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THÔNG TRI 
CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY 

về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng nhằm đổi mới,  

nâng cao chất lượng phong trào “Công an nhân dân học tập,                                    

thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” trong tình hình mới 

----- 

  

Trong những năm qua, dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, 

chính quyền, sự phối hợp đồng bộ, hiệu quả của các ban, ngành, mặt trận Tổ quốc, 

đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, phong trào “Học tập, 

thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” trong lực lượng công an tỉnh đã đạt được nhiều 

kết quả quan trọng, có tác dụng tích cực, to lớn trong việc nâng cao bản lĩnh chính 

trị, phẩm chất đạo đức, tư cách, tác phong, lối sống, tinh thần trách nhiệm, thái độ 

phục vụ nhân dân, tinh thần kiên quyết, sự mưu trí, dũng cảm trong công tác, chiến 

đấu của cán bộ, đảng viên, chiến sỹ. Kết quả đó đã góp phần quan trọng vào việc 

ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu 

hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong lực lượng; xây dựng lực lượng công an 

trong sạch, vững mạnh, nội bộ đoàn kết, thống nhất, trung thành tuyệt đối với 

Đảng, Nhà nước và nhân dân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, phong trào “Công an nhân dân học tập, thực 

hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” trong lực lượng công an tỉnh thời gian qua vẫn còn một 

số tồn tại, hạn chế, khuyết điểm, trong đó, đáng lưu ý là một bộ phận cán bộ, chiến 

sỹ thiếu tu dưỡng, rèn luyện, vi phạm pháp luật, điều lệnh công an nhân dân, phải xử 

lý kỷ luật dưới nhiều hình thức, tác động tiêu cực đến dư luận xã hội, ảnh hưởng 

không nhỏ đến uy tín, truyền thống và hình ảnh người công an nhân dân.  

Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế là do cấp ủy, thủ trưởng một số đơn vị, địa 

phương chưa gắn tổ chức thực hiện phong trào với thực hiện các nghị quyết của 

Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chỉ thị của Bộ Chính trị về học tập, làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chưa sâu sát, thường xuyên trong lãnh 

đạo, chỉ đạo phong trào; công tác phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng nhân tố tích cực, 

điển hình tiên tiến, công tác sơ kết, tổng kết, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện phong 

trào chưa được quan tâm đúng mức. Bên cạnh đó, một số cấp ủy, chính quyền, cơ 

quan, đơn vị, mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội chưa quan tâm lãnh 

đạo, chỉ đạo, phối hợp, giúp đỡ lực lượng công an trong thực hiện phong trào. 
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Trong thời gian tới, dự báo tình hình thế giới, khu vực, trong nước và trên địa 

bàn tỉnh tiếp tục diễn biến phức tạp. Các thế lực thù địch tăng cường thực hiện âm 

mưu, hoạt động chống phá Đảng và Nhà nước ta với nhiều thủ đoạn, trong đó có 

chiến lược “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, “phi 

chính trị hóa” lực lượng vũ trang. Nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự đứng trước 

nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi phải tiếp tục xây dựng lực lượng công an trong 

sạch, vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong mọi tình huống. 

Nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào “Công an nhân dân học tập, thực 

hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” trong tình hình mới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu 

các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính 

trị - xã hội tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau: 

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để cán bộ, đảng viên, công chức, viên 

chức và nhân dân nắm vững nội dung, mục đích, ý nghĩa của phong trào “Công an 

nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và 

giúp đỡ, động viên, giám sát lực lượng công an tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện có 

hiệu quả việc đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào trong tình hình mới cũng 

như trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, tinh thần trách nhiệm, đạo đức, lối 

sống, văn hóa ứng xử, tư thế, lễ tiết, tác phong của cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng 

công an tỉnh, nhất là đối với các đơn vị thường xuyên tiếp xúc, giải quyết các công 

việc với tổ chức và nhân dân. 

2. Tổ chức học tập, quán triệt nghiêm; đổi mới và nâng cao chất lượng công 

tác tuyên truyền, giáo dục sâu rộng, thường xuyên, liên tục, có hệ thống, coi trọng 

tuyên truyền về ý thức trách nhiệm, tinh thần tích cực thi đua học tập, thực hiện 

“Sáu điều Bác Hồ dạy”, làm cho cán bộ, chiến sỹ nhận thức sâu sắc hơn về giá trị, 

ý nghĩa cách mạng, khoa học, nội dung “Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân” 

và phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”, nhất là 

vấn đề xây dựng bản lĩnh chính trị, tư cách đạo đức, mối quan hệ gắn bó máu thịt 

giữa công an với nhân dân; tự giác, chủ động lấy “Sáu điều Bác Hồ dạy” làm nền 

tảng tư tưởng, phương châm, nguyên tắc trong công tác, chiến đấu, học tập và 

trong sinh hoạt.  

3. Đưa nội dung thực hiện “tự soi, tự sửa” theo “Sáu điều Bác Hồ dạy” vào 

nghị quyết, nội dung sinh hoạt thường xuyên gắn với việc thực hiện Nghị quyết 

Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, 

đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự 

diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15 tháng 5 

năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức 

phong cách Hồ Chí Minh; Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an 

nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” của Bộ Công an và các phong 

trào thi đua, cuộc vận động trong lực lượng công an nhân dân của các cấp ủy, tổ 
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chức đảng nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ đối với từng cán bộ, đảng viên, chiến 

sỹ, góp phần xây dựng lực lượng công an tỉnh trong sạch, vững mạnh. Chú trọng 

xây dựng, nhân rộng, biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân, các 

điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt. 

4. Mỗi cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng công an tỉnh phải luôn dựa vào dân, 

phát huy quyền làm chủ của nhân dân, làm tốt công tác dân vận, phấn đấu thực 

hiện tốt nhiệm vụ công tác chuyên môn, nêu cao tinh thần “Vì nước quên thân, vì 

dân phục vụ”; kiên quyết chống bệnh quan liêu, hữu khuynh, vô cảm trước những 

yêu cầu chính đáng của nhân dân; chủ động và tích cực khắc phục những thiếu sót, 

khuyết điểm, yếu kém làm tổn hại đến mối quan hệ giữa lực lượng công an với 

nhân dân; tổ chức tốt công tác tiếp công dân, lắng nghe, tiếp thu ý kiến góp ý của 

nhân dân; đổi mới, cải tiến lề lối làm việc, thực hiện tốt công tác cải cách hành 

chính, giải quyết kịp thời các công việc, yêu cầu chính đáng của nhân dân; gần 

dân, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của 

mình, để nhân dân tin tưởng, giúp đỡ lực lượng công an, tích cực tham gia phong 

trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ngay tại địa bàn cơ sở. 

5. Giao Đảng ủy Công an tỉnh: 

- Tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm 

trong Chỉ thị số 04/CT-BCA, ngày 19 tháng 5 năm 2018 của Bộ Công an về đổi 

mới, nâng cao chất lượng phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu 

điều Bác Hồ dạy” trong tình hình mới. Chú trọng việc sơ kết, tổng kết phong trào, 

đánh giá đúng kết quả đạt được, chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm, yếu kém, rút 

ra bài học kinh nghiệm để tổ chức thực hiện tốt hơn trong thời gian tới. 

- Chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc 

việc thực hiện Thông tri này; định kỳ sơ kết, tổng kết, báo cáo Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo. 

 

Nơi nhận: 
- Đảng ủy Công an Trung ương, 

- Các cơ quan chuyên trách tham mưu,  

giúp việc Tỉnh ủy, 

- Các ban cán sự đảng, đảng đoàn, các huyện ủy, 

thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, 

- Các sở, ban, ngành tỉnh, 

- Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể  

chính trị - xã hội tỉnh, 

- Các đồng chí Tỉnh ủy viên, 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 

 T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ 
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Hồ Văn Niên 

 


