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GIAÙO DUÏC YÙ THÖÙC BAÛO VEÄ TOÅ QUOÁC VIEÄT NAM XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA 
CHO HOÏC VIEÂN COÂNG AN NHAÂN DAÂN

Trung úy, CN. Nguyễn Thị Duyên *

 Tóm tắt nội dung: Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là hai 
chiến lược của cách mạng Việt Nam hiện nay. Sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ 
nghĩa trong thời kỳ mới đòi hỏi rất cao ý thức trách nhiệm công dân của mỗi con người. Ý 
thức bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa là tổng hòa những nhận thức, tình cảm, ý chí, niềm tin 
vào mục tiêu lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội của Đảng, nhân dân ta, qua 
đó xác định rõ thái độ, động cơ và hành động của mỗi người nhằm bảo vệ vững chắc độc lập, 
chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân, bảo vệ chế 
độ xã hội chủ nghĩa... 

*****

Công an nhân dân là lực lượng vũ 
trang chủ yếu của Đảng, Nhà 
nước và nhân dân ta, là lực lượng 

nòng cốt thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh 
quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội, nhằm 
góp phần đắc lực cho sự nghiệp xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa. 
Song, để hoàn thành được nhiệm vụ vẻ vang 
này, đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sĩ CAND phải có 
bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông nghiệp 
vụ, nắm vững pháp luật, có đạo đức cách mạng 
trong sáng và lối sống lành mạnh. Đặc biệt, đối 
với học viên các trường CAND - nguồn nhân 
lực bổ sung cho lực lượng CAND, nhân tố quan 
trọng xây dựng và bảo vệ đất nước trong tình 
hình mới thì việc giáo dục ý thức bảo vệ Tổ quốc 
Việt Nam xã hội chủ nghĩa cho học viên CAND 
ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường là một 
trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng 
đầu của các trường CAND.

Trong những năm tới, trên thế giới và khu 
vực, hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu 
thế phát triển chung, nhưng cũng tiềm ẩn những 
nhân tố gây mất ổn định, khó lường. Khu vực 
Đông Nam Á trở thành tâm điểm thu hút sự quan 
tâm và gia tăng ảnh hưởng của các nước lớn, 

đồng thời xuất hiện những nhân tố bất ổn mới. 
Trong nước, các thế lực thù địch đang ra sức 
chống phá sự nghiệp cách mạng nước ta bằng 
chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật 
đổ dưới nhiều hình thức, thủ đoạn nhằm chia 
rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, kích động, lôi kéo 
nhân dân tham gia biểu tình... Trong đó, chủ 
yếu tập trung vào giới trẻ hòng lung lạc niềm 
tin của thanh niên với Đảng, gây mất ổn định 
chính trị-xã hội đất nước, tiến tới làm thay đổi 
chế độ chính trị XHCN ở nước ta. Vì vậy, tăng 
cường công tác giáo dục ý thức bảo vệ Tổ quốc 
Việt Nam XHCN cho học viên các trường CAND 
trong tình hình mới là yêu cầu cấp bách, có ý 
nghĩa quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng và 
bảo vệ đất nước hiện nay.

Trong giai đoạn hiện nay, để góp phần 
nâng cao ý thức bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội 
chủ nghĩa trong nhà trường, các trường CAND 
cần tập trung giáo dục ý thức cho học viên theo 
những nội dung chính sau đây:

Thứ nhất, tăng cường giáo dục truyền 
thống tốt đẹp của dân tộc, truyền thống cách 

---------------------------------------------------------------
* Trợ giảng, Bộ môn Tâm lý,
Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II.



TAÏP CHÍ KHOA HOÏC CAÛNH SAÙT NHAÂN DAÂN  //  NGHIEÂN CÖÙU - TRAO ÑOÅI

94 SOÁ 10 // THAÙNG 7 NAÊM 2015

mạng từ khi có Đảng lãnh đạo
Giáo dục cho học viên truyền thống tốt 

đẹp của dân tộc Việt Nam đã được hun đúc qua 
lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước. 
Đó là truyền thống yêu nước chống giặc ngoại 
xâm bảo vệ nền độc lập dân tộc. Chủ nghĩa yêu 
nước chân chính là sức mạnh tinh thần to lớn 
để dân tộc Việt Nam có thể chiến thắng mọi kẻ 
thù. Sức mạnh ấy được được nhân lên dưới sự 
lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam khi yêu 
nước gắn liền với yêu chủ nghĩa xã hội, độc lập 
dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Trong 
tình hình mới, độc lập dân tộc gắn bó chặt chẽ 
với chủ nghĩa xã hội được biểu hiện ở mục tiêu 
“Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, 
văn minh” mà Đảng và nhân dân ta đang phấn 
đấu.

Từ việc tăng cường giáo dục chủ nghĩa 
yêu nước, khơi dậy ở mỗi học viên tình yêu 
thương con người, yêu đất nước và dân tộc, yêu 
chủ nghĩa xã hội; tình cảm đó hoà quyện tạo 
thành ý thức bảo vệ Tổ quốc. Từ những nhận 
thức của bản thân, các thế hệ học viên công an 
hôm nay phải biến truyền thống yêu nước của 
dân tộc thành niềm tin, lý tưởng, lẽ sống của 
mình; luôn trung thành với Tổ quốc, với Đảng, 
với nhân dân; giữ vững lập trường chính trị, bản 
lĩnh chiến đấu, củng cố lòng tin vào đường lối 
chính trị của Đảng.

Chính vì vậy, tăng cường giáo dục truyền 
thống tốt đẹp của dân tộc, truyền thống cách 
mạng từ khi có Đảng lãnh đạo giúp học viên tự 
hào về truyền thống và phát huy giá trị đó trong 
thời đại ngày nay. Đặc biệt, giáo dục cho học  
viên tư cách người công an cách mạng theo “6 
điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân” với việc 
đẩy mạnh thực hiện phong trào “Công an nhân 
dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”; 
thực hiện có hiệu quả 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”; “Công an nhân dân chấp hành 
nghiêm Điều lệnh; xây dựng nếp sống văn 

hóa vì nhân dân phục vụ”. Đồng thời, học viên 
công an phải đi đầu trong đấu tranh với những 
tư tưởng xa rời truyền thống, những hiện tượng, 
hành vi làm phai nhạt danh dự, đạo đức người 
Công an nhân dân. Từ đó, xác định rõ trách 
nhiệm, nghĩa vụ của bản thân trong thực hiện 
nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu tốt. 

Thứ hai, giáo dục nâng cao nhận thức về 
mục tiêu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ 
nghĩa trong tình hình mới theo Nghị quyết số 
28-NQ/TW, Hội nghị lần thứ tám (khóa XI) của 
Đảng về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong 
tình hình mới”.

Trước sự thay đổi tình hình thế giới và 
trong nước, yêu cầu quan trọng để nâng cao ý 
thức bảo vệ Tổ quốc là phải nhận thức đúng đắn 
mục tiêu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam 
xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới theo tư 
duy mới của Đảng. Đó là: “Bảo vệ vững chắc 
độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ 
quốc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và 
chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ sự nghiệp 
đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa; bảo 
vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; bảo vệ an ninh 
chính trị, trật tự an toàn xã hội và nền văn 
hóa; giữ vững ổn định chính trị - xã hội, môi 
trường hòa bình để xây dựng, phát triển đất 
nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa”1. 

Quan niệm về mục tiêu, nhiệm vụ bảo vệ 
Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa của Đảng 
ta có nội dung rộng lớn và toàn diện hơn; khắc 
phục sự phiến diện trong tư duy cũ chỉ nhấn 
mạnh bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh 
thổ. Đảng ta khẳng định, bảo vệ Tổ quốc Việt 
Nam xã hội chủ nghĩa không chỉ bảo vệ độc lập 
dân tộc, thống nhất đất nước và chủ quyền quốc 
gia, toàn vẹn lãnh thổ mà còn bảo vệ chế độ, 
bảo vệ Đảng, bảo vệ nhân dân, giữ gìn và phát 
huy văn hóa dân tộc, bảo vệ thành quả cách 

1 Đảng ủy Công an Trung ương, Tài liệu Hội nghị học 
tập, quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của 
Ban chấp hành Trung ương (khóa XI) về Chiến lược 
bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Hà Nội, 2014.
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mạng; chống kẻ thù xâm lược từ bên ngoài và 
bọn phản động bên trong cấu kết với nhau; 
“diễn biến hòa bình” của chủ nghĩa đế quốc, 
chống “tự diễn biến” trong nội bộ ta.

Hơn nữa, trong bối cảnh tình hình tranh 
chấp chủ quyền biển, đảo đang diễn ra gay 
gắt, phức tạp, việc bảo vệ vững chắc chủ quyền 
biển, đảo đối với nước ta đặt ra yêu cầu cao hơn 
trong mục tiêu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Làm 
thế nào để giữ vững chủ quyền biển, đảo, thềm 
lục địa thiêng liêng của Tổ quốc, giữ vững môi 
trường hòa bình, ổn định để phát triển, không 
để xảy ra xung đột vũ trang và chiến tranh… là 
yêu cầu cao của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong 
giai đoạn hiện nay. Mỗi học viên Công an nhân 
dân cần nắm được quan điểm xuyên suốt của 
Đảng và Nhà nước ta trong xử lý các mối quan 
hệ quốc tế và khu vực hiện nay là phải luôn tỉnh 
táo, bình tĩnh, khôn khéo, không bị kích động, 
xúi giục gây xung đột vũ trang, chiến tranh; giải 
quyết mọi vấn đề bằng biện pháp hòa bình, trên 
cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc 
tế và nguyên tắc ứng xử của khu vực.

Thứ ba, giáo dục nâng cao tinh thần cảnh 
giác cách mạng; nhận rõ âm mưu, thủ đoạn của 
các thế lực thù địch trong chiến lược “Diễn 
biến hòa bình” và thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự 
chuyển hoá” trong nội bộ ta

Đảng ta xác định: “Chủ động ngăn 
chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động 
chống phá của các thế lực thù địch và sẵn 
sàng ứng phó với các mối đe doạ an ninh 
phi truyền thống mang tính toàn cầu, không 
để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống”2. 
Trong bối cảnh quốc tế mới, các thế lực thù địch 
thường xuyên thay đổi chiến lược và phương 
thức chống phá cách mạng nước ta, với chiến 
lược “Diễn biến hoà bình”, gây bạo loạn lật đổ, 
thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong 
nội bộ ta. 

2 Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu 
toàn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 
2011, tr. 234.

“Diễn biến hòa bình” là chiến lược của 
chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch nhằm 
xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, xóa bỏ chủ 
nghĩa xã hội, làm cho Việt Nam chuyển hóa theo 
chế độ tư bản chủ nghĩa và hoàn toàn lệ thuộc 
vào chúng. Các thế lực thù địch, phản động 
tiếp tục sử dụng chiêu bài “dân chủ”, “nhân 
quyền”, để can thiệp vào nội bộ của nước ta, sử 
dụng các phương tiện thông tin đại chúng tuyên 
truyền, nói xấu Đảng và Nhà nước, xuyên tạc 
chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, 
đường lối, chủ trương của Đảng.

Đồng thời, với chiến lược “Diễn biến hòa 
bình”, các thế lực thù địch còn tìm mọi thủ đoạn 
để thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” 
trong nội bộ ta. “Tự diễn biến” , “tự chuyển 
hóa” trong nội bộ là nói tới sự suy thoái, thay 
đổi quan điểm, lập trường tư tưởng - chính trị ở 
một bộ phận cán bộ, đảng viên hay trong một tổ 
chức Đảng, cơ quan Nhà nước, đoàn thể xã hội 
thuộc hệ thống chính trị của chế độ nhà nước 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Biểu hiện là nhận 
thức lệch lạc về tư tưởng, chính trị; sự sa đọa về 
đạo đức, lối sống...  Điều đáng lưu ý, “tự diễn 
biến” trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh là sự 
phủ nhận của một số người đối với sự lãnh đạo 
tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng 
sản Việt Nam đối với lực lượng vũ trang, mong 
muốn “phi chính trị hóa lực lượng vũ trang”, 
phủ nhận, xuyên tạc đường lối quốc phòng toàn 
dân và chiến tranh nhân dân của Đảng, tuyệt 
đối hóa nhiệm vụ phát triển kinh tế, coi nhẹ, 
buông lỏng nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, gây chia 
rẽ mất đoàn kết giữa Đảng với quân đội, quân 
đội với nhân dân và công an, đối lập tổ chức 
đảng với tổ chức chỉ huy, chính ủy, chính trị viên 
với người chỉ huy, cổ xúy cho những hành động 
“yêu nước” theo kiểu manh động, như xuống 
đường biểu tình, tập trung tụ tập đông người gây 
mất trật tự trị an xã hội. 

“Diễn biến hòa bình” có mối quan hệ 
tương hỗ, tác động qua lại với “tự diễn biến”, “tự 
chuyển hóa”. Nó càng nguy hiểm hơn ở những 



TAÏP CHÍ KHOA HOÏC CAÛNH SAÙT NHAÂN DAÂN  //  NGHIEÂN CÖÙU - TRAO ÑOÅI

96 SOÁ 10 // THAÙNG 7 NAÊM 2015

thời điểm khó khăn của đất nước, những diễn 
biến phức tạp của tình hình thế giới và khu vực. 

Việc nhận thức rõ âm mưu, thủ đoạn 
của kẻ thù là hết sức cần thiết, giúp cho học 
viên công an có tinh thần cảnh giác cách mạng, 
sức đề kháng tốt, sẵn sàng bảo vệ Đảng, Nhà 
nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo 
đảm cho độc lập dân tộc và toàn vẹn lãnh thổ 
được vững chắc. Từ đó, mỗi học viên cần có thái 
độ học tập, nghiên cứu lý luận, đường lối, chủ 
trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước một 
cách nghiêm túc để nắm vững và bảo vệ chủ 
nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường 
lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà 
nước; tăng cường rèn luyện đạo đức cách mạng, 
chống chủ nghĩa cá nhân.

Trên cơ sở những nội dung chính trong 
công tác giáo dục ý thức bảo vệ Tổ quốc Việt 
Nam XHCN cho học viên CAND đã được xác 
định như trên, để đảm bảo tính hiệu quả trong 
quá trình thực hiện, các trường CAND nên triển 
khai thực hiện tốt một số hình thức giáo dục chủ 
yếu sau:

Một là, tăng cường sự lãnh đạo của các 
cấp ủy đảng các cấp, sự phối hợp chặt chẽ, 
thống nhất giữa các tổ chức trong nhà trường. 
Đặc biệt, phát huy tốt vai trò của Bộ môn Lý 
luận chính trị, khoa học xã hội và nhân văn và 
Đoàn thanh niên nhà trường trong việc giáo dục 
ý thức, nâng cao nhận thức cho học viên về 
truyền thống tốt đẹp của dân tộc, truyền thống 
cách mạng từ khi có Đảng lãnh đạo; về mục 
tiêu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình 
mới; về tinh thần cảnh giác cách mạng, nhận 
rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch…

Hai là, tiếp tục thực hiện có hiệu quả 
công tác phối hợp giữa Đoàn thanh niên Cộng 
sản Hồ Chí Minh với các Khoa, Bộ môn và các 
phòng chức năng trong nhà trường. Tổ chức tốt 
các chương trình giáo dục quốc phòng an ninh, 
các phong trào, các cuộc vận động lớn nhằm 
thu hút đông đảo học viên toàn trường tham gia, 
tích cực tự bồi dưỡng, rèn luyện, nâng cao ý thức 

bảo vệ Tổ quốc.
Ba là, kết hợp chặt chẽ giữa việc đẩy 

mạnh xây dựng ý thức quốc phòng với việc chủ 
động phát hiện các âm mưu, thủ đoạn của các 
thế lực thù địch; kiên quyết không để kẻ thù lôi 
kéo học viên CAND tụ tập, tham gia vào các 
hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước và nhân 
dân. Qua các phương tiện truyền thông của 
Đoàn thanh niên nhà trường, phát huy có hiệu 
quả công tác tuyên truyền về giáo dục quốc 
phòng, đồng thời chủ động, tham gia đấu tranh, 
góp phần đẩy lùi các âm mưu, thủ đoạn của các 
thế lực thù địch, củng cố và xây dựng niềm tin 
của thế hệ trẻ với Đảng, với thắng lợi của sự 
nghiệp đổi mới đất nước.

Bốn là, phát huy tốt vai trò tự giác, xung 
kích, sáng tạo của học viên CAND tham gia 
các hoạt động giáo dục quốc phòng, coi đây 
là quyền lợi, là trách nhiệm, nghĩa vụ của mình 
đối với việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. 
Trong quá trình thực hiện, cần linh hoạt, sáng 
tạo các hình thức, phương pháp hoạt động mới, 
lôi cuốn được đông đảo học viên tích cực hưởng 
ứng, tham gia.

Tóm lại, tăng cường giáo dục nâng 
cao ý thức bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa 
cho học viên Công an nhân dân là nhiệm vụ 
vô cùng quan trọng trong các trường Công an 
nhân dân. Thông qua đó, mỗi học viên Công 
an nhân dân củng cố niềm tin, niềm tự hào đối 
với truyền thống tốt đẹp của dân tộc, sự lãnh 
đạo của Đảng; kiên định mục tiêu, con đường đi 
lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; nhận thức đúng 
đắn mục tiêu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc xã hội 
chủ nghĩa trong tình hình mới; đấu tranh chống 
mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch 
trong chiến lược “Diễn biến hòa bình”, thúc 
đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội 
bộ của ta. Trên cơ sở đó, mỗi học viên có ý thức 
tự nguyện, tự giác, có tinh thần trách nhiệm cao 
trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã 
hội chủ nghĩa./.


