
THANH U HA NOT BANGcONG SAN VIT NAM 
BAN TUYEN GIAO 

* Ha N3i, ngày tháng 6 nám 2022 

KInh gái: - Ban Tuyên giáo qun, huyn, thi üy; Dãng Uy trirc thuc Thànhüy, 
- MTTQ và các t chirc chInh trj - xä hi Thãnh ph, 
- Các S&: Thông tin và Truyn thông; Van boa và Th thao, 
- Các co quan báo, dài, ban tin Thành ph& Cng giao tip din tCi HàNi. 

Ti Hi nghj toàn quc quán trit, trin khai thrc hin Nghj quyt s 12-
NQ/TW, ngày 16/3/2022 cüa B ChInh trj khóa XIII v "EMy manh  xây dirng hrc 
luçmg Cong an nhân dan thrc sir trong stch, vttng mnh, chInh quy, tinh nhu, hin 
dai, dap img yeu cu, nhim v11 trong tInh hInh mdi", ngày 17/6/2022, dông chI 
Tng BI thu Nguyn Phü TrQng dâ có bài phát biêu quan trçng vói tiêu dê "Quy& 
tam xây dmg 1irc hrqng Cong an nhân dan thic sir trong sch, vtng mnh, dáp 
rng yêu cu, nhim v11 cüa each ming trong giai don mâi". 

Can cir Cong van so 4065-ViVPTW ngày 17/6/2022 cia Vn Phèng Trung uang 
Dâng và kin chi diao  cüa dng chI Phó BI thu Thuông trrc Thành üy ngày 
23/6/2022 v vic gi:ri Phat biêu cña dông chI Tng BI thu Nguyn Phñ Tr9ng tui 
Hi nghi. toàn que quán trit, trin khai thirc hin Nghj quyt s 12-NQ/TW, ngày 
16/3/2022 cüa B ChInh trj khóa XIII, ngày 17/6/2022; d lam t& cong tác thông 
tin, tuyên truyn, Ban Tuyên giáo Thành ñy gui các ca quan, &m vj bài phát biu 
do VAn phông Trung uong DAng biên son (gü'i kern cong van). 

Nhn dugc cong vAn nay, d nghi, các ca quan, dan v trin khai nghiên cfru, 
phiic vii cong tác tuyên truyn, ph bin trong can bO,  dAng viên và Nhân dan. 

Ncii nhân: 
- Trung BTGTU (dê b/cáo), 
- Nhu kInh gui (dê thtc hicn), 
- Liru VT, TT-TH. 

K/Ti NGBAN 
PHO TR HIJONG TRI T'C 

S 300 - CV/BTGTU 
Gt'ri bài phát bku cza dng chI Tang BI tint 

NguynPhi TrQngtqi Hôi ngh/ toàn quôc quán trit, 
trien khai thrc hiçn Ngh/ quyêt so 12-NQ/TW, 

ngày 16/3/2022 cüa Bó ChInh trj khóa XIII, 
ngày 17/6/2022 



QUY1T TAM xAY DiNG L1J'C LTX(NG CONG 
NIJAN DAN TH4T ST)' TRONG SCH, VCrNG M4NH, 
PAP NG YEU CAU, N1IIM \TtJ CUA CAd MJNG 

TRONG GJAI DOAN MOI 

(Phát biêu cza dóng chI Tong Bi thw Nguyen Phi TrQng 
tgi Hi nghj toàn quO'c quán friçt, friên khai thu'c hiçn 

Nghj quylt s 12-NQ/TW, ngày 16/3/2022 cza Bç5 ChInh frj khoá XIII) 

(f[à Ni, ngày 17/6/2022) 

KInh thu'a các vj dcii biêu; thwa toàn the các dng chi, 

Horn nay, tOi rt vui mmg dn dr Hi ng ton quc quán 

trit, triM khai thirc hin Nghj quyt s 12 cüa BO Chinh trj khoá XIII 

v "Ddy mqnh xdy dmg ltc lwcing Cong an nhdn dan that  sz trong 

sgch, vung mçinh, chinh quy, tinh nhu?, hiçn dgi, dap wig yeu cau, 
P A A A nhiçm vy frong tinh hinh mm Day la mçt H91 ngh rat quan trçng, 

din ra vào thii dim quan trçng, khi cá nuâc và toàn Dãng dang tich 

circ triM khai t chirc thiic hin Nghj quyt Dai  hi  dai  biki ton 

quôc lan thi'r XIII cüa Dáng, no 1xc phân dâu day m?nh  các hoat dng 

phát triM kinh t - x h)i và tang cung mi rng quan h d6i ngoi. 

Tru9c ht, tôi xiii thay rnt länh dto Dáng, Nhà nuOc và vâi tinh 

cam cá nhân gui tâi các dông chi ian chào than ái, lani thm hôi chân 

tInh và Ru chüc mfrng nMg nhit nMt. Chüc Hi nghj cüa chüng ta 

thành cOng t& dçp. 

Thita các dng chI, 

Dng chI Di ttxóng To Lam, U vin B ChInh trj, Bi thu 
Dàng u COng an Trung uo'ng, B tnthng B COng an dã báo cáo 
dy dü v các ni dung ca b cUa Nghj quy& s 12 cüa B Chfnh 
trj. Nghj quyt cüa BO Chmnh trj cling dã duqc gri t6i các dMg chf; 



ADMINBPB_CAND14-6(CT).DOC 2 

p 9 9 I.  

ni dung rat rö rang, c the; cac dong chI can nghiên ciu trrc tiêp, 
ky hwn Mçt so dong chi o cac nganh, cac da phuoiig da phat bieu 
dê cp den nhieu van dê quan tr9ng, ngän gçn nhung rat sâu sac, dê 
xuatnhftng vn dê thiêt thirc. Drn'c các dong chI chO phat biëu 
kiên, tôi chi xin gqi ma, nhn manh  và lam rO them mt sO van die, 
và cling chi tp trung vào trà Rn 3 câu hói: (1) Vi sao vào lüc nay BO 
ChInh trj lal  phãi bàn và ra Nghj quyêt ye day mnh xãy dmg lc 
luç'ng Cong an nhân dan tht sr trong sach,  vng  manh,  chfnh quy, 
tirih nhu, hin dai,  diáp rng yêu cu, nhim vii trong tinh hInh 
mai? (2) Nhftng ni dung cci bàn, c& lOi trong Nghj quyt ln nay 
là gi?; Va (3) Chcing ta phái lam gI và lam nhr the nào die th?c hin 
p A 9 - i A A 9 I'. A 9 7 A co hiu qua nhimg yeu cau, nhim vi ma Ngh quyet lan nay cua BQ 

Chinh tn d ra? 

1. Vi sao vào ltic nay B ChInh trj lii phãi bàn và ra Nghj 
quyt v vn d xây drng hrc ltrçnig Cong an tht sir trong sich, 
vfrng minh? 

9 p 

Nhu chCing ta diëu d biêt, Cong an Vit Nam là COng an nhãn 
dan; tr nhãn dan ma ra, vi nhân dan ma ph1ic v. Ra di trong cao 
trào Cách mng Tháng Tam näm 1945, duçc Bang ta và Bác H 

- p 9 A A A 9 A P cham b giao diic, ren luyçn; duc nhan danhet long tm yeu, giup 
d, brc krçmg Cong an cüa chiing ta dã the hin phârn chat anh 
hung, bàn linh kiên cuOng, tn trung v6i Bang, tn hiëu vói dan, 
khOng quân ngi khó khän, gian kh& 1p nên nhiu chin cong hin 
hách, khng djiih di.rqc vj th& vai trè là ndng ct trong vic bào ye, 

gitt rthig an ninh chInh trj, trt tir an toàn x hi, dóng gop rt quan 
trçng vào vic hoân thành các miic tiêu, nhim vi ciia each mng, 
bão v cuc sang blnh yen cUa nhan dan, ma rng quan h di ngoi 
cüa tht nuâc. Hin nay, trong bi cãnh tinh hinh th giâi có nhiu 
din bi&i nhanh chóng, phüc tap, khó kr&ng; djch bnh, khüng b, 
phá hoai, xung dQt sc tOe,  dan  tOe,  tOn giáo, tranh giành quyn lc, 
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dáo chInh, chin tranh cuc b din ra phüc tp i nhiu ncii trên th 
giâi, song nuâc ta van gift \rfng duçc n djnh chfnh trj, an ninh 
quc gia, trt tr an toàn xã hOi,  duqc nhan dan ghi nhn, cong dng 
quc th diánh giá cao, là dt nuó'c thanh binh, là diim dn an toàn và 
hap dan doi voi ban  be quoc te. 

Diu do không phâi tij nhien, ngu nhiên ma có, ma do là do 
sir no l?c,  phn du cUa toàn Dâng, toàn dan, toàn quân ta, trong do 
cO cong lao, dóng gop rt to lan cüa lrc lixgng Cong an nhân dan. 
Các dng chI dã chU dng nm bat, phân tIch, d? báo sat dung tmnh 
hInh; thirc hin t& chirc nãng tham mini vó'i Dãng và Nba nuc'ic 
trong vic hoach  djnh the thu triro'ng, dumg lôi, chfnh sách, hoàn 
thin th ch và huy dng các ngun lirc d bào v nn tang tu' 
ftthng cüa Bang, bâo v lqi ich qu& gia - dan tc, gift gin an ninh 
chinh trj và trt tir, an toàn xà hi. Tp trung du tranh quy& lit, cO 
hiu qua vói nhthig hoat dQng chông phá cüa các the lirc tht djch; 
kjp thai phát hin, ngàn chn các hoat dng khüng bô, xir l nhiêu 
vi kich dng ch6ng di, biu tinh, bao loan gay ri an ninh, trt tsr; 
khOng d phic tap  kéo dài, lan rng. Cong tác phèng nga, Mu 
tranh chOng ti pham, vi pham pháp lut dat  hiu qua cao. Chat 

hi9'ng diëu tra, khám phá an duqc nâng len. Do do dã kiêrn chê diic 
sr gia thng cüa ti pham, tao  chuyn bin tich cic v trat  tr, an toan 

xähôi. 

P. A P '. 'A Rieng trong cong tac dau tranh phong, chong tham nhung, tieu 

circ, cac dng chi cia chp hành nghiêm sij lnh dio, chi dao  cüa B 

ChInh trj, Ban Bi thir, Ban Chi dao  Trung rnng v phOng, ch6ng 

tham nhOng, tiêu circ; t chi'rc dng b), cO hiu qua các m.t cong 
tác, phi hçrp ch.t ch vai các ca quan tu pháp và Ban Ni chInh 
Trung uang, U ban Kim tra Trung trong, Thanh tra ChInh phu, 
Kim toán Nhà nuâc, dánh dzng, dánh tring nhiu th chi'rc va Ca 
nhân phm tOi, tao si'rc cành tinh, cãnh báo, rn de, gOp phn bào v 
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E)àng, bào v ch d, cüng c nim tin cUa can b, diâng viên và 
nhân dn, gift vftng n dijnh chInh trj - xã hi d phát trin tht nuâc. 

Ben canh  iru dim là co bàn, chüng ta cling phài thra nhan 
A A I A A rang, cong tac xay dynglrc hxçmg, to chuc b9 may va hoat dçng 

cUa 1irc krçmg Cong an van con mt so han chê, bat 
cap. 

Do là cong 
tãc nrn bit, phãntfch, dr bao tinh hInh và tham mini chin lucre Co 

no!, co luc, Co VlC chua kp thai, chua chuan xac; luat phap ye an 
ninh, tr.t ttr chua day dñ, dông b; hiu lxc, hiu qua quãn 1 nhà 
nuâc v an ninh, trt tir trën mt s liinh vvc,  dja bàn cOn han  ch; 
mt b phn can b, chiên si thiu in duO'ng, rèn luyn, thi&i 
guong mau; giam sut.y chi chien dau, vi phm ky luat, tham chi vi 
phm pháp lut dn IIIrC phài b xir l; tim lirc hu can, k thut, 
nhât là co si 4t chat, phuong tin, trang thiêt bj k5 thi4t có m.t, 
có linh rrc chua theo kjp yêu câu cüa tinh hInh thrc tiên va sr phát 
triën ciia khoa hQc - cong ngh. 

, r 

Nh&ng hn chê, bat cp nêu trën do nhiëu nguyen nhân, nhtmg 
chU yu là do: Nhn th'crc chInh 1Tj, trinh dO chuyên rnOn, nghip v1i, 

sv 
hieu biet phap luat, ky nang cong tac, ky nang dan vn cua m9t 

A A I A A ' A I I A .' A bç phn can bQ, chien si cong an chua dap ung yeu cau, nhiçm vi 
A I A A A. duçcgiao; nhm thuc cua mt'so cap uy,chmh quyen, cuag an rn9t 

s don v,.dia phuong trong thc hin các chü truang,duOng li cüa 
Dàng, chInh sách, pháp lut cUa Nhà nuâc ye an ninh, trt tir và xay 

dvng lijc luvng Cong an nhãn dthi chua that sâu sic, dy dü; chua 
phát huy hët si'rc manh  cüa câ h thông chfnh trj và toàn dn trong 
sr nghip bão v an ninh, trt tir, xây drng lrc lirqng Cong an nhn 
dan; ngun 1c cüa Nhà nuâc bào dam cho hoat dIng cüa COng an 
nhmn dn trQng mQt s lTnh vrc có phn cOn hn ch; tlnh hmnh chmnh 
trj, an ninh th giói din bin ngày càng phirc tap;  các th 1irc thu 
djch khOng ngi'rng ch6ng phá Dãng, Nhà nuécc và ch d ta. 
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Dir báo thai gian tó'i, tIrth hInh chfnh trl,  an ninh th giOi có th 
• • F 

con dien bien phixc tap;  cac the lirc thu dch khong ngung chong phá 
r • Dang, Nha nmc va che d9 ta. Cac van die tranh chap tren bien 

Dông, xung dt giüa the nrnic lan, djch bnh toàn ciu... dã, dang và 

sê dt ra nhiThg yeu cu mâi và thách thirc lan trong vic bào v chü 

quyên quôc gia, tao dng, ânh huâng tiêu crc den cong tác gitt gin 

an ninh, trt tir. O trong nuóc, mc dü tinh hInh djch bnh Covid-19 

ye co bàn d duc kiêm soãt; kinh tê - x hi tiêp tic duc plc hôi, 

phát triên; d?ñ song nhân dan duqc cài thin rO rt trên nhiêu mat; 

song eWing ta vn phãi di mt vài không it kho khän: T tham 

nhüng, tiêu crc chua dirge giài quyt trit d; tInh tring suy thoái v 

tu tixang chInh trj, dao  due, lôi song trong rnt bO phn can b, dãng 

viên chua dirge dy lüi; vn d "4c diln biê'n", "4c chuyê'n hoá" vn 

chua duge ngän chn có hiu qua... Day vn là nhüng thách thüc 

lan, tim in nguy Co mt n djnh ti'r ben trong, gay mt nim tin 

trong nhân dan. Trën mt séi vüng chin luçic, cfla  bàn tr9ng dim 

cOn tiêm an các yêu to gay mat on djnh, không loai trir khà näng xây 

ra bao  loan chInh trj. An ninh truyn th6ng và phi truyn thng con 

din bik phirc tap;  am muu, hoat dng ch6ng phá tha các th lrc thà 

djch ngày càng tinh vi, xào 4uyt; ti phm và vi phrn pháp1ut v 

an ninh, trt tr din bin pWrc tap, khO dci bá& và kim soát; sir phát 

triên manh  me cüa khoa hçc - cong ngh, truyên thong... tác ctng 
F r p 

sâu sac, da chiêu den môi trumg an ninh, trt tcr  cüa dat nuâc ta. 

p p 

Trong bôi cânh tInh hInh d, dê thirc hin tot hon nfta vai 

trO, nhim vii là lirc lugng nOng c6t trong cong tác bào v an ninh 

quoc gia, gui gin trat t%r, an toan xa h9i; Dang, Nha nuoc va than 

dan ta dOi hOi l?c  hrçing Cong an nhân dan phãi luôn luôn cânh 

giác, tip titc phát huy truyn thng anh hung, ye yang; n 1irc 
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phn dLu khOng ngirng, vuçYt qua mci khó khãn, thir thách, th1rc 

hin và hoàn thành xut sc rnçi nhim vi ma Dàng, Nhà nuoc và 

nhân dan giao phó. Drni sr lãnh dao  trrc tiêp, tuyt dôi, ye moi 

m.t cña Dàng, lirc hrçing Cong an nhân dan can tiêp tiic nêu cao 
A A A A 9 A A quyet tam, thirc hiçn manh  me, co hiçu qua nhiçm vi xay dung 

lirc lugng Cong an nhân dan that sir trong sach,  ving  manh, 
chIrth quy, tinh nhu, hin dai,  dáp irng yêu câu, nhim vii trong 

'7 '7 '7 A A A tinh hinh mm. Chinh vi vy, Bc Chinh trl khoa XIII da quyet 

djnh ban hành Nghj quyt s 12-NQ/TW v vn d dc bit quan 

trng nay. Day cüng là vic lam hêt src CO nghTa, the hin sir 

quan tarn sâu sac và niêm tin tuâng tuyt di cüa Dàng, Nhà 

nuâc và nhân dan d& vOi hrc luçing Cong an nhân dan. 

2. Nhihig n(ui thing ct löi trong Nghj quyt 1n nay cüa B 

ChInh trj v xây thyng lire hrçrng Cong an nhân dan là gl? 

'7. I '7 

Trên tinh than kê thra và phát triên các ni dung có tInh 

nguyen the, nhüng thành tiju c ban gn vói yëu cu cao hcin cUa 

giai do?n  phát trin mOi vói nhftng th?i co', 4n hi mOi cl'ing vâi 

nhttng khó khn, thách thc dan xen ngãy câng gay g.t han nhu trén 

d nói, Nghj quyt cüa BO Chfnh trj ln nay nhn mnh, chi rO, b 

sung vã hoàn thin them the ni dung sau: 

M3t là, v quail dkm và 1w twfrng chI dqo:  B Chmnh tr nhn 

mnh v nhgAn  thic, bt 1untrong hoàn cãnh, diu kin nao cüng 

phài luôn kiên djnh nguyen täc Dâng Cong san Vit Nam lânh dao 

tuyt dôi, trrc tiêp ye mi mt dôi vâi Cong an nhân dan. Day là 

yêu c.0 khách quan, tht yu cüa sr nghip bão v an ninh, trt tir. 

Sir lãnh dao  cña Dàng dôi vâi Cong an nhân dan là toàn din, bao 
quát trên các lrnh vtc chInh trj, hr tiràng và t chirc; trong mi 
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nhiêm v1,T cOng tác bâo v an ninh quc gia, gi gin trt tir, an toàn 

xä hi, xäy drng 1c lucrng. O dâu có th chirc và hoat dng cüa 

Cong an thl O do phái cO sir 1nh dao  trirc tip cüa Dâng. Dng d ra 

dung 1i báo v an ninh qu& gia; giü gin trt tir, an toàn x hi. 

Ni dung duçic nhân manh,  có tam quan tr9ng dc bit trong Nghj 

quyt ln nay là: Xây dung l?c  krçrng Cong an nhân dan that 
trong sgch, vftng mgnh, tuyt di hung thành vái Dáng, vái Td 

quoXc,. hit lông, hit thc phyc vy nhán dan, day là nhim vii duc 

d.t len hang du, có tfnh nguyen the và cüng là l do ton tai  cüa  l?c 
lung Cong an. Cüng vâi dO là phài uu tiên các ngun lc d xây 

dirng lrc lug Cong an nhân dan chInh quy, tinh nhu, hin dçti, 

dáp (mg yêu cu, nhim vii bào v an ninh T qu&, gifi gIn kr 

cucing, trt tir xà hi trong giai do?n mOi. 

Nghj quy& tip tçic khâng dnh Cong an nhân dn là "lá chn" 

và "Thanh báo kilm" bão v nhân dan, bào Dãng, Nhà rnrâc và 

ch dO x hOi  chü nghia. Xây dçmng 1irc luvng Cong an nhan dan that 

s trong sqch, vu-ng mqnh, chinh quy, tinh nhuç, hiçn dgi la yeu cau 
' ', cap thiet, gop phan xay dimng va bao v vung chac To quoc, giu 

rtrng môi truà'ng hoà binh, n djnh, dua rnrâc ta tth thnh rnróc phát 

trik, theo djnh hixâng x hOi  chü nghTa vào giüa th k XXI. 

p. p. 

Tiêp tiic quail trit sâu sac và 4n dicing sang ti.o chü nghTa 

Mac - Lenin, tu tithng H ChI Minh, chü truang, du&ng 16i cüa 

Dàng, chinh sách, pháp lut cüa Nhà nuâc v xay dxng 1irc lucing 

Cong an nhân dan; dt trong t6ng th chü truong xay dimng, chinh 

don Dâng và h thông chInh trj trong sach,  viing  manh;  xây dung, 

hoàn thin Nhà nithc pháp quyn x hi chü nghTa Vit Nam; xy 

d'mng dOi  ngii can bO ngang tam nhim vi. 
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Dng thai, k thra, phát huy nhthig thành ttru và truyn tMng 

d dtt duqc trong qua trInh xây drng, chin du Va trithng thành 

cüa 1irc luçrng COng an nhân dan; tham khào, tip thu có chçn l9c 

kinh nghim cUa quOc tê phii hp vOi thrc tiên Vit Nam, tp trung 

xây drng lrc hrng Cong an nhân dan that sv trong sch, vng 

manh, chinh quy, tinh nhu, hin di, toàn din Ca v chInh trj, ttx 

tixâng, dao drc, th chrc, can b, hoat dng chuyên môn, nghip vi 

và hu can, k5 thut, dáp rng yêu câu, nhim vi bâo v an ninh, 

trt tix truâc mat và lâu dài; có 1 trInh, buâc di vffiig chäc, phü hçip 

vOi tInh hInh kinh t& xã hi cüa dt rnró'c, khà nàng bão dam cUa 

ngân sách nhà nuâc va xä hi. 

, ' 

Hai là, ye mic tMu: Nghj quyêt lan nay xác dinh  rat rO mic 

tiêu tong quát là: "Tqo chuyên biên mgnh me, thu sac, toàn din 

trong xáy dipig ly'c 'lwcrng Cong an nhân dan th2t si trong sgch, 

vth'ig mgnh, chInh quy, tinh nhu, hin dgi, là 4tc lupiig vii trang 

nhân dan sac ben, mang bàn chat cia giai cap cong nhán, tuyt dôi 

trung thành vOi chü nghia Mac - Lenin, tw tuth'zg Hd C/il Minh, vói 

Dáng, I'[hà nwác và nhdn dan; mang tIn/i nhân dan và tInh dan t(5c 

thu sac; co h th6ng td chtc tp trung, thdng nh&, chuyên sdu, 

xuyen suot, tin/i, gQn, mgnh; co dQi ngu can bQ, c/zen si tin/i nhue; 

pháp ch kj) luçt, kj" cwcing dwçrc tang cwO'ng; tiin lsc hgu cdn, k9 
thuát hin dgi. 

NO lc phdn dâ'u d dê'n nám 2025, 4c lwcmg COng an n/ian 
dan nithc ta ccr bàn phái tin/i, gn, mgnh, các 4c lwcing tlnh báo, cci 
y1u, an nm/i, cánh sOt cci d(5ng, k9 thuat  nghip vy, an ninh mgng Va 
dá'u tranh phông, ch6ng ti p/gm cOng ngh cao tiln thdng len hicAn  

dgi. Phdn ddu dIn nám 2030 ltc lwng COng an n/ian dan chIn/i 

quy, tinh nhu, hin dcii", the hin quyêt tam, chI rat cao cüa toàn 
Dãng, toàn dan, toàn quân ta, và dc bit là hxc lucmg Cong an nhân 
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dan phãi ra sirc thrc hin btng duc nhttng miic tiêu c1,i th dä d ra: 
(1) Nâng cao náng 4tc ldnh dçio, thc chiln dá'u cüa td chi'c dáng, 

dáng viên; xáy dy'ng cap ui', to cht'c dáng trong COng an nhdn dan 

that sctrong sqch, vthig mqnh toan din. (2) Tiip tyc hoàn thin 

chwc nang, nhzçm vy, to chwc bQ may cua 4cc lu'cxng Cong. an nhan 

dan dáp &ng yeu cu, nhiêm vy Mo dam an ninh, 1rqt tt, phIi hp 

vái tInh hInh thzcc tiln. (3) Ndng cao hiu ltc, hiu qua quán lj nhà 

nzthc ye an ninh, tr2t ty'; dOi mó'i cOng tác cOng an, chfi d5ngphông 

ngIi'a, pháthin, du tranhlàm thdt bqi mi am mu'u, hoqtd3ng xdm 

phgm an nznh quoc gza, day mQnh cong tac dau franh phong, chong 

ti phcim và vi phgm pháp luat  v an ninh, trat  ty'; tgo chuyê'n biê'n 

rö ret vê trat  ty', an toàn xã h7i, gop phdn xây dy'ng da't nithc ta là 

mt ddt nithc có trat  ty', kj) cwo'ng, that  sy' an ninh, an toàn, lành 

mgnh. (4) U'u tiên du tw xáy dy'ng hg tdng, k9 thuat, tang cw&ng 

phu'ong tin, trang thiê't bj, (mg dyng khoa hQc - cOng ngh hin dgi, 

nhát là cOng ngh sO, ty' d3ng hoá, dii' lieu l&n, trI tu nhdn 4w cho 

4cc lu'ci'ng Cong an nhán dan. 

, ' 

Ba là, ye nhim v va giãipháp: Nghj quyêt lan nay dê ra khá 

day dñ và dong b, gôm 7 nhóm van dê: (1) Tang cwô'ng sy' lãnh 

dqo cza Dáng, sy' quán l cña Nhà nzthc, sy' giám sat cña nhán dan 
r 

dOi vO'i 4cc lu'crng COng an nhdn dán, náng cao hiu qua cOng tác 
F.  

dáng, cOng tác chInh frj trong 4cc lwcmg COng an nhân dan. (2) Tiêp 
V 

tyc hoàn thin tO chi'cc b5 may, báo dam biên chê, xây dy'ng dç51 ngü 

can b5 COng an nhán dan theo hwO'ng "B (5 tinh, tinh mQnh, huyn 

toàn din, xä barn cc' sO". (3) Ddi rnO'i cOng tác tham mini, lãnh dçzo, 

chi huy, tang cw&ng tOng kêt thy'c tiên, phát triên l5 luan ye COng an 
p 

nhán dan. (4) Xây dzrng, hoàn thin pháp luát, cci chê hoit d(5ng, 

phô'i hcrp cia 4cc htmg COng an nhán dan. (5) Bào dam tim 4cc cc' 

sO' vat chat, trang bj hin dQi, dOng bç5. (6) Day mgnh vic xây dy'ng, 
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cing cô' nn an ninh nhdn dan, the' fr2n an ninh nhân dan. (7,) Tang 

cu'&ng cong tác di ngoçii, hçrp tác quO'c te' phü hgp vâi Nghj quyt 

Dti hi XIII cita Dàng và bôi cânh tinh hInh mâi. 
r 9 

3. Cháng ta phãi lam gl và lam nhtr the nào dê thic hin có 
hiu qua Nghj quyêt cüa B Chinh trj ye xây di,rng liyc hryng 
Cong an nhãn dan? 

D th ch'Crc thirc hin that tht, có k& qua thit thçrc Nghj quyê't 
lan nay cüa BO ChInh trj, tôi dê ngh can dc bit chü mt so 

vn d sau (5 vn d): 

MOt là, can tiêp tjc nhan thc that day di và sdu sac mic 
p p . 9 dich, yeu cau, y nghia, tam quan trng va nçn dung cua Ngh quyet; 

n&m vtmg nhftng quan dim, ttx tirâng chi dao,  nhttng cong vic 
phâi lam, lien cc s& do tao  si tMng nhá't cao chI và hành 
dng, quyêt tam cüa toân Dâng, toàn qun và toãn dan ta. Xác drjnh 
rO day là trách nhim cüa toàn h thông chInh trj, chit không phãi 
chi là nhim V11 cüa riêng Cong an, nhung Cong an phài là l?c 
luçing nOng cOt. Dàng ui Cong an Trung acing và các cap ur dãng 
trong hrc hrçing Cong an phâi luôn luôn quán trit Va th?c hin 
nghiêm tñc dirmg l6i, chü truang cüa Dâng v gitt gin an ninh, trat 
tir, bâo v To quOc; thrc hin that  tot chrc nng thani mtru v(ii 
Ding, Nhà naâc v bâov an ninh, trat  tir; phiic vti phát trin kinh th 
- Xä hi:  quôc phOng, dOi ngoi; tuân thU, tic hin day dü sir lnh 

dao, chi  dao  cua Dang lien tat ca cac 
mat 

cong tac. Thrc hin 
nghiêm các quy djnh cüa pháp luat 

và sir quân l, diiêu hành cüa Nhà 
nuâc. 

Dng thô!i, phài nhn thüc that  dñng và thng cuèng quan h 
gn bó gifta Cong an vâi các ngành, các cp, các t ch'(rc, doân th 
và nhân dan trong thrc thi nhim vv;kt  hçp chat chê gifta bão dam 

an ninh, trat  tx vâi phát triên kinh tê, x hi, ma rng quan h dOi 
ngoii. Dc bit, Quân d5i và Cong an phái là hai lc lupiig nông 
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co't, thu'c st là "thanh kiIm" và "lá chn ", là hai cánh cia mt con 
chim, báo vç, giü' gin hoà bInh, dn djnh, phát triên dá't nwó'c, do do, 
phãi không ngimg cüng céi m6i quan h doàn kt, gn bó mt thit 
gita Cong an nhân dan vOi Quan di nhân dan, ph61 hçip nhjp nhàng 
cüng thc hin nhim vii qu6c phông, an ninh, phi;ic vi phát frin 
dt nuO'c; kt hap chat chê giia xây dung nn an ninh nhân dan, thE 
lrQn an ninh nhan dan vai xay dirng nen quoc phong toan dan va 
thE tran  quó'c phdng toàn dan vthig chic. 

Hai là, chü trçng xay dirng 1c luçmg cong an có ban linh 
chInh trj \rttng yang, tuyt doi trung thành viii To quôc, vâi Dãng, 

P A A . A A , A A A Nha nuo'c, nhan dan va che d xa h9l chu nghia, kien dnh mic tieu, 
1 lithng cách mng cüa Dãng; có phm chit dao due trong sang, 161 
song lânh mnh, that sir hem chfnh, guang mâu, gn bó mt thiêt 

P \ A A A P P P P A vrn nhan dan, vi nhan dan ph'iic v11; co y thuc to ehuc ky luat cao, 
nghiêm minh, sn sang chin du, hy sinh vi sr nghip bâo v an 
ninh T6 qu6c; nm vng pháp 

luat, 
tinh thông nghip v, lam ehit 

khoa hc - cong ngh, si'r dirng thành thao các thit bj, phuang tin, 
vu khI dixçic trang bj; duçic rèn 1uyn, thu thách qua thc tin cong 
tác, chi6n du. Tp trung xây dmg di ngü can b( 1nh dto, chi huy 
dü phrn cht, trInh dO,  näng 1e, uy tin, ngang thm nhim vi va can 
bO khoa hQc, k5 thut, chuyên gia giöi. 

Mi can bO,  chin si cOng an phãi thuàng xuyên tu duo!ng,  rèn 
1uyn d6 nêu cao chi chin du; thuing xuyën tr soi, tir sira, tr tu 
dixO'ng, rèn 1uyn theo 6 diu Bác H6 dã dy lirc hrçing COng an 
nhandan: 

Ddi vó'i t mInhphái: Can, Kim, Liêm, ChInh 
P P 

Dói vó'i dóng sphái: Than Ai Giip D5 

Ddi vó'i Dáng, ChInh phü phái: Tuyt D6i Trung Thành 

DOi vái nhán danphai: KInh TrQng, LéPhép 
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I. - 9. -' Doi vrn cong vz?c phai: Tçin Tuy 

D6i vái djch phái: Cucxng Quyê't, Khón Khéo. 

Phài coi day là vic lam thuO'ng xuyên, rat h trçng, tth thành 

tiêm thcrc trong trái tim, khôi óc và hành dng thxc tê trong cong 

tác, chiên dâu hang ngày cüa minh; luOn luôn gii mlnh cho that 
trong sgch, that  v1mg yang, khong bjsa ng trixâc bt c sir mua. 

chuOc, lôi kéo nào cüa các phân tCr xâu, "lçii ich nhóm"; không bi 

cam d bâi nhüng danh igi thm thumg; khOng lqi diing cmmg vj 

cong tác cüa mInh d lam nhftng vic ty tin, dan hen, lam phiioiig 

hai den igi Ich chung cüa Dàng, Nhà nu6c và igi ich chtnh dáng cüa 

nhân dan. Co nhu th mâi bâo v duçic uy tIn, danh dl! thiêng lieng 

và phát huy dugc truyn thó'ng anh hIng, cách mqng ye yang cüa 

lc hrcmg Cong an nhân dan. 

p '7 p 

Ba là, tiêp tiic hoàn thin to chüc b may, bào dam biên chê, 

xây dimg di ngü can b Cong an nhân dan theo phirang châm "Ba 

tinh, tinh mgnh, huyçn toàn din, xä barn cc" sà". Ca bàn giü n djnh 
to ch(rc b may cüa B Cong an nhir hin nay; dông thai tiêp tiic rà 

soát, nghiên cu diêu chinh, hoàn thin chc nang, nhim vii, to 

chüc b may và co ché hoat  dng do thijc tiën yeu cau, nhim vi 

giü gin an ninh, trt tr, phü hgp vOi chi'i tnrang, dung li cüa 

Dãng, chfnh sách, pháp lu.t cüa Nhà nuâc v th chrc b may cüa he 
thng chInh trj. Tip tiic hoãn thin t chrc b may ben trong cüa 
cong an dan vj, dja phucing tinh, gçrn, mqnh, dáp img yêu câu, 

nhiêm vi dugc giao. Tiêp tiic duy trI so lixgng biên chê cia B Cong 
an theo Ngh quy& s 22-NQITW, ngày 1513/2018 cüaB Chfnh 
trj; nãng cao chat li.rçng quãn l và sir d'çing bién chê, kêt hçp tinh 

giãn biên chê và bô sung di ngü can b phi'i hçp; diêu chinh biên 
ch hçp l khi thânh 1p th chüc mâi hoc dugc giao them nhim 
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vi, diáp üng yêu cu bâo dam au ninh, trt ttr, phi'i hqp vói phát trin 
kinh th, x hi và gia tang dn s6 trong ttrng thai ki. 

B6n là, dc bit chäm lo cong tác xây dçrng, chinh dn Dãng, 
nâng cao nàng lirc lành dao  va si'rc chin du cUa các th chrc dàng 
trong hxc krng Cong an nhân dan; bâo dam sir lãnh do tuyt di, 
fic tiêp ye rnç)i rnt cña EDáng dM vâi lc lucing Cong annhân dan. 
Dang uy, Dang b9 Cong an Trung txong phai girang mau, di dau, 
tip tçic quán trit thirc hin nghiêm tñc, hiu qua các nghj quy& 
cña Trung uang v cong tao xây dimg Dàng, nht là Nghj quy& 
Trunguoiig 4 cáo khoá XI, XII v xây dung, chinh dSn Dãng; K& 
luan so 21 cUa HÔi nghi lan thir tir Ban Chap hành Trung ucing Dàng 
khoá XIII ye "Day mcinh xây dcng, chinh don Dáng và h thông 
chInh trj, kiên quylt ngán chçn, ddy lài, xzc ly' nghiêm can b5, dáng 
viên suy thoái v tic twó'ng chInh trj, dqo dic, Mi sOng, biu hin "tzc 
din biê'n", "tt chuyé'n hoá"; Quy djnh cüa Trung uo'ng v 19 diu 
dâng vien không dugc lam; Kët lun so oi cüa B Chinh trj ye tiêp 
tic thrc hin Chi thj s6 05 v hçc tp và lain theo tu tuâng, dto dCrc, 
phong each H ChI Minh. Day là nhtng vn d tht c6t lOi trong 
cong tác xay drng Dang, xay dixng h thng ehinh tn cüa chüng ta 
that sir trong such và ngày càng vftng manh.  Dâng b cong an cáo 
cp phâi là mt dràng b mu mrc, di du trong xây drng, chinh dn 
Dáng; d cao vai trO nêu guong, tInh gl.roiig mu cüa can b cáo cp 
trong hrc hrcing Cong an; sit cht k' cuong, kr luat;  phát huy 
truyn thng ye yang cüa Cong an nhan dan anh hUng. 

Tang cumg cOng tác bào v chinh trj ni bO,  giü vtng và thng 
cu?rng kST lut, kr cuang, doàn kêt ni b. Day mnh cong tác kiêm 
tra, giám sat, kiên quy& du tranh m?nh  m, quyt lit hm ntta, 
hieu qua hon nhra, ngn chn, d.y lUi tham nhüng, tiêu circ tnróc h& 
và ngay chinh trong hrc luçing Cong an. Tng cu?ing kim tra, giám 
sat vic thc hin durng li, chU trirong cUa Dãng, pháp luat cUa 
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Nhà iurâc phà hqp vOi chirc näng, nhim vi cña các dan vj trong 
Cong an nhân dan d 1rc 1ung Cong an nhän dan 

that sy hem 
chinh, that se trong sach, that sz vfrng manh; khóng dwc, tuyt di 
khong ducrc cy quyên, cy the, lçii diing crnmg vj và nghip vi 
cOng the d lam nhf1ng vic bt chinh. 

Näm là, ngay sau fli nghj nay, can cü vào Nghj quylt cUa B 
Chfnh trj: Bang doân Quoc hOi  can thnh dio, chi diao  nghiên ciru, 
xay dirng các dci an lust, phap lnh ye an ninh, trt t1r, bâo dam ca 
sâ pháp 1 day dü va ca ché, chInh sách phü hp cho vic tO chirc, 
hot dung hiu 1irc, hiu qua cUa 1c luçmg Cong an nhan dan; mi 
tiên phân b ngân sách bão dam xây drng 1irc 1rnng Cong an nhân 
dan theo l trmnh, mic tiêu d ra. Ban can sir dang ChInh phU 1nh 

dao, chi  dao  th chi'rc thrc hin Nghj quyt; lnh do, chi dlao, 
chirc thc hin có cht lucmg, hiu qua nhim vii xây drng pháp lut 
ye an nirth, ftt tii, xay d1rng lrc hrcrng Cong an nhân dan. Các ban 
dáng, ban can sr dàng, dàng doan, dãng ui trtrc thuc Trung hang; 
các tinh uT, thành u' th chirc quán trit, xây dpng chixang trinh, k 
hoach d thijc hin that tt Nghj quyt a cci quan, dan vj, dja 
phuang mmnh. 

7 , ,• I, 7 Bang uy Cong an Trung uang can phoi hçp vcn cac tmh uy, 
thành u' tiêp tcic  to ch(rc tuyën truyên, quán trit các quan diem, tu 
tuOng chi dao,  mic tiêu và các nhim viii, giãi pháp cüa Nghj quy& 
ln nay cüa B Chinh trj dn ding d6i tixçYng, dáng viên Va can i)C), 
chiên siCông an nhãndâri. Bong thai, cókê hoch, 1 trinh, buóc di 
vung chac, phu hçip de then khai thcrc hl9n Ngh quyet m9t each bai 
b, chat chë, khoa hQc, hiu qua. Lãnh dao  các ngành, các dia 
phuang cn nm vffng, hiu sáu, thtc hin thing, thtc hin nghiêm 
Nghj quyt; tao  sr chuyn bin mgnh v nhan  thi-c, th6ng nhdt cao 
y chi va hanh dung de cung xay drng lirc luqng Cong an nhan dan 
có dü sirc mnh, tiëm içrc, khâ näng phiic vi Co hiu qua the mic 
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tiêu, nhim vi each mng ciiia dt niióc trong giai doan mdi, gop 
phan xay drng va bao vç vixng chac To quoc, giu vmg moi tniang 
hoà binh, n djith, nâng cao vj th và uy tIn cüa Vit Nam trén 
tnring quôc tê, xay drng xä hi dan giàu, nuic mtnh, dan chü, 
cong bang, van minh, trt t1r, kr cuorng, an toàn, dua nuóc ta tth 
thanh mt nuo'c phat trien theo dnh huong xa hçi chu nghia vao 
gifta th k XXI, nhu Nghj quyt Dai  hi to?in quc cüa Dãng dà d ra. 

0'' 
Thu'a cc dng chI. 

TOi tha thit mong di và tin tung rang: VOi nhttng n h1rc va 
quyêt tam cao, vâi tinh than dam nghi, dam lam, dam chju trách 
nhim vi lçii Ich chung; vâi dOi  ngü can b tuyt di thing thành, tn 
tuy, có ban lTnh chInh frj vf?rng  yang, phâm chat dto dtrc trong sang, 

r , ' ' A r co trmh dQ, nang hrc, 1irc lucing Cong an nhan dan da doi mm, no 
1?c phn dâu rôi cãng phãi day m?nh  dOi mâi, no 1rc phân dâu 
rn?nh me hon ntta, thrc hin thâng igi Nghj quylt cUa B Chinli trj 
lan nay, gOp phthi gift vftng môi tmông hoà binh, on djnh dê xây 
dimg vâ phát trin dt rniâc. 

A A A ) - A A F Toan the hrc luçing Cong an nhan dan hay luon luon ghi nho, 
khc sâu vào tam trI cita minh và thxc hin cho bng duçic lô'i th: 
"VI nwó'c quên than, vi dan phyc vy"; "Con Dáng thi con mInh", 
"Danh di! là diêu thiêng liêng, cao quy' nhât"! 

MOt ln nfta tôi xiii chUc các dng chI the khoé, hqnh phzc, CO 

nhiêu niêm vui mái, niêm tin mO'i, khI the mó'i và tháng frii  mail 

TOi xin trân trng cam an! 
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