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 Tóm tắt nội dung: Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhà tư tưởng vĩ đại, nhà lý luận thiên tài 
của cách mạng Việt Nam. Toàn bộ di sản tư tưởng của Người là một kho báu văn hóa của dân 
tộc, hàm chứa nhiều lĩnh vực rộng lớn và phong phú, đặc sắc và sáng tạo, rất trí tuệ và rất nhân 
văn. Trong đó, tư tưởng về đạo đức mà bao trùm nhất là phẩm chất “Trung với nước, hiếu với 
dân” chiếm một vị trí quan trọng. Trên cơ sở nhận thức rõ sự cần thiết của việc xây dựng phẩm 
chất đạo đức cách mạng cho học viên, Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Đoàn trường Trường Cao đẳng 
Cảnh sát nhân dân II, trong nhiệm vụ đào tạo của mình luôn coi công tác giáo dục đạo đức cách 
mạng “Trung với nước, hiếu với dân” là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt 
coi trọng việc xây dựng nền đạo đức mới - đạo 
đức cách mạng. Người coi đó là gốc rễ của mọi 
công việc, là nền tảng thắng lợi của sự nghiệp 
cách mạng, bảo đảm cho sự phát triển bền 
vững của quốc gia, dân tộc. Trong đạo đức cách 
mạng, Hồ Chí Minh chỉ rõ “Trung với nước, 
hiếu với dân” là phẩm chất đạo đức hàng đầu 
quan trọng nhất, điển hình nhất của người cán 
bộ, đảng viên; là tiêu chí để phân biệt với những 
kẻ cơ hội, những kẻ giả danh cách mạng chỉ 
tìm mọi cách thu vén cho lợi ích cá nhân; đồng 
thời còn là mối quan hệ rộng lớn của mỗi con 
người với Tổ quốc, với dân tộc, với toàn thể nhân 
dân. Từ “Trung” và “Hiếu” của đạo đức truyền 
thống đã được Hồ Chí Minh phát triển lên tầm 
cao mới, đưa vào nội dung mới, phản ánh đạo 
đức cách mạng cao hơn, rộng hơn, làm cơ sở 
cho việc xây dựng một nền đạo đức mới mang 
tính cách mạng và khoa học, phù hợp với đặc 
điểm tâm lý, cốt cách con người Việt Nam trong 
thời đại mới.

Theo Hồ Chí Minh, “Trung với nước” là 
tuyệt đối trung thành với lợi ích của quốc gia, 
dân tộc, với sự nghiệp đấu tranh cách mạng 
của Đảng, với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ 

vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa 
(XHCN)… Nước ở đây là nước của dân, của 
toàn thể dân tộc chứ không phải của riêng ai và 
chính mỗi người dân là chủ nhân của đất nước. 

“Trung với nước” phải gắn liền “Hiếu 
với dân”. Chữ “Hiếu” được Hồ Chí Minh 
chuyển hóa từ nội hàm đạo đức phong kiến, 
hiếu với cha mẹ sang nội dung đạo đức cách 
mạng. Mỗi người khi thực hiện chữ “Hiếu” cần 
phải hiểu rộng hơn nghĩa hiếu với cha mẹ là hiếu 
với dân, vì “Nước lấy dân làm gốc”, “Dân là 
gốc của nước”. Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Trong bầu 
trời không gì quý bằng Nhân dân… Trong xã 
hội không có gì tốt đẹp, vẻ vang bằng phục vụ 
cho lợi ích của Nhân dân” [1]. “Nhân dân ta 
từ lâu đã sống với nhau có tình có nghĩa như 
thế. Từ khi có Đảng ta lãnh đạo và giáo dục, 
tình nghĩa ấy càng cao đẹp hơn, trở thành 
nghĩa đồng bào, đồng chí… đạo đức ngày 
nay cao rộng hơn: không phải chỉ có hiếu với 
bố mẹ, mà trung với nước, hiếu với dân” [2]. 

 “Trung với nước, hiếu với dân” theo 
tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh được thể hiện 
trong mọi công việc cách mạng của Đảng, trong 
------------------------------------------------------------
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từng suy nghĩ, việc làm cụ thể của mỗi cán bộ, 
đảng viên. Dù mục tiêu, nhiệm vụ trong từng thời 
kỳ cách mạng có khác nhau, nhưng yêu cầu về 
trung, hiếu luôn nhất quán và là yêu cầu chung 
nhất, phẩm chất cơ bản và cần thiết nhất của 
mỗi người dân Việt Nam. Song, tùy vào từng đối 
tượng cụ thể, nhất định, Người lại đưa ra những 
tiêu chí, nội dung khác nhau về phẩm chất 
“Trung với nước, hiếu với dân”.

“Công an nhân dân là lực lượng nòng 
cốt của lực lượng vũ trang nhân dân trong 
sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn 
trật tự an toàn xã hội của Nhà nước Cộng 
hòa XHCN Việt Nam. Công an nhân dân 
gồm lực lượng An ninh nhân dân và Cảnh 
sát nhân dân. Công an nhân dân có chức 
năng tham mưu cho Đảng, Nhà nước về 
bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, 
an toàn xã hội; 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” [3]. Do 
tính chất và đặc thù của Ngành, nên phẩm chất 
“Trung với nước, hiếu với dân” của họ cũng 
có những nét riêng so với các đối tượng khác 
trong xã hội.

Công an nhân dân – lực lượng vũ trang 
tin cậy của Đảng, là công cụ bạo lực sắc bén 
của Nhà nước cho nên “Trung với nước” được 
thể hiện: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và 
nhân dân Việt Nam, với Đảng Cộng sản Việt 
Nam, với Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; 
sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì 
khi Tổ quốc, Đảng và nhân dân cần đến; quyết 
tâm bảo vệ độc lập, bảo vệ chính quyền, bảo vệ 
Nhân dân, bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc, bảo 
vệ an ninh quốc gia (ANQG) và trật tự an toàn 
xã hội (TTATXH), giữ vững ổn định chính trị và 
môi trường hòa bình, góp phần thúc đẩy sự phát 
triển đất nước theo định hướng XHCN. 

Mặt khác, theo Hồ Chí Minh “Trung với 
nước” của lực lượng Công an nhân dân còn là 
“Trung với Đảng” mà cụ thể hơn là “tuyệt đối 
trung thành với Đảng”. Bởi Công an nhân dân 
là lực lượng vũ trang trọng yếu của Đảng, Nhà 
nước và Nhân dân ta và đặt dưới sự lãnh đạo 
trực tiếp, tuyệt đối, toàn diện của Đảng Cộng sản 

Việt Nam. Hơn nữa có tuyệt đối trung thành với 
Đảng, với Tổ quốc XHCN và Nhân dân thì người 
cán bộ, chiến sĩ Công an mới xác định rõ được 
lý tưởng của nghề nghiệp mà mình đang theo 
đuổi, mới gắn bó với nghề nghiệp, sẵn sàng hy 
sinh cho sự nghiệp cách mạng, vì bình yên cuộc 
sống và hạnh phúc của Nhân dân. Mặt khác, 
có trung thành với Đảng và Nhân dân, người 
cán bộ, chiến sĩ Công an mới vững vàng, kiên 
định, vượt qua khó khăn, tìm tòi sáng tạo, không 
hoang mang dao động trước những thách thức, 
cám dỗ. Có thể khẳng định, đây là nền tảng tư 
tưởng, tình cảm cách mạng của người cán bộ, 
chiến sĩ Công an; nó chi phối, định hướng đến 
mọi giá trị và hoạt động của người cán bộ, chiến 
sĩ Công an nhân dân.

Nội dung “Trung với Đảng” của lực 
lượng Công an nhân dân theo quan điểm của 
Hồ Chí Minh trước hết là trung thành với lý 
tưởng, sự nghiệp của Đảng, suốt đời phấn đấu 
vì an ninh của Tổ quốc, vì chủ quyền và toàn 
vẹn lãnh thổ, vì trật tự an toàn xã hội, vì độc lập 
tự do của dân tộc, vì chủ nghĩa xã hội và chủ 
nghĩa cộng sản; là phải bảo vệ tuyệt đối an toàn 
cơ quan đầu não của Đảng, bảo vệ lãnh tụ, bảo 
vệ tốt nội bộ, tích cực góp phần xây dựng các 
tổ chức Đảng, chính quyền, các tổ chức quần 
chúng trong sạch, vững mạnh.

Hồ Chí Minh cho rằng, sự nhận thức một 
cách đầy đủ và sâu sắc về phẩm chất tuyệt đối 
trung thành với Đảng, với Nhà nước nói trên sẽ 
là cơ sở khoa học tạo thành niềm tin vững chắc 
và sức mạnh tinh thần to lớn của mỗi người cán 
bộ, chiến sỹ Công an nhân dân trong quá trình 
thực hiện nhiệm vụ cao cả nhưng vô cùng nặng 
nề của mình.

“Hiếu với dân” của người cán bộ, chiến 
sỹ Công an nhân dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh 
cũng có sự khác biệt so với người cán bộ dân sự, 
đó là “Kính trọng, lễ phép với nhân dân”. Sự 
kính trọng lễ phép đó phải được quán triệt trong 
từng cán bộ, chiến sỹ Công an ở mọi nơi, mọi 
lúc, ở tất cả các cấp, các đơn vị Công an. Có 
thực sự tôn trọng nhân dân thì dân mới gắn bó 
chặt chẽ với Công an và lực lượng Công an mới 
làm tròn được chức năng là lực lượng vũ trang 
trọng yếu của Đảng, là lực lượng nòng cốt thực 
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hiện nhiệm vụ bảo vệ ANQG và TTATXH. Ngày 
16/5/1959, đến với cán bộ, chiến sỹ và học viên 
khóa II lớp chỉnh huấn, Bác phân tích: “Làm 
Công an thì phải làm cho dân tin, dân yêu, 
dân ủng hộ. Có dựa vào dân thì Công an mới 
hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Nhân 
dân có hàng triệu tai mắt thì kẻ địch khó mà 
che giấu được. Nếu trong công tác Công an, 
các cô, các chú được nhân dân ủng hộ, làm 
cho dân tin, dân phục, dân yêu thì nhất định 
các cô, các chú thành công”, “nhân dân giúp 
đỡ ta nhiều thì thành công nhiều, giúp đỡ ít 
thì thành công ít, giúp đỡ ta hoàn toàn thì 
thắng lợi hoàn toàn”, và đồng thời Bác cũng 
căn dặn: “Cán bộ, chiến sỹ công an…khuyến 
khích cho dân phê bình Công an, có thế thì 
dân mới tích cực giúp đỡ công an”. Kính trọng, 
lễ phép với nhân dân là thái độ cách mạng, là 
nguyên tắc xử thế, là phương châm hành động 
của cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân.

Trong quan niệm về phẩm chất “Trung 
với nước, hiếu với dân” nói chung và “Trung 
với nước, hiếu với dân” của lực lượng Công 
an nhân dân nói riêng không chỉ thể hiện bằng 
những chỉ dẫn mang tính hệ thống, khoa học 
và toàn diện, cụ thể và sâu sắc, dễ hiểu và dễ 
thực hiện… mà Người còn là tấm gương đạo đức 
cách mạng mẫu mực về “Trung với nước, hiếu 
với dân”.  Có thể nói, cả cuộc đời của Người 
luôn toàn tâm, toàn trí vì nước, vì dân và vì nhân 
loại khổ đau mà cống hiến trọn đời mình cho 
sự nghiệp giải phóng dân tộc và thống nhất Tổ 
quốc, giải phóng giai cấp công nhân và quần 
chúng nhân dân bị áp bức, cho sự thắng lợi của 
chủ nghĩa xã hội, cho sự hợp tác hữu nghị và 
hòa bình giữa các dân tộc anh em. Ngay cả 
trước khi phải từ biệt cõi đời, Người vẫn còn canh 
cánh một điều: “Suốt đời tôi hết lòng, hết sức 
phục vụ Tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục 
vụ nhân dân. Nay dù phải từ biệt thế giới 
này, tôi không có gì phải hối hận, chỉ tiếc là 
tiếc rằng không được phục vụ lâu hơn nữa, 
nhiều hơn nữa” [4]. Đánh giá về vấn đề này, 
Đại tướng Võ Nguyên Giáp viết: “Bao trùm lên 
tất cả ở Hồ Chí Minh là sự quên mình vì mọi 
người, chính là sự ham muốn duy nhất, ham 
muốn tột bậc của Người là làm sao mang 

lại thật nhiều hạnh phúc cho dân, cho nước. 
Cuộc sống hoàn toàn không chút bợn riêng 
tư, đã tạo nên ở Người một cái gì vô cùng 
trong sáng” [5].

 Theo Hồ Chí Minh, đối với lực lượng 
Công an nhân dân, “trung với nước, hiếu với 
dân” luôn có mối quan hệ hữu cơ, không thể 
tách rời, tuy hai nhưng lại hòa làm một trong một 
chỉnh thể thống nhất về trách nhiệm, nghĩa vụ 
và quyền lợi của mỗi cán bộ, chiến sỹ Công an 
đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân. Trung với 
nước làm cơ sở cho hiếu với dân và quan hệ mật 
thiết với dân càng làm cho trung với nước thêm 
bền chặt. Không có sự thống nhất của hai phẩm 
chất đó, sẽ không thể trở thành những giá trị 
văn hóa trong nhân cách, thành chuẩn mực đạo 
đức hàng đầu của người cán bộ, chiến sỹ Công 
an nhân dân. Chính vì vậy, trong quá trình giáo 
dục, bồi dưỡng đạo đức cho cán bộ, chiến sỹ 
Công an nhân dân, Hồ Chí Minh đồng thời coi 
trọng cả hai phẩm chất cơ bản đó, không xem 
nhẹ hay tuyệt đối hóa một phẩm chất nào hoặc 
tách rời chúng với nhau.

Trên cơ sở nhận thức rõ nội dung, tầm 
quan trọng và sự cần thiết của việc xây dựng 
phẩm chất đạo đức cách mạng, đặc biệt là 
phẩm chất “trung với nước, hiếu với dân” 
cho cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân theo 
tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng ủy, Ban Giám hiệu, 
Đoàn trường Trường Cao đẳng cảnh sát nhân 
dân II, trong nhiệm vụ đào tạo của mình luôn coi 
công tác giáo dục đạo đức cách mạng “Trung 
với nước, hiếu với dân” cho học viên là một 
trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, bên 
cạnh việc đào tạo nghiệp vụ chuyên môn, nhằm 
đào tạo nên những cán bộ, chiến sỹ Công an 
nhân dân vừa có bản lĩnh chính trị vững vàng, 
có phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, 
vừa giỏi chuyên môn nghiệp vụ, để hoàn thành 
tốt nhiệm vụ bảo vệ ANQG và giữ gìn TTATXH 
sau khi ra trường. Công tác giáo dục phẩm chất 
đạo đức cách mạng “Trung với nước, hiếu với 
dân” cho học viên của nhà trường đã đạt được 
một số kết quả quan trọng sau đây:

Thông qua công tác giáo dục và đào tạo, 
Nhà trường đã bồi dưỡng và phát triển ngày 
càng nhiều thế hệ học viên có bản lĩnh chính trị 
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vững vàng, giỏi về nghiệp vụ, có sức khỏe, có 
niềm tin sắc son vào Đảng, sẵn sàng chiến đấu 
hy sinh vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của 
nhân dân; kế tục xuất sắc truyền thống các thế 
hệ cách mạng trong sự nghiệp bảo vệ An ninh 
Tổ quốc. Các học viên tích cực hăng hái tham 
gia các phong trào do Nhà trường cũng như 
Đoàn trường phát động như: phong trào “Tuổi 
trẻ Công an nhân dân học tập và làm theo 6 
điều Bác Hồ dạy” gắn liền với cuộc vận động 
“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ 
Chí Minh - Công an nhân dân vì nước quên 
thân, vì dân phục vụ” và “Công an nhân dân 
chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp 
sống văn hóa vì nhân dân phục vụ” từng bước 
xây dựng tinh thần và tác phong làm việc “vì 
nhân dân phục vụ” cho học viên từ khi còn 
ngồi trên ghế nhà trường. Nhiều học viên đã nỗ 
lực phấn đấu và đạt thành tích xuất sắc trong 
học tập và rèn luyện được phong hàm vượt cấp 
khi ra trường; tỷ lệ học viên có thành tích học tập 
và rèn luyện khá, giỏi ngày càng cao. 

Tiêu biểu như tấm gương của Liệt sỹ, 
Trung úy Lê Thanh Tâm – người đoàn viên ưu 
tú của Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II 
đã anh dũng hy sinh khi truy bắt tội phạm và 
được Chủ tịch nước truy tặng Huân chương dũng 
cảm, Bộ Công an và Trung ương Đoàn Thanh 
niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh truy tặng 
Giải thưởng “Thanh niên Công an xuất sắc 
tiêu biểu” và Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm”. 
Ngoài ra, từ năm 2009- 2012 nhà trường có 18 
đồng chí cán bộ, lãnh đạo được Trung ương 
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng thưởng Kỷ niệm 
chương “Vì thế hệ trẻ”; 03 đồng chí được Tổng 
cục XDLL CAND trao tặng giải thưởng “Thanh 
niên Tổng cục XDLL CAND xuất sắc, tiêu 
biểu”; 01 đồng chí được Trung ương Đoàn trao 
tặng giải thưởng “Trần Văn Ơn”; mới đây nhất 
là giải nhì toàn quốc (khu vực phía Nam) Hội thi 
Tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XI của Đảng 
và cuộc vận động “CAND chấp hành nghiêm 
chỉnh điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa 
vì nhân dân phục vụ” [6] ... Đây là những 
thành quả rất đáng trân trọng, gặt hái được từ 
việc chú trọng và làm tốt công tác giáo dục đạo 
đức cách mạng, đặc biệt là giáo dục phẩm chất 

“trung với nước, hiếu với dân” cho học viên 
của Nhà trường.

Bên cạnh những thành tích trên, công tác 
giáo dục phẩm chất “Trung với nước, hiếu với 
dân” cho học viên nhà trường trong thời gian 
qua vẫn còn có những hạn chế nhất định như: 
công tác triển khai các hoạt động giáo dục chính 
trị tư tưởng và giáo dục truyền thống chưa có sự 
đột phá, chưa có mô hình hấp dẫn nên chưa thu 
hút được đông đảo học viên tham gia; vẫn còn 
một bộ phận nhỏ học viên có tư tưởng trung bình 
chủ nghĩa, ngại khó, ngại khổ trong việc tham 
gia các hoạt động do Nhà trường phát động; một 
số học viên chưa ý thức được vai trò trách nhiệm 
trong việc học tập và rèn luyện nên kết quả chưa 
cao; số đoàn viên bị kỷ luật vẫn còn cao, một số 
đảng viên bị xóa tên khỏi danh sách đảng viên 
do vi phạm kỷ luật...

Trong giai đoạn hiện nay, chuẩn mực đạo 
đức “Trung với nước, hiếu với dân” đang đứng 
trước những thách thức mới, đáng chú ý là xu 
hướng thực dụng, cá nhân ích kỷ, đề cao đồng 
tiền, phai nhạt lý tưởng cách mạng...Mặt khác, 
các thế lực thù địch đang ra sức khai thác, lợi 
dụng những hiện tượng đó để tiến hành chiến 
lược “diễn biến hòa bình” hòng chống phá sự 
nghiệp cách mạng nước ta. 

Với nhiệm vụ đào tạo nên những cán 
bộ, chiến sỹ Công an nhân dân vừa có bản lĩnh 
chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức cách 
mạng trong sáng, vừa giỏi chuyên môn nghiệp 
vụ, để hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ ANQG 
và giữ gìn TTATXH sau khi ra trường, công tác 
giáo dục đạo đức cho học viên theo chuẩn mực 
đạo đức “Trung với nước, hiếu với dân” theo 
tư tưởng Hồ Chí Minh của Nhà trường trong thời 
gian tới, cần tập trung thực hiện một số vấn đề 
trọng tâm sau:

Một là, chuẩn mực đạo đức “Trung với 
nước, hiếu với dân” trong tư tưởng Hồ Chí 
Minh, và cũng là vấn đề lý tưởng cách mạng cần 
phải giáo dục cho học viên là: độc lập dân tộc và 
chủ nghĩa xã hội. Phải làm cho nhận thức đúng 
và hiểu sâu sắc rằng: vì phấn đấu cho lý tưởng 
cao đẹp ấy, mà biết bao chiến sỹ cộng sản, biết 
bao thế hệ thanh niên của dân tộc đã hy sinh. 
Con đường đi đến lý tưởng cao đẹp đó là con 
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đường đầy vinh quang nhưng phải trải qua nhiều 
khó khăn, gian khổ, phải đổ nhiều mồ hôi, xương 
máu của bao thế hệ. Để từ đó giúp cho học viên 
nhận thức sâu sắc hơn, đầy đủ hơn những hy 
sinh to lớn của các thế hệ cha anh để ngày nay 
chúng ta có được Tổ quốc độc lập, tự do, thống 
nhất toàn vẹn, vững vàng bước vào quá trình hội 
nhập quốc tế và khu vực, để sánh vai với các 
cường quốc năm châu; từ đó giáo dục tinh thần 
yêu nước, tự hào về truyền thống anh hùng của 
dân tộc, thấy rõ vinh dự và trách nhiệm của tuổi 
trẻ ngày nay tiếp tục thực hiện thắng lợi mục 
tiêu, lý tưởng mà Đảng, dân tộc và Bác Hồ đã 
lựa chọn.

Hai là, giáo dục phẩm chất đạo đức 
“Trung với nước, hiếu với dân” là giáo dục cho 
học viên ý thức sâu sắc về trách nhiệm chính trị 
của tuổi trẻ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo 
vệ Tổ quốc, từ đó giúp cho mỗi học viên có động 
cơ, mục đích phấn đấu vươn lên; nâng cao ý 
thức làm chủ; lòng tự hào dân tộc; nâng cao ý 
thức tự lực, tự cường, tinh thần chủ động, sáng 
tạo; yêu nghề nghiệp, có mơ ước, hoài bảo, có 
chí tiến thủ, rèn luyện để lập thân, lập nghiệp, 
chiếm lĩnh đỉnh cao khoa học công nghệ, vững 
vàng tiếp bước các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Công 
an nhân dân đi trước, góp phần thực hiện thắng 
lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước.

Ba là, giáo dục phẩm chất “trung với 
nước, hiếu với dân” cho học viên phải gắn liền 
với các hình thức hoạt động thực tiễn tạo thành 
các phong trào của tuổi trẻ học viên Nhà trường 
như: Thường xuyên tổ chức học tập và làm theo 
tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ 
Chí Minh; đẩy mạnh thực hiện phong trào “Tuổi 
trẻ CAND học tập và làm theo 6 điều Bác Hồ 
dạy” gắn liền với cuộc vận động “Học tập và 
làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - 
CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ” 
và “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh, xây 
dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ” 
nhằm nâng cao ý thức tổ chức, kỷ luật, hành 
động của học viên, hình thành những phẩm chất 
của người Công an cách mạng, từng bước xây 
dựng tinh thần và tác phong làm việc “vì nhân 
dân phục vụ” cho học viên từ khi còn ngồi trên 

ghế nhà trường; duy trì và mở rộng các hoạt 
động nêu gương điển hình tiên tiến, tấm gương 
tiêu biểu của thầy cô cũng như học viên trong 
trường khi thực hiện các phong trào, cuộc vận 
động để học viên học tập, noi theo.

Bốn là, chú trọng tuyên truyền giáo dục 
truyền thống của dân tộc, của Đảng, của lực 
lượng Công an, của Đoàn TNCS Hồ CHí Minh 
và các vấn đề được học viên quan tâm hiện nay 
như: vấn đề Biển Đông, cần đặc biệt chú ý tới 
các quan điểm, luận điệu xuyên tạc, chống phá 
của các thế lực thù địch, kịp thời nắm bắt tư 
tưởng của học viên và định hướng tư tưởng, dư 
luận trong học viên; sáng tạo nhiều hình thức, 
phương pháp tuyên truyền, giáo dục phong phú 
khác như: tổ chức các hội thi tìm hiểu, sân khấu 
hóa các nội dung tuyên truyền...

Tóm lại, giáo dục phẩm chất đạo đức 
‘Trung với nước, hiếu với dân” nói riêng và 
đạo đức cách mạng nói chung cho học viên 
Trường Cao đẳng CSND II là một nhiệm vụ trọng 
tâm, xuyên suốt của nhà trường, đòi hỏi các cấp 
lãnh đạo phải có nhiều sự đầu tư, sáng tạo trong 
cách nghĩ, cách làm, kiên trì, bền bỉ trong quá 
trình thực hiện, để đạt được hiệu quả cao trong 
thực hiện, góp phần “xây dựng lớp thanh niên 
giàu lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, có 
bản lĩnh chính trị, ý thức chấp hành pháp 
luật, có đạo đức cách mạng và lối sống đẹp…” 
[7] cũng như xây dựng, rèn luyện bản lĩnh và 
phẩm chất của người Công an nhân dân XHCN 
theo 6 điều Bác Hồ dạy./.
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