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 Tóm tắt nội dung: Trước tình trạng suy thoái về đạo đức, phai nhạt về lý tưởng, tha 
hoá về lối sống của một bộ phận cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân (CAND) nói chung, cũng 
như của một số học viên sau khi tốt nghiệp ra trường thì việc bồi dưỡng nâng cao phẩm chất 
chính trị – tư tưởng, đạo đức, lối sống cho học viên tại Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân 
II là một trong những công tác rất quan trọng. Bài viết nghiên cứu một số vấn đề về kết quả 
giáo dục chính trị - tư tưởng, đạo đức cho học viên Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II 
trong thời gian qua và đưa ra một số kiến nghị để nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính 
trị - tư tưởng, đạo đức cho học viên của Trường trong thời gian tới.

Chúng ta biết rằng, trong lãnh đạo cách 
mạng, nếu Đảng xây dựng được một đội ngũ 
cán bộ, đảng viên có đủ đạo đức và tài năng 
thì Đảng mới làm tròn được vai trò lực lượng tiên 
phong và uy tín của Đảng mới được nâng cao. 
Thực tiễn cách mạng hơn 80 năm qua đã chứng 
minh rằng, Đảng ta nhờ có một đội ngũ cán bộ, 
đảng viên có đầy đủ phẩm chất đạo đức và tài 
năng nên đã đề ra được đường lối đúng đắn và 
tổ chức thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ đặt ra, 
đưa sự nghiệp cách mạng vượt qua mọi gian 
nan, thử thách, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi 
khác. Tuy nhiên, hai mặt “Đức” và “Tài” của 
người cán bộ, đảng viên lại luôn gắn bó mật thiết 
với nhau, không thể có mặt này mà không có 
mặt kia. Chủ nghĩa xã hội luôn đòi hỏi phải có 
những con người có đạo đức cách mạng, có trí 
tuệ và tài năng, mà trước hết cần con người có 
đạo đức cách mạng. Vì vậy, bên cạnh việc coi 
trọng tài năng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhấn 
mạnh đến mặt đạo đức. Người nói: “Muốn xây 
dựng chủ nghĩa xã hội phải có những con 
người xã hội chủ nghĩa, tức là phải có những 
người có đạo đức xã hội chủ nghĩa” [1]; người 
cách mạng muốn mưu thành nghiệp lớn thì nhất 
thiết phải thấm nhuần đạo đức cách mạng, 
thường xuyên trau dồi, bồi dưỡng, nâng cao đạo 
đức cách mạng. Bởi vì: “Cũng như sông thì 
có nguồn mới có nước, không có nguồn thì 

sông 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 giỏi mấy cũng 
không lãnh đạo được nhân dân” [2].

Ngày nay, Đảng ta đang lãnh đạo sự 
nghiệp đổi mới xây dựng đất nước trong thời kỳ 
quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội. Công cuộc đổi 
mới đất nước đã đạt được những thành tựu bước 
đầu rất quan trọng, tạo ra những tiền đề cần 
thiết để đưa đất nước ta chuyển sang giai đoạn 
mới, phấn đấu thực hiện thắng lợi sự nghiệp 
công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, vì mục 
tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, 
công bằng và văn minh”. Trước mắt, chúng ta 
có những thời cơ và thuận lợi lớn, nhưng đồng 
thời cũng đang đứng trước những nguy cơ và 
thách thức không thể coi thường. Đặc biệt, do 
tác động của mặt trái của nền kinh tế thị trường 
đã dẫn đến nhiều biểu hiện tiêu cực rất đáng lo 
ngại, mà trước tiên đó là tình trạng suy thoái về 
đạo đức trong xã hội và cả trong cán bộ, đảng 
viên ở các ngành, các cấp.

Trong những năm qua, cùng với quá trình 
mở cửa đổi mới, phát triển kinh tế – xã hội của 
đất nước, lực lượng Công an nhân dân cũng 
đã có những đóng góp rất quan trọng trong sự 
------------------------------------------------------------
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nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; có nhiều 
tấm gương tiêu biểu hy sinh quên mình đấu 
tranh chống tội phạm, bảo vệ chủ quyền quốc 
gia, giữ vững trật tự an toàn xã hội, bảo vệ tài 
sản xã hội chủ nghĩa, tính mạng và tài sản của 
nhân dân, nêu cao đạo đức, khí phách của 
người chiến sĩ cách mạng. Bên cạnh đó, đội ngũ 
cán bộ chiến sĩ Công an nhân dân cũng không 
tránh khỏi những ảnh hưởng của mặt trái nền 
kinh tế thị trường, có những cá nhân, những cán 
bộ chiến sĩ suy thoái về phẩm chất đạo đức, tha 
hoá về lối sống, phai nhạt lý tưởng, bị vật chất, 
đồng tiền cám dỗ làm mất lòng tin của nhân 
dân, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín và danh dự 
của Ngành.

Riêng đối với Trường Cao đẳng Cảnh 
sát nhân dân II, kể từ ngày được thành lập cho 
đến nay, đã góp phần không nhỏ vào việc đào 
tạo những cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân 
có tâm huyết đem hết sức mình vì cuộc sống 
yên vui và hạnh phúc của nhân dân, sẵn sàng 
quên mình vì công việc, không ngại khó khăn, 
gian khổ để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ 
được giao. Song, cũng có một bộ phận học viên 
sau khi tốt nghiệp ra trường, đã có lập trường, 
quan điểm chưa vững vàng, chưa chịu khó, chưa 
thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất 
đạo đức cách mạng… nên đã vi phạm kỷ luật, 
không hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được 
phân công.

Như vậy, đứng trước tình trạng suy thoái 
về đạo đức, phai nhạt về lý tưởng, tha hoá về lối 
sống của một bộ phận cán bộ, chiến sĩ Công 
an nhân dân nói chung, cũng như của một số 
học viên sau khi tốt nghiệp ra trường thì việc bồi 
dưỡng, nâng cao phẩm chất chính trị – tư tưởng, 
đạo đức, lối sống cho người học viên tại Trường 
Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II là một công việc 
rất quan trọng, không chỉ là việc làm thường 
xuyên, liên tục, lâu dài, mà nó còn là vấn đề 
mang tính cấp bách, nhằm góp phần xây dựng 
lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững 
mạnh, từng bước tiến lên chính quy và hiện đại.                                       

Bên cạnh việc coi trọng tài năng, Nhà 
trường luôn nhận thức rõ tầm quan trọng của 
công tác giáo dục chính trị – tư tưởng, đạo đức, 
lối sống cho học viên trường Cao đẳng Cảnh sát 
nhân dân II, bởi: “Đạo đức cách mạng là cái 

gốc rất quan trọng đối với mỗi người học viên 
Công an nhân dân”. Từ đó, chúng ta cũng dễ 
dàng nhận thấy, đi đến đâu học viên cũng luôn 
nhắc nhở với nhau rằng: “Đức tồn cái gì cũng 
tại. Đức bại cái gì cũng vong”, và thực sự nó 
đã trở thành một trong những phương châm cơ 
bản trong quá trình tu dưỡng, rèn luyện nhân 
cách của người học viên tại Trường Cao đẳng 
Cảnh sát nhân dân II.

Qua hơn 25 năm đổi mới, đất nước ta đã 
có những bước tiến khởi sắc và đang trên đà 
phát triển mạnh mẽ về mọi mặt. Trong Văn kiện 
Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Đảng ta 
nhấn mạnh: “Phát triển giáo dục và đào tạo 
cùng với phát triển khoa học và công nghệ 
là quốc sách hàng đầu; đầu tư cho giáo dục 
và đào tạo là đầu tư phát triển” [3], trong đó 
“đặc biệt coi trọng giáo dục lý tưởng, giáo dục 
truyền thống lịch sử cách mạng, đạo đức, lối 
sống, năng lực sáng tạo, kỹ năng thực hành, 
tác phong công nghiệp, ý thức trách nhiệm 
xã hội” [4] . Điều đó cũng đặt ra cho Trường 
Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II một nhiệm vụ 
mới là phải tăng cường hơn nữa công tác giáo 
dục chính trị - tư tưởng, đạo đức cách mạng cho 
người học viên Công an nhân dân. Chính vì vậy, 
khẩu hiệu “Tư cách người chiến sĩ Công an 
là phẩm chất cách mạng, là đạo đức cách 
mạng, là năng lực nghiệp vụ…” luôn luôn 
được đề cao trên hết trong mọi hành động, trong 
học tập và rèn luyện của học viên toàn trường. 

Bên cạnh đó, Đảng uỷ và Ban Giám 
hiệu cũng rất đặc biệt coi trọng việc bồi dưỡng, 
nâng cao phẩm chất chính trị - tư tưởng, đạo 
đức cho đội ngũ cán bộ, giảng viên Nhà trường, 
nhất là những giảng viên trực tiếp giảng dạy. Bởi 
vì: người giảng viên đứng trên bục giảng luôn 
là cái gương rất lớn cho hàng ngàn học viên 
soi vào, tự điều chỉnh chính mình, nhất là tấm 
gương đạo đức của người thầy. Nếu như người 
thầy đứng trên, đứng trước hàng trăm, hàng 
ngàn học viên mà không có phẩm chất, không 
có đạo đức thì sẽ không có được điều gì tốt đẹp 
để nói cho người khác nghe, không thể giáo dục 
được ai. Nhưng, điều đáng mừng là đội ngũ cán 
bộ, giảng viên của Trường Cao đẳng Cảnh sát 
nhân dân II có ưu điểm nổi bật là: vững vàng về 
chính trị, có phẩm chất đạo đức tốt, đoàn kết 
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thân ái, có ý thức phấn đấu vươn lên, cần cù 
nghiên cứu khoa học, có lối sống trong sạch, 
lành mạnh... Nhiều cán bộ giảng viên lâu năm 
lớn tuổi vẫn say sưa nghiên cứu khoa học, nhiệt 
tình với học viên. Nhiều cán bộ, giảng viên trẻ có 
bước trưởng thành nhanh, chịu khó tích luỹ kiến 
thức, mạnh dạn đề xuất các vấn đề mới, khiêm 
tốn, thực sự cầu thị. Nói chung, các thầy cô giáo 
đều luôn thể hiện mình như là những tấm gương 
sống sinh động về đạo đức cách mạng để học 
viên noi theo.

Sự tận tâm dạy dỗ nhiệt tình từ toàn thể 
cán bộ, giảng viên nhà trường đã góp phần làm 
cho phẩm chất chính trị – tư tưởng, đạo đức, lối 
sống tốt đẹp của học viên ngày càng được hình 
thành và phát triển theo chiều hướng tích cực. 
Nhìn chung, với tinh thần luôn luôn mang theo 
trong mình ngọn lửa truyền thống anh hùng, bất 
khuất, kiên cường, mưu trí, dũng cảm của lực 
lượng Công an nhân dân, học viên Trường Cao 
đẳng Cảnh sát nhân dân II đã không ngừng tự 
nâng cao và hoàn thiện về đạo đức cách mạng 
trong quá trình rèn luyện nhân cách của mình. 
Từ đó, dẫn đến một kết quả là: Gần đây, trong 
học viên, vấn đề đi chơi về khuya, đánh bài, 
uống rượu bia say xỉn, không chấp hành đúng 
điều lệnh nội vụ đã có những con số giảm rõ rệt; 
mà thay vào đó là việc đề cao kỷ luật được tiến 
hành nghiêm túc, điều lệnh nội vụ được chấp 
hành thường xuyên, lời thề danh dự “sẵn sàng 
đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì khi Tổ 
quốc, Đảng và Ngành cần đến” hầu như đã ăn 
sâu vào tận tâm thức và đã được chuyển hóa 
thành những hành động cụ thể trong học tập và 
rèn luyện của từng học viên.

Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm nổi 
bật trong quá trình tu dưỡng, rèn luyện đạo đức 
của học viên, thời gian qua vẫn còn tồn tại một 
số hạn chế thật đáng buồn, làm đau lòng đến 
Ban Giám hiệu và các bậc thầy cô giáo, cán 
bộ nhà trường, đó là: Hàng năm, nhà trường 
vẫn phải miễn cưỡng chấp nhận những con số 
vi phạm kỷ luật, vi phạm chuẩn mực đạo đức 
trong khối học viên. Tuy những con số này rất 
nhỏ, nhưng thật khó để chấp nhận, bởi nó đang 
dần dần góp phần vào việc làm vấy bẩn truyền 
thống tốt đẹp của lực lượng Công an nhân dân 
nói chung và của Nhà trường nói riêng.

Các lỗi mà học viên đôi khi phạm phải 
như: ăn cắp, vi phạm pháp luật, vi phạm kỷ luật, 
quan hệ nam nữ bất chính, đánh bài ăn tiền, 
uống rượu bia say xỉn gây rối trật tự, vi phạm 
chế độ bảo mật tài liệu… Đây là những lỗi thể 
hiện sự xói mòn về giá trị trong lối sống của học 
viên Công an nhân dân. Thật không có gì gọi là 
quá đáng, khi chúng ta đồng lòng cùng nhau nói 
lên: “Những lỗi ấy cần phải được chấm dứt 
ngay, không thể để những con sâu làm rầu 
nồi canh như vậy được nữa”.

Từ những thực trạng đáng buồn còn 
vướng phải trong quá trình tu dưỡng, rèn luyện 
phẩm chất chính trị – tư tưởng, đạo đức, lối sống 
của người học viên Công an nhân dân trong thời 
gian qua tại trường Cao đẳng Cảnh sát nhân 
dân II, tôi xin được phép mạnh dạn kiến nghị 
như sau:

- Về phía Nhà trường:
Trong thời gian tới, Nhà trường cần phải 

tiếp tục duy trì và tăng cường hơn nữa công tác 
giáo dục chính trị – tư tưởng, đạo đức, lối sống 
cho học viên. Cần phải thông tin, tuyên truyền 
liên tục, thường xuyên về lý luận của Chủ nghĩa 
Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh trong 
chương trình đào tạo cho học viên. Không chỉ 
giáo dục ở năm học thứ nhất, mà phải là suốt 
cả quá trình học của học viên tại Trường. Kịp 
thời tổ chức đầy đủ các buổi học tập Nghị quyết, 
quán triệt đường lối, chủ trương mới của Đảng 
và Nhà nước…

Cần phải có một cơ chế chỉ đạo cụ thể và 
chặt chẽ hơn nữa trong việc phối kết hợp giữa 
các Khoa, Phòng, Bộ môn trong Nhà trường 
đối với công tác giáo dục chính trị – tư tưởng, 
đạo đức, lối sống cho học viên. Khắc phục tình 
trạng tồn đọng tư tưởng sai lệch ở một số cán 
bộ, giảng viên như: Coi công việc giáo dục này 
chỉ là công tác chuyên trách của Bộ môn Lý 
luận chính trị, Khoa học xã hội và nhân văn, của 
Phòng Quản lý học viên.

Cần tăng cường kết hợp giáo dục chính 
trị với việc tăng cường giáo dục giá trị văn hóa 
truyền thống của dân tộc cũng như truyền thống 
vẻ vang của lực lượng CAND. Cụ thể: Bộ môn 
Lý luận chính trị, Khoa học xã hội và nhân văn 
nên lồng ghép giảng dạy về những giá trị truyền 
thống đạo đức tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, 
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của lực lượng CAND vào những bài giảng chính 
trị. Ban Giám hiệu Nhà trường nên chủ trương, 
tổ chức cho học viên có được những buổi gặp 
gỡ với các nhà lãnh đạo của Đảng – Nhà nước, 
các cán bộ lão thành cách mạng, để lắng nghe 
họ kể về những tấm gương phấn đấu hy sinh 
quên mình trong cuộc đấu tranh giải phóng dân 
tộc, bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an 
toàn xã hội.

- Về phía học viên:
Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Non 

sông Việt Nam có trở nên vẻ vang hay không, 
dân tộc Việt Nam có được vẻ vang sánh vai 
cùng các cường quốc năm châu hay không, 
chính là nhờ một phần lớn ở công học tập 
của các cháu”. Quán triệt lời dạy đó, mỗi đồng 
chí học viên cần phải nhận thức sâu sắc và triển 
khai thực hiện nhiệm vụ rèn luyện đức, tài trong 
bản thân mỗi học viên CAND; trong đó, đức là 
nền tảng, là cái gốc của người Công an cách 
mạng. Do đó, các đồng chí học viên cần phải 
làm tốt một số mặt sau:

Phải không ngừng học tập, giác ngộ và 
nâng cao lý luận Chủ nghĩa Mác – Lênin và tư 
tưởng Hồ Chí Minh. Phải tuyệt đối trung thành 
với Đảng, suốt đời hy sinh phấn đấu vì lợi ích 
của nhân dân, đặt lợi ích của dân tộc lên trên 
lợi ích cá nhân, có tính trung thực, cần cù, gắn 
bó mật thiết với nhân dân, phải lắng nghe ý 
kiến của nhân dân, tôn trọng quyền làm chủ 
của nhân dân lao động. Phải có ý thức tổ chức 
kỷ luật cao, tuân thủ và chấp hành đúng mọi 
chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, 
pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị của 
Ngành, các nội quy, quy định của Trường. Rèn 
luyện tác phong: Nói đi đôi với làm, làm nhiều 
hơn nói, nói gì làm đấy, không gây mất chữ Tín 
trong nhân dân và đồng đội. Đẩy mạnh công tác 
tự phê bình và phê bình, mạnh dạn đưa ra quan 
điểm, mạnh dạn nhận lỗi và sửa chữa sai phạm 
của chính mình để ngày càng hoàn thiện hơn. 
Có lối sống lành mạnh, trong sáng, thực hành 
tiết kiệm, không xa hoa lãng phí, không có tư 
tưởng đặc quyền đặc lợi.

Phải coi tiêu chí hoàn thiện đạo đức cách 
mạng và tài năng chuyên môn làm mục đích cơ 
bản, quan trọng hàng đầu trong quá trình học 
tập và rèn luyện tại Trường. Nó đòi hỏi trong ý 

chí mỗi người học viên cần xây dựng cho mình 
một đức tính kiên trì, biết chịu đựng gian khổ. 
Hình thành “Đức” và “Tài” trên cơ sở những 
gì mình đã có, kết hợp với những điều mà thầy 
đã truyền thụ trên lớp để không ngừng bổ sung 
và nâng cao giá trị của bản thân cho phù hợp 
với những chuẩn mực tốt đẹp trong xã hội. Phải 
gò mình vào những chuẩn mực đạo đức cách 
mạng, kỷ luật, kỷ cương của Nhà trường.

Phải không ngừng nâng cao trình độ học 
vấn, nắm bắt kịp thời những tri thức mà thầy đã 
dạy, nhưng như thế chưa đủ, cần phải tự làm 
giàu tri thức của mình bằng việc tự học qua sách 
báo và tài liệu tham khảo trong Thư viện Nhà 
trường…

Học hỏi suy cho cùng là để nâng cao tài 
năng, nhưng người học viên Công an nhân dân 
không được sao nhãng cái “Đức”. Cho nên, 
không phải bất cứ cái gì cũng học, mà chỉ học 
những tri thức văn minh, những tri thức không đi 
ngược lại với lợi ích của Đảng, của dân tộc và 
của nhân dân, không vi phạm pháp luật.

Tóm lại, tương lai đất nước chúng ta có 
trở nên vẻ vang hay không, cũng một phần là do 
sự đóng góp của toàn thể học viên trường Cao 
đẳng Cảnh sát nhân dân II. Vì vậy, ngay từ khi 
những học viên đó còn học tập và rèn luyện tại 
Truờng, nhất thiết toàn thể cán bộ, giảng viên 
phải tự mình thường xuyên ra sức phấn đấu tu 
dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng 
và nâng cao năng lực công tác để ngày càng 
xứng đáng là những tấm gương sáng cho các 
thế hệ học viên noi theo. Đồng thời, trong những 
giờ giảng trên lớp, mỗi cán bộ, giảng viên cần 
phải chú trọng và tăng cường hơn nữa công tác 
giáo dục chính trị - tư tưởng, đạo đức, lối sống 
cho học viên./.
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