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Tóm tắt nội dung: Tuổi trẻ Công an nhân dân là một lực lượng nòng cốt 

của Đảng và Nhà nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Đây là lực lượng 

luôn đi đầu trong mọi hoạt động, là chỗ dựa vững chắc của nhân dân. Tuổi trẻ 

học viên Công an nhân dân không ngừng lớn mạnh và phát triển dưới sự lãnh 

đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Lực lượng Công an nhân dân với nhiều 

phẩm chất quí báu với những truyền thống rất đáng tự hào đem lại sự bình yên 

và hạnh phúc cho nhân dân, có vai trò to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo 

vệ tổ quốc. Hơn thế nữa, cán bộ chiến sĩ, học viên Công an còn có nhiệm vụ và 

chức trách to lớn trong việc bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn 

xã hội. Muốn có được phẩm chất đạo đức cách mạng và tư tưởng chính trị ấy là 

nhờ sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt, linh hoạt của Đảng qua từng thời kỳ lịch sử. 

Bên cạnh những mặt tích cực, còn một bộ phận nhỏ học viên Công an có những 

hành vi sai trái và tư tưởng chính trị không vững vàng cần phải khắc phục để 

xây dựng lực lượng Công an nhân dân ngày càng vững mạnh, xứng đáng với 

danh dự và truyền thống của ngành. 

***** 

Công an nhân dân là một lực lượng vũ trang trọng yếu của Đảng Cộng sản 

Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, làm nòng cốt, 

xung kích trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã 

hội của Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Công an nhân dân có 

chức năng tham mưu cho Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa Xã hội 

Chủ nghĩa Việt Nam về bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã 

hội; thực hiện thống nhất quản lý 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. 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 
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trưởng Bộ Công an. Đây là bộ phận đặc biệt của xã hội, có vị trí quan trọng 

trong suốt tiến trình lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Tiếp nối 

truyền thống của các thế hệ cha anh, tuổi trẻ học viên Công an nhân dân luôn tin 

tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, trung thành, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc 

và chủ nghĩa xã hội, nêu cao tinh thần yêu nước, sẵn sàng hy sinh vì độc lập dân 

tộc, vì hạnh phúc của nhân dân. Bên cạnh đó, thanh niên luôn có khát vọng, ý 

chí vươn lên, có tinh thần đoàn kết, chia sẻ, tương thân, tương ái, vì cộng đồng 

và lợi ích quốc gia nên đã luôn có mặt ở những nơi khó khăn, gian khổ, xung 

kích hoàn thành mọi nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao. Những việc làm và 

hoạt động của thanh niên được thể hiện rõ nhất ở các phong trào hành động cách 

mạng, các chương trình hành động, tiêu biểu như: “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và 

làm theo lời Bác” theo Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) với nhiều 

nội dung, hình thức phong phú, sáng tạo tạo chuyển biến tích cực trong nhận 

thức và hành động của cán bộ, đoàn viên, thanh niên. Đây là điều rất đáng phấn 

khởi và là nhân tố quan trọng góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân 

ngày càng phát triển vững mạnh. Các phong trào như “Sáng tạo trẻ”, “Thanh 

niên chung tay xây dựng nông thôn mới”… đã cổ vũ đoàn viên, thanh niên phát 

huy sáng kiến, tích cực nghiên cứu khoa học, tăng năng suất lao động với nhiều 

mô hình, cách làm mới, hiệu quả. Qua đó, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính 

trị, giải quyết những vấn đề bức xúc của cộng đồng, thực hiện các chương trình, 

mục tiêu quốc gia ở những nơi khó khăn, gian khổ; xây dựng tiềm lực quốc 

phòng - an ninh của từng địa phương, đơn vị. Đi đầu trong việc hoàn thành 

những nhiệm vụ thiêng liêng của Tổ quốc có sự góp sức không nhỏ của lực 

lượng tuổi trẻ Công an Nhân dân mà nền tảng để xây dựng lực lượng vững mạnh 

ấy là sự cố gắng phấn đấu và rèn luyện không ngừng của cá nhân từng học viên 

các khối trường Công an Nhân dân. Đây là nhân tố quan trọng góp phần xây 

dựng lực lượng Công an nhân dân ngày càng vững mạnh. 

Hiện nay, tuổi trẻ Công an nhân dân đang ngày một nối tiếp những trang sử 

truyền thống của cha anh, làm tốt chức trách và nhiệm vụ của một người chiến sĩ 

Công an Nhân dân. Chức trách, nhiệm vụ đó như sau: 

Căn cứ Luật Công an nhân dân năm 2005; căn cứ Nghị định số 

77/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an quy định: 

Thực hiện nghiêm túc 5 lời thề danh dự, 10 điều kỷ luật Công an nhân dân 

Việt Nam; thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện theo 6 điều Bác Hồ dạy Công an 

nhân dân; gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, 



pháp luật của Nhà nước, các quy định của lực lượng Công an nhân dân và của 

địa phương nơi cư trú. 

Chấp hành nghiêm chỉnh sự lãnh đạo, chỉ đạo, chương trình, kế hoạch công 

tác; thực hiện đúng quy chế, quy trình làm việc, điều lệnh Công an nhân dân, 

phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 

Tích cực học tập nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ, pháp luật, ngoại 

ngữ, tin học; rèn luyện thể lực, tác phong công tác, kỹ năng sử dụng các loại 

phương tiện, vũ khí, công cụ hỗ trợ và kỹ thuật, chiến thuật quân sự, võ thuật. 

Giữ gìn đoàn kết nội bộ, nêu cao tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê 

bình, trung thực, thẳng thắn, thương yêu, tôn trọng, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. 

Đề cao cảnh giác cách mạng trước âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá 

của các thế lực thù địch và bọn tội phạm; bảo vệ bí mật của Đảng, Nhà nước và 

của ngành Công an. 

Nêu cao ý thức trách nhiệm vì nhân dân phục vụ, dựa vào nhân dân mà làm 

việc, tôn trọng, lễ phép khi tiếp xúc với nhân dân, bảo vệ, giúp đỡ và lắng nghe 

ý kiến của nhân dân; tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, 

đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. 

Nêu cao tinh thần đoàn kết, hữu nghị trong quan hệ hợp tác quốc tế, góp 

phần tích cực vào cuộc đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ 

xã hội. 

Đáng khen ngợi và biểu dương hơn nữa, tuổi trẻ Công an Nhân dân có 

những phẩm chất quý báu. Một là, lòng nhiệt huyết, truyền thống hiếu học, ham 

hiểu biết, có ý chí vượt khó, cần cù, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, có hoài bão 

lớn. Hai là, thông minh, mưu trí, dũng cảm. Ba là, tiếp thu kinh nghiệm, học hỏi 

thực tiễn. Bốn là, tinh thần yêu nước nồng nàn, trung thành tuyệt đối với sự 

nghiệp của Đảng, gắn bó sống còn với lợi ích dân tộc, nhân dân và chế độ xã hội 

chủ nghĩa. Năm là, tinh thần xung kích cách mạng, xung phong tình nguyện, 

không ngại hy sinh gian khổ, sẵn sàng đảm nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm 

vụ mà Đảng và nhân dân giao phó. Sáu là, sống, học tập và làm theo tấm gương 

đạo đức Hồ Chí Minh. 

Nhờ thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ cũng như phát huy những phẩm 

chất quý báu của mình, tuổi trẻ học viên Công an nhân dân đã gặt hái được 

những thành tích rất đáng tự hào. Đa số học viên đều tích cực tham gia các 

phong trào thi đua học tập và rèn luyện, các hoạt động thể dục thể thao, văn hóa, 

văn nghệ do nhà trường tổ chức. Chấp hành nghiêm chỉnh kỷ luật của nhà 

trường và tuân theo đúng hiến pháp và pháp luật của Nhà nước. Số lượng học 



viên được kết nạp vào Đảng hàng năm không ngừng tăng lên; số lượng học viên 

đạt học lực khá giỏi chiếm tỉ lệ cao. Bên cạnh những kết quả đạt được còn mặt 

tồn tại cần được khắc phục. Đó là vẫn còn nhiều trường hợp Đảng viên Công an 

nhân dân, Đoàn viên Thanh niên bị kỷ luật và bị buộc ra khỏi ngành. Vẫn còn 

tồn tại đó là do ý thức của một số học viên còn hạn chế, chưa có nhận thức đúng 

đắn về vai trò và trách nhiệm của mình. Đoàn viên thanh niên chưa có nhận thức 

đúng đắn về vai trò của Đảng chưa thực sự hiểu được vị trí của người đảng viên 

trong việc xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Kèm theo đó là nguyên nhân khách 

quan: Do sự tác động lôi kéo của những kẻ xấu, phản động chúng luôn tìm cách 

móc ngoặc, lợi dụng cán bộ ta làm cho cán bộ chiến sĩ Công an nhân dân bị lợi 

dụng trở thành công cụ hỗ trợ chúng. 

Hiện nay, tuổi trẻ Công an nhân dân đang ngày một nối tiếp những trang sử 

truyền thống của cha anh, làm tốt chức trách và nhiệm vụ của một người chiến sĩ 

Công an Nhân dân. Đó là thực hiện nghiêm túc 5 lời thề danh dự, 10 điều kỷ luật 

Công an nhân dân Việt Nam; thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện theo 6 điều Bác 

Hồ dạy Công an nhân dân; gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối, chính 

sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của lực lượng Công an 

nhân dân và của địa phương nơi cư trú. Chấp hành nghiêm chỉnh sự lãnh đạo, 

chỉ đạo, chương trình, kế hoạch công tác; thực hiện đúng quy chế, quy trình làm 

việc, điều lệnh Công an nhân dân, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được 

giao. Đồng thời tích cực học tập nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ, pháp 

luật, ngoại ngữ, tin học; rèn luyện thể lực, tác phong công tác, kỹ năng sử dụng 

các loại phương tiện, vũ khí, công cụ hỗ trợ và kỹ thuật, chiến thuật quân sự, võ 

thuật. Giữ gìn đoàn kết nội bộ, nêu cao tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê 

bình, trung thực, thẳng thắn, thương yêu, tôn trọng, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. 

Đề cao cảnh giác cách mạng trước âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá của 

các thế lực thù địch và bọn tội phạm; bảo vệ bí mật của Đảng, Nhà nước và của 

ngành Công an. Nêu cao ý thức trách nhiệm vì nhân dân phục vụ, dựa vào nhân 

dân mà làm việc, tôn trọng, lễ phép khi tiếp xúc với nhân dân, bảo vệ, giúp đỡ 

và lắng nghe ý kiến của nhân dân; tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành 

chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Nêu cao 

tinh thần đoàn kết, hữu nghị trong quan hệ hợp tác quốc tế, góp phần tích cực 

vào cuộc đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. 

Đảng và Nhà nước đề ra mục tiêu xây dựng lực lượng Công an nhân dân là: 

Chương IV Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam nêu rõ: 



Điều 67:  Nhà nước xây dựng Công an nhân dân “cách mạng, chính quy, 

tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an 

ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội 

phạm. 

Điều 68: Nhà nước phát huy tinh thần yêu nước và chủ nghĩa anh hùng 

cách mạng của Nhân dân, giáo dục quốc phòng và an ninh cho toàn dân; xây 

dựng công nghiệp quốc phòng, an ninh; bảo đảm trang bị cho lực lượng vũ trang 

nhân dân, kết hợp quốc phòng, an ninh với kinh tế, kinh tế với quốc phòng, an 

ninh; thực hiện chính sách hậu phương quân đội; bảo đảm đời sống vật chất, tinh 

thần của cán bộ, chiến sỹ, công nhân, viên chức phù hợp với tính chất hoạt động 

của Quân đội nhân dân, Công an nhân dân; xây dựng lực lượng vũ trang nhân 

dân hùng mạnh, không ngừng tăng cường khả năng bảo vệ Tổ quốc. 

Với mong muốn xây dựng tuổi trẻ học viên Công an nhân dân ngày càng 

vững mạnh hoàn thành mọi nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó, chúng tôi 

có những ý kiến đề xuất: 

 Thứ nhất, đối với tuổi trẻ học viên Công an Nhân dân. Tuổi trẻ thanh niên 

Việt Nam là lực lượng đông đảo, ham hiểu biết và luôn tìm tòi cái mới, giàu sức 

sáng tạo, xung kích đi đầu trong việc quán triệt và thực hiện chủ trương, đường 

lối,chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Trong đó, tuổi trẻ học viên 

Công an nhân dân là nguồn nhân lực to lớn trong sự nghiệp bảo vệ Đảng, Nhà 

nước và nhân dân. Chính vì vậy, với cương vị là học viên trường Cảnh sát nhân 

dân chúng ta cần phải: Ra sức học tập, rèn luyện tinh thần, ý thức kỷ luật và xây 

dựng bản lĩnh chính trị của người Công an nhân dân. Có tinh thần yêu nước, 

kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, sẵn sàng chiến 

đấu hi sinh vì độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ đất nước, vì sự nghiệp 

cách mạng của Đảng. Phải đi đầu trong mọi công việc, tuyệt đối trung thành với 

Đảng Cộng sản Việt Nam, với Nhà nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 

và với nhân dân Việt Nam. 

Thứ hai, đối với nhà trường. Hiện nay, dưới cương vị là học viên trường 

Cao đẳng Cảnh sát nhân dân chúng tôi có một số ý kiến và đề xuất sau. Nhà 

trường tạo điều kiện để học viên có thể giao lưu, tiếp xúc, học hỏi với các cán bộ 

Đảng viên trong và ngoài nhà trường thông qua các diễn đàn, các buổi giao lưu, 

sinh hoạt tập thể để từ đó học viên có thể học hỏi và trau dồi thêm kinh nghiệm. 

Ngoài ra, nên tổ chức giao lưu với các trường trong ngành Công an nhân dân để 

mỗi học viên có thể hiểu thêm về lực lượng Công an nhân dân, từ đó phát huy 

hết vai trò và khả năng của mình. Đây cũng là điều kiện để mỗi học viên mở 



rộng các mối quan hệ, nó sẽ giúp ích cho việc công tác của các học viên sau này. 

Nhà trường nên mở nhiều lớp bồi dưỡng chính trị, những cuộc thi tìm hiểu về 

quá trình hình thành và phát triển của Đảng để học viên có thể hiểu rõ và nhận 

thức đúng đắn để từ đó các học viên xác định được mục tiêu học tập và ý chí 

phấn đấu và rèn luyện để được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Đồng thời nhà 

trường nên tạo cơ hội để học viên đủ điều kiện có thể được kết nạp vào Đảng khi 

còn học tập và rèn luyện tại trường, để có bản lĩnh chính trị vững vàng hơn khi 

nhận nhiệm vụ công tác tại địa phương. Từ đó có thể hoàn thành tốt mọi nhiệm 

vụ được giao và cống hiến nhiều hơn cho sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và 

giữ gìn trật tự xã hội. Ngoài ra, ban chấp hành Chi bộ của các lớp phải phối hợp 

chặt chẽ với nhau và với nhà trường để phát huy tốt vai trò, nhiệm vụ mà Đảng 

và Nhà nước giao phó. Ban chấp hành chi bộ mỗi lớp phải quan sát nắm bắt tình 

hình cụ thể về sinh hoạt của cán bộ Đảng viên cũng như tất cả các thành viên 

trong lớp. Tích cực phát huy tinh thần phê bình và tự phê bình trong mỗi cán bộ 

Đảng viên. Cán bộ Đảng viên trong lớp phải nhiệt tình giúp đỡ những quần 

chúng ưu tú, Đảng viên dự bị cũng như các học viên là đoàn viên thanh niên để 

ngày càng có nhiều học viên được kết nạp vào Đảng, từ đó xây dựng chi bộ lớp 

ngày càng vững mạnh hơn. 

Tóm lại, là lực lượng xung kích trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và 

giữ gìn trật tự an toàn xã hội, học viên Công an nhân dân cần ra sức học tập và 

rèn luyện, tham gia tốt các phong trào “Thanh niên công an nhân dân thực hiện 6 

điều Bác Hồ dạy”, “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, 

nghiêm chỉnh chấp hành tốt nội quy và quy chế của nhà trường, thực hiện tốt vai 

trò và nhiệm vụ của người cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân. Chúng tôi mong 

rằng các ý kiến đề xuất ở trên sẽ được nhà trường xem xét và đưa vào thực hiện 

để tạo điều kiện thuận lợi cho các Đoàn viên ưu tú trong nhà trường có cơ hội 

được đứng trong hàng ngũ của Đảng để sau đó có thể học tập và rèn luyện tốt 

hơn và có khả năng làm tốt mọi nhiệm vụ được giao khi nhận công tác ở địa 

phương./. 

 


