnh vô địch của Đảng, "cần 

phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt 

mình"... Do vậy, lực lượng Công an nhân dân cần tăng cường giữ gìn kỷ luật sắt, 

toàn thể cán bộ chiến sĩ là một khối thống nhất ý chí, đoàn kết nhất trí và có sự 

đồng thuận cao của xã hội.  

Xuất phát từ vai trò, vị trí là người bảo vệ Đảng, bảo vệ nhân dân. Cán bộ, 

chiến sỹ, học viên Công an nhân dân cần phải không ngừng nâng cao nhận thức 

về truyền thống cách mạng, lý tưởng của Đảng để xây dựng, bồi dưỡng niềm tin 

khoa học vào vai trò lãnh đạo của Đảng. Từ đó, có ý chí quyết tâm trong công 

cuộc đấu tranh bảo vệ An ninh trật tự, bảo vệ sự nghiệp cách mạng của Đảng 

Cộng sản Việt Nam./. 


