
BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG ĐẢNG BỘ CÔNG AN

75 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG CÔNG AN 
NHÂN DÂN VIỆT NAM (19/8/1945 - 19/8/2020);  

15 NĂM NGÀY HỘI TOÀN DÂN  
BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC  

(19/8/2005 - 19/8/2020)
Tài liệu tuyên truyền

HÀ NỘI - 2020



4



5

Chủ tịch HỒ CHÍ MINH  
Người Cha thân yêu, người tổ chức, giáo dục, rèn luyện  

và lãnh đạo Công an nhân dân Việt Nam
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(Trích Thư Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi đồng 
chí Hoàng Mai, Giám đốc Công an khu XII, 
ngày 11/3/1948, Hồ Chí Minh: Toàn tập, 
Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, t.5, 
tr.498-499).



7

p

5 LỜI THỀ DANH DỰ  
CỦA CÔNG AN NHÂN DÂN VIỆT NAM

1. Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và Nhân dân Việt Nam, với 
Đảng Cộng sản Việt Nam, với Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam, suốt đời phấn đấu, hy sinh vì độc lập, tự do, chủ quyền, 
thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, vì an ninh Tổ quốc.

2. Nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách 
của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị và Điều lệnh 
Công an nhân dân; sẵn sàng đi bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì khi 
Tổ quốc, Đảng và Nhân dân cần đến.

3. Kính trọng, lễ phép với Nhân dân. Sẵn sàng bảo vệ tính 
mạng, tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân. Suốt đời 
tận tụy phục vụ Nhân dân, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của 
Nhân dân.

4. Đề cao cảnh giác, kiên quyết, mưu trí, dũng cảm đấu tranh 
phòng, chống các thế lực thù địch, các loại tội phạm và các hành vi 
vi phạm pháp luật.

5. Ra sức học tập, thực hiện nghiêm túc 6 điều Chủ tịch Hồ Chí 
Minh dạy Công an nhân dân, luôn xứng đáng với danh dự và truyền 
thống của Công an nhân dân Việt Nam.
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LỜI NHÀ XUẤT BẢN
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LỜI NÓI ĐẦU

Công an nhân dân Việt Nam ra đời trong cuộc Tổng khởi nghĩa 
tháng Tám năm 1945, là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp 

bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, được 
Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu 
lãnh đạo, tổ chức, giáo dục và rèn luyện, được Nhân dân tin cậy, 
ủng hộ, giúp đỡ. Trải qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng 
thành, Công an nhân dân đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử 
thách, lập nhiều thành tích, chiến công xuất sắc, viết nên truyền 
thống vẻ vang của Công an nhân dân Việt Nam.

Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân 
Việt Nam, 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, 
Bộ Công an phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn 
“Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Công 
an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2020); 15 năm Ngày hội 
toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2020)”. Nội 
dung tài liệu gồm 3 phần chính:

Phần thứ nhất: 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành 
của Công an nhân dân Việt Nam.

Phần thứ hai: 15 năm thực hiện Ngày hội toàn dân bảo vệ an 
ninh Tổ quốc.

Phần thứ ba: Công an nhân dân phát huy truyền thống vẻ 
vang, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh 
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quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong giai đoạn mới.
Một số hình ảnh tư liệu: Các đồng chí lãnh đạo Công an nhân 

dân Việt Nam các thời kỳ.
Đây là tài liệu chính thức dùng để tuyên truyền rộng rãi trong 

cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.
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Phần thứ nhất

75 NĂM XÂY DỰNG, CHIẾN ĐẤU VÀ TRƯỞNG THÀNH  
CỦA CÔNG AN NHÂN DÂN VIỆT NAM

I- NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG LỊCH SỬ VẺ VANG  
CỦA CÔNG AN NHÂN DÂN VIỆT NAM QUA 75 NĂM  

XÂY DỰNG, CHIẾN ĐẤU VÀ TRƯỞNG THÀNH  
(1945 - 2020)   

1. Công an nhân dân ra đời, đấu tranh bảo vệ chính 
quyền cách mạng (8/1945 - 12/1946)

Ngay từ khi ra đời và trong suốt quá trình lãnh đạo cách 
mạng, Đảng ta thường xuyên quan tâm chăm lo xây dựng lực 
lượng Công an nhân dân. Qua các thời kỳ cách mạng từ cao trào 
Xô viết Nghệ Tĩnh (1930 - 1931) đến cuộc vận động Cách mạng 
Tháng Tám 1945, Đảng đã xây dựng và tổ chức các “Đội Tự vệ 
đỏ”, “Tự vệ công nông”, “Danh dự trừ gian” (sau đổi là “Danh dự 
Việt Minh”), “Hộ lương diệt ác”, “Đội Trinh sát”... Đó là các tổ 
chức tiền thân của Công an nhân dân Việt Nam làm nhiệm vụ 
nắm tình hình địch, chống khủng bố, diệt trừ bọn Việt gian, phản 
động tay sai của Pháp và phát xít Nhật để bảo vệ Đảng, bảo vệ 
phong trào cách mạng của quần chúng nhân dân.
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Đội tự vệ ở Hòa Quân - Đông Sớ  
trong cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh 1930 - 1931 

Khi thời cơ cách mạng đến, Đảng ta đã phát động cuộc Tổng 
khởi nghĩa Tháng Tám, các tổ chức đó đã cùng quần chúng nhân 
dân nổi dậy khởi nghĩa, đập tan các cơ quan đàn áp của địch, 
giành chính quyền về tay Nhân dân. Ngày 19/8/1945, cuộc khởi 
nghĩa đã giành thắng lợi ở Hà Nội. Ngày 23/8, các lực lượng khởi 
nghĩa giành được chính quyền ở Huế. Vua Bảo Đại, tay sai của 
Pháp buộc phải đầu hàng cách mạng. Ngày 25/8, cuộc khởi nghĩa 
thắng lợi ở Sài Gòn - Chợ Lớn. Trong vòng nửa tháng, cuộc Tổng 
khởi nghĩa đã thành công trong cả nước, chính quyền về tay Nhân 
dân, trừ một số nơi như: Lai Châu, thị xã Lào Cai, Hà Giang, Vĩnh 
Yên, Móng Cái do bọn Tưởng Giới Thạch câu kết với bọn phản 
động tay sai chiếm đóng từ trước.

Cùng với việc chiếm lĩnh, đập tan các cơ quan đàn áp của địch, 
thiết lập chính quyền cách mạng, ở Bắc Bộ ta lập Sở Liêm phóng 
và Sở Cảnh sát. Đồng chí Chu Đình Xương, đảng viên Đảng Cộng 
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sản Đông Dương, Trưởng ban tài chính Xứ ủy Bắc Kỳ được cử làm 
Giám đốc Sở Liêm phóng Bắc Bộ. Các tỉnh, thành phố thuộc Bắc 
Bộ, nơi nào giành được chính quyền đều thành lập Ty Liêm phóng, 
Ty Cảnh sát. Ở Trung Bộ, ta lập Sở Trinh sát. Đồng chí Nguyễn 
Văn Ngọc, Thường vụ Xứ ủy được cử làm Giám đốc sở Trinh sát 
Trung Bộ. Các tỉnh thuộc Trung Bộ thành lập Ty Trinh sát. Ở 
Nam Bộ thành lập Quốc gia tự vệ cuộc. Đồng chí Dương Bạch Mai, 
Xứ ủy viên Xứ ủy Nam Kỳ được cử làm Ủy trưởng Quốc gia tự vệ 
cuộc. Các tỉnh thuộc Nam Bộ đều lập Quốc gia tự vệ cuộc. Đồng 
chí Nguyễn Văn Trấn làm Giám đốc Quốc gia tự vệ cuộc Nam Bộ. 
Tuy tên gọi khác nhau nhưng các tổ chức đầu tiên của Công an 
đều làm nhiệm vụ đấu tranh trấn áp phản cách mạng, giữ gìn an 
ninh, trật tự, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền non trẻ mới thành 
lập, bảo vệ tính mạng và tài sản của Nhân dân.

Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa vừa mới ra đời đã phải 
đương đầu với nhiều thử thách. Từ cuối tháng 8/1945, dưới danh 
nghĩa quân đồng minh vào tước vũ khí của quân Nhật, 20 vạn 
quân Tưởng mang theo bọn đặc vụ và bọn phản động lưu vong 
trong các tổ chức “Việt Nam Quốc dân đảng”, “Việt Nam cách 
mạng đồng minh hội” kéo vào miền Bắc nước ta, chiếm đóng từ 
vĩ tuyến 16 trở ra. Mưu đồ của quân Tưởng và bọn phản động tay 
sai là tiêu diệt Đảng ta, phá tan Việt Minh, giúp bọn phản động 
lật đổ chính quyền cách mạng.

Ở miền Nam, ngày 11/9/1945 một lữ đoàn quân Anh do tướng 
Gơraxây chỉ huy đến Sài Gòn cũng với danh nghĩa tước vũ khí 
quân Nhật, thực chất là mở đường cho Pháp xâm lược lại nước ta. 
Bọn phản cách mạng như “Đại Việt”, “Việt Nam Quốc dân đảng”, 
bọn Tờ rốt kít, bọn phản động lợi dụng tôn giáo, bọn Việt gian tay 
sai của Pháp thừa cơ chống phá cách mạng quyết liệt.

Chưa bao giờ trên đất nước ta lại có nhiều kẻ thù như lúc này, 
trong khi tình hình kinh tế của ta đang gặp rất nhiều khó khăn, 
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tài chính kiệt quệ, gần 2 triệu người chết đói, 95% dân số mù chữ. 
Chính quyền cách mạng đứng trước tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”. 
Các lực lượng Liêm phóng, Cảnh sát, Trinh sát, Quốc gia tự vệ cuộc 
vừa mới thành lập phải bắt tay ngay vào cuộc đấu tranh quyết liệt 
chống thù trong giặc ngoài, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền cách 
mạng. Ngày 2/9/1945, lực lượng Liêm phóng đã tổ chức dẫn đường 
đoàn xe của Chủ tịch Hồ Chí Minh, bảo vệ an toàn tuyệt đối cuộc 
mít tinh tại Quảng trường Ba Đình, thành phố Hà Nội, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam 
Dân chủ Cộng hòa. Để tránh cùng một lúc phải đối phó với nhiều kẻ 
thù, Đảng ta, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã áp dụng sách 
lược hết sức khôn khéo, mềm dẻo, tài tình, lúc hòa với Tưởng để 
đánh Pháp, lúc hòa với Pháp để đuổi Tưởng, đấu tranh đập tan mọi 
âm mưu của địch và các thế lực phản động tay sai, giữ vững chính 
quyền cách mạng. 

Lực lượng Công an bảo vệ Chủ tịch Hồ Chí Minh  
và Chính phủ lâm thời tại buổi Lễ Tuyên ngôn độc lập  

khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, ngày 2/9/1945
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Ở các tỉnh, thành phố thuộc Nam Bộ, dưới sự lãnh đạo trực 
tiếp của các cấp ủy Đảng, lực lượng Quốc gia tự vệ cuộc đã phối 
hợp với các lực lượng khác đào đường, dựng chiến lũy, dũng cảm 
chiến đấu để cản bước tiến của quân Pháp. Tại thành phố Sài 
Gòn - Chợ Lớn, một bộ phận Quốc gia tự vệ cuộc rút về Chợ Đệm 
xây dựng lực lượng vũ trang lấy tên “Bộ đội Chợ Đệm” làm nhiệm 
vụ bảo vệ cơ quan, bảo vệ cán bộ, lãnh đạo của Đảng, chặn đánh 
các cuộc đánh chiếm của địch. Một bộ phận khác của Quốc gia tự 
vệ cuộc Sài Gòn - Chợ Lớn chiến đấu giam chân địch ở thành phố, 
sau đó rút về Cần Giuộc rồi lên Hiệp Hòa tổ chức kháng chiến. 
Tại Hiệp Hòa, đơn vị được bổ sung lực lượng và lấy tên “Bộ đội 
Hiệp Hòa”. Tháng 1/1946, bộ đội Chợ Đệm và bộ đội Hiệp Hòa 
hợp nhất lại thành “Quốc vệ đội Nam Bộ”. 

Ngày 23/9/1945, Quốc gia tự vệ cuộc Cần Thơ và Sóc Trăng đã 
tổ chức bảo vệ an toàn chuyến tàu đầu tiên chở các chiến sĩ cách 
mạng từ Côn Đảo trở về, trong đó có các đồng chí Lê Duẩn, Tôn 
Đức Thắng, Nguyễn Văn Linh, Phạm Hùng, trực tiếp lãnh đạo 
cuộc kháng chiến ở Nam Bộ. Ở các tỉnh Cần Thơ, Bạc Liêu, ta 
kịp thời dập tắt vụ bạo loạn của bọn phản động lợi dụng đạo Hòa 
Hảo gây ra, đồng thời đã phát hiện và bắt bọn phản động câu kết 
với quân Anh âm mưu lập chính phủ bù nhìn lâm thời ở Nam Bộ. 

Ngày 12/11/1945, dưới sự chỉ huy của đồng chí Lê Bình, Trưởng 
Quốc gia tự vệ cuộc Cần Thơ, “Đội cảm tử” đã bí mật tập kích 
vào sở chỉ huy hành quân của Pháp ở thị trấn Cái Răng, diệt 20 
lính Pháp và lính Âu Phi, bắn trọng thương tên Ruăng, quan ba 
chỉ huy vị trí Cái Răng. Thắng lợi của trận đánh đã khích lệ lòng 
yêu nước và quyết tâm kháng chiến của đồng bào ta. Cuối tháng 
11/1945, quân Pháp đổ bộ ra Nha Trang. Đầu tháng 12/1945, lực 
lượng Trinh sát Khánh Hòa đột nhập vào sân bay Nha Trang  
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đốt cháy 2 máy bay, phá hỏng 1 chiếc và tiêu hủy 5000 lít xăng. 
Ngày 8/4/1946, Công an Gia Định tổ chức đốt cháy kho đạn Thị 
Nghè, gây cho địch nhiều thiệt hại. Tháng 6/1946, Công an Gia 
Định khám phá vụ gián điệp của tổ chức hỗn hợp Phòng Nhì và 
biệt kích số 5 tại đường Lý Thành Nguyên - Chợ Lớn, bắt tên 
Hồng Tảo chỉ huy và 7 tên đồng bọn.

Ở Bắc Bộ, được sự ủng hộ của nhân dân, lực lượng Liêm phóng 
và Cảnh sát nắm vững nguyên tắc, sách lược của Đảng, mưu 
trí, khôn khéo, kiên quyết trừng trị những tên phản động, dùng 
biểu tình cách mạng phá tan các cuộc biểu tình phản cách mạng, 
kịp thời ngăn chặn và bắt nhiều tên cầm đầu đảng phái phản 
động, những tên tay sai của Pháp, Nhật như Nguyễn Xuân Chữ 
cầm đầu “Ủy ban chính trị”; Cung Đình Vận - Tuần phủ Thái 
Nguyên; Nguyễn Thế Nghiệp, Nguyễn Ngọc Sơn - thủ lĩnh Quốc 
dân đảng và Đại Việt quốc gia liên minh. Ngày 20/11/1945, lực 
lượng Liêm phóng Kiến An có sự hỗ trợ của Cảnh sát xung phong 
Hải Phòng trấn áp bọn phản động Việt Nam Quốc dân đảng ở 
nhà Bảo Hương, bắt 43 tên, thu 24 súng, đập tan âm mưu gây 
bạo loạn của chúng. Cuối năm 1945, Liêm phóng Bắc Bộ ngăn 
chặn kịp thời hoạt động phá rối của bọn Quốc dân đảng ở ngân 
hàng Đông Dương.

Trước yêu cầu của cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh trật tự ngày 
một gay go, phức tạp và quyết liệt đòi hỏi lực lượng Công an phải 
thống nhất tổ chức lực lượng từ Trung ương đến địa phương trong 
toàn quốc, tạo sức mạnh cho cuộc chiến đấu, ngày 21/2/1946, Chủ 
tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 23/SL hợp nhất các Sở Cảnh sát 
và Liêm phóng toàn quốc thành Việt Nam Công an vụ. Đồng chí 
Lê Giản được Đảng cử phụ trách Việt Nam Công an vụ. Ngày 
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18/4/1946, Bộ Nội vụ ra Nghị định số 121-NĐ quy định tổ chức 
của Việt Nam Công an vụ, ở Trung ương gọi là Nha Công an Việt 
Nam, ba miền gọi là Sở Công an, các tỉnh gọi là Ty Công an.

Sắc lệnh số 23/SL ngày 21/02/1946 do Chủ tịch Hồ Chí Minh  
ký thành lập Việt Nam Công an vụ
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Sau khi đẩy được quân Tưởng về nước, thực dân Pháp ngày 
càng bộc lộ rõ âm mưu quay trở lại xâm lược nước ta, lực lượng 
Công an nhân dân không ngừng được củng cố về tổ chức, đẩy 
mạnh cuộc đấu tranh trấn áp phản cách mạng, bắt một số tên 
trong các vụ ám sát chính trị, tiến công và bóc gỡ nhiều tổ chức 
cơ sở phản động của Bạch Thái Tòng ở Hải Phòng; triệt phá sào 
huyệt của bọn Việt Nam Quốc dân đảng ở nhà số 2, phố Công 
Bình, thị xã Phủ Lý; tiêu diệt bọn phản động “Đại Việt Duy dân” 
do Lý Đông A cầm đầu, đập tan âm mưu đánh chiếm chính quyền 
tỉnh Hoà Bình. Đặc biệt, ngày 12/7/1946, Nha Công an Trung 
ương đã chỉ đạo trinh sát và công an xung phong bí mật, bất ngờ 
đột nhập vào trụ sở 132 Đuyvinhô (nay là phố Bùi Thị Xuân) bắt 
bọn phản động, thu nhiều tài liệu, chứng cứ, kịp thời khám phá 
thành công vụ án ở số 7 phố Ôn Như Hầu (nay là Nguyễn Gia 
Thiều), vây quét 40 trụ sở của Quốc dân đảng ở Hà Nội, bắt gần 
100 tên phản động, trong đó có những tên đầu sỏ như Phan Kích 
Nam, Nghiêm Kế Tổ, đập tan âm mưu và hoạt động của thực 
dân Pháp câu kết với bọn phản động tay sai định làm đảo chính 
lật đổ Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Đánh giá thắng 
lợi của việc khám phá vụ án này, Tổng Bí thư Trường Chinh, 
đã viết: “Mấy cuộc khám bắt vừa đây cắm một cái mốc trên con 
đường thống nhất dân tộc và biểu lộ sức mạnh và uy tín của 
chính quyền nhân dân. Các báo hoan nghênh Chính phủ và công 
chúng tán thưởng việc làm của Ty Công an, đã tỏ rõ rằng đồng 
bào ta đã có ý thức về chính trị”.
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Đội Trinh sát đặc biệt Sở Công an Bắc Bộ trực tiếp điều tra khám phá  
tổ chức phản động Quốc dân đảng tại số 7 phố Ôn Như Hầu, Hà Nội, 

ngày 12/7/1946

Cùng với Hà Nội, Công an ở nhiều địa phương trong cả nước 
tiến hành truy quét bọn phản động. Ở Hải Phòng, lực lượng Công 
an khám phá và truy bắt những tên lính Pháp - thủ phạm đã gây 
ra vụ thảm sát ở tiệm vàng Vĩnh Tường; bắt tên Maki, gián điệp 
Nhật hoạt động cho Pháp. Tại Ninh Bình, ta bắt tên Bạch Vân, 
thủ lĩnh Quốc dân đảng. Ở Thái Bình, ta kịp thời dập tắt vụ Cổ 
Tuyết, bắt hàng trăm tên Quốc dân đảng. Các tổ chức phản động 
Quốc dân đảng ở Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thừa Thiên, 
Quảng Nam... phần lớn đều bị khám phá và trừng trị. Từ tháng 
6 đến tháng 9/1946, qua công tác điệp báo, Công an Tây Ninh 
đã phát hiện và chủ động phá âm mưu của Pháp câu kết với bọn 
phản động trong đạo Cao Đài, kiềm chế hoạt động chống phá 
cách mạng của chúng.
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Bị thất bại trong âm mưu câu kết với bọn phản động để lật đổ 
chính quyền cách mạng, thực dân Pháp điên cuồng mở rộng cuộc 
chiến tranh xâm lược ở Nam Bộ và Nam Trung Bộ, đồng thời tiến 
hành đánh chiếm Hải Phòng và khiêu khích ta ở Thủ đô Hà Nội. 
Các lực lượng Công an nhân dân đã khẩn trương triển khai công 
tác bảo vệ Đảng, bảo vệ lãnh tụ, đặc biệt là bảo vệ tuyệt đối an 
toàn Chủ tịch Hồ Chí Minh sang thăm Cộng hòa Pháp và ký Tạm 
ước 14/9 trở về nước. Đồng thời ta đã tranh thủ thời gian kịp thời 
trừng trị những phần tử phản cách mạng làm tay sai cho Pháp, 
chủ động chuẩn bị cho cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp 
xâm lược.

2. Công an nhân dân trong cuộc kháng chiến chống 
thực dân Pháp xâm lược (1946 - 1954)

Xâm lược nước ta lần thứ hai, thực dân Pháp âm mưu “đánh 
nhanh thắng nhanh” chiếm ngay các thành phố lớn rồi đánh rộng 
ra những khu vực khác, đặt ách thống trị lâu dài trên toàn Đông 
Dương. Tại Hà Nội, ngày 17/12/1946 chúng cho xe quân sự phá 
các công sự của ta ở phố Lò Đúc, gây ra vụ thảm sát ở phố Hàng 
Bún. Ngày 18/12, chúng chiếm Sở Tài chính, tước vũ khí của lực 
lượng tự vệ, yêu cầu ta bỏ các chướng ngại vật trên đường phố và 
ngừng hoạt động chuẩn bị kháng chiến. Xấc xược và ngạo mạn, 
chúng khước từ mọi đề nghị của Chính phủ ta. Trước dã tâm xâm 
lược trắng trợn của thực dân Pháp, ngày 19/12/1946, Chủ tịch Hồ 
Chí Minh ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến: “Chúng ta thà hy 
sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không 
chịu làm nô lệ”1.

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2012, t.4, 
tr.534.
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Ngay từ những ngày đầu cuộc kháng chiến toàn quốc bùng 
nổ, các lực lượng Công an nhanh chóng di chuyển hồ sơ tài liệu, di 
chuyển trại giam, bảo vệ các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, 
bảo vệ cơ quan, kho tàng, bảo vệ tính mạng và tài sản của Nhân 
dân, đồng thời tích cực tham gia đánh trả quyết liệt, bẻ gãy nhiều 
đợt tiến công, tiêu hao sinh lực địch.

Tại Hà Nội, các lực lượng cảnh sát xung phong, công an các 
quận kết hợp với quân và dân Thủ đô kiên cường chiến đấu với 
quân Pháp ở phố Hàng Trống, Hàng Đậu, Khâm Thiên, diệt hàng 
trăm tên, giam chân địch, tạo điều kiện cho các cơ quan chuyển 
về căn cứ.

Ở Hải Dương, lực lượng công an đã chủ động ngăn chặn địch 
đưa quân từ Hải Phòng đánh lên Hà Nội, đồng thời cùng Vệ 
quốc đoàn vây hãm và tiến công quân Pháp ở nhiều nơi như 
Trường Con Gái, Máy Chai, Nông Phố, cầu Phú Lương... gây 
cho chúng nhiều thiệt hại.

Tại Hải Phòng, sau khi đánh chiếm thành phố, quân Pháp mở 
nhiều cuộc tiến công vào thị xã Kiến An. Cảnh sát xung phong 
Kiến An và Hải Phòng phối hợp với lực lượng vũ trang địa phương 
kiên cường bám trụ, đánh trả nhiều đợt tiến công của quân Pháp 
và bọn tay sai, tiêu diệt 300 tên địch. Trong hoàn cảnh Sở chỉ 
huy ở núi Cột Cờ bị địch bao vây, tiến công với lực lượng đông và 
hỏa lực mạnh, đồng chí Trần Thành Ngọ, Cảnh sát trưởng thành 
phố Hải Phòng cùng đồng đội dũng cảm chiến đấu đến hơi thở 
cuối cùng. Sự hy sinh dũng cảm của các đồng chí đã khích lệ ý chí 
chiến đấu của quân dân Hải Phòng và Kiến An trong những ngày 
đầu kháng chiến chống Pháp xâm lược.

Ở thành phố Vinh (Nghệ An), lực lượng Công an phối hợp với 
Trung đoàn 57 và tự vệ bao vây, tiến công trụ sở phái bộ Pháp, 
diệt và bắt sống toàn bộ sĩ quan, binh lính Pháp, thu nhiều vũ 
khí, tài liệu của chúng. Ở Huế nhiều nơi cuộc chiến đấu diễn ra 
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rất quyết liệt, Công an đã cùng lực lượng quân sự phá cầu Tràng 
Tiền cản bước tiến của quân đội Pháp từ nam sông Hương đánh 
vào thành nội. Tại Đà Nẵng, Công an huyện Hòa Vang, Điện Bàn, 
Đại Lộc, Duy Xuyên trấn áp bọn phản động. Một tiểu đội cảnh sát 
gồm 10 đồng chí dũng cảm, kiên cường chiến đấu bẻ gãy nhiều đợt 
tấn công của địch vào Ty Công an và đã anh dũng hy sinh.

Từ năm 1947, thực dân Pháp thực hiện âm mưu thâm độc 
“dùng người Việt đánh người Việt”, dựng Bảo Đại để lập chính 
phủ bù nhìn. Chúng ráo riết xây dựng hệ thống hội tề, củng cố và 
tăng cường các cơ quan tình báo, gián điệp, mật thám chỉ điểm và 
các tổ chức phản động, không ngừng tung gián điệp, biệt kích ra 
vùng tự do, khu căn cứ của ta để gây cơ sở thu thập tin tức, gây 
phỉ và tiến hành các hoạt động phá hoại.

Trước những âm mưu và hoạt động của địch, Đảng ta chủ 
trương giữ vững và đẩy mạnh cuộc đấu tranh sau lưng địch, xây 
dựng, củng cố, phát triển cơ sở, dựa vào nhân dân vùng tự do và 
vùng bị tạm chiếm, vận động, tổ chức nhân dân đấu tranh bằng 
mọi cách phá hoạt động của địch.

Ngày 7/10/1947, địch tập trung 2 vạn quân mở cuộc tiến công 
quy mô lớn lên Việt Bắc nhằm đánh phá vùng căn cứ kháng chiến, 
tiêu diệt quân chủ lực và cơ quan đầu não của ta. Cùng với quân 
và dân Việt Bắc, lực lượng Công an nhân dân đấu tranh chống 
bọn do thám phản động, bảo vệ an toàn các đồng chí lãnh đạo và 
các cơ quan Đảng, Chính phủ. Công an các tỉnh Tuyên Quang, 
Bắc Kạn bố trí trinh sát theo dõi các hoạt động của địch, bắt một 
số tên gián điệp xâm nhập vào vùng căn cứ thu thập tin tức. 
Công an Cao Bằng tập kích vào thị xã gây cho địch nhiều thiệt 
hại. Công an xung phong các tỉnh thuộc vùng căn cứ địa cùng với 
lực lượng quân sự chiến đấu chặn bước tiến của địch. Phối hợp với 
chiến dịch Việt Bắc, Công an Hà Nội diệt tên Trương Đình Tri, 
Chủ tịch “Hội đồng an dân Bắc Việt”, Công an Sài Gòn diệt tên 
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Nguyễn Văn Sâm, Thủ tướng Chính phủ bù nhìn “Nam kỳ quốc”, 
gây hoang mang, dao động lớn trong hàng ngũ bọn Việt gian.

Ngày 11/3/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho đồng chí 
Hoàng Mai, Giám đốc Công an Khu XII. Trong thư, Người đã dạy 
cán bộ, chiến sĩ Công an phải rèn luyện về “Tư cách người công an 
cách mệnh”. Lực lượng công an từ Nha Công an đến công an các 
địa phương trong toàn quốc đã phát động phong trào học tập và 
làm theo lời Bác dạy. Từ đây, Sáu điều Bác Hồ dạy Công an luôn 
là phương hướng, mục tiêu phấn đấu, rèn luyện của mọi cán bộ, 
chiến sỹ Công an.

Thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi đồng chí Hoàng Mai,  
Giám đốc Công an Khu XII, ngày 11/3/1948
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Thực hiện lời dạy của Bác Hồ kính yêu, Công an các khu, tỉnh, 
quận đã căn cứ tình hình thực tế ở địa phương đã vạch ra chương 
trình công tác cụ thể, trong đó coi trọng công tác phá tề, trừ gian. 
Ở những vùng địch tạm chiếm, lực lượng công an đã bố trí người 
luồn sâu vào vùng địch xây dựng cơ sở, hình thành mạng lưới 
điệp báo để điều tra nắm tình hình, phục vụ công tác trừ gian, 
phá tề. 

Có những cơ sở của Công an Hà Nội đã xâm nhập vào trong 
tổ chức tình báo Pháp, một số cơ quan ngụy quyền; Công an 
Hà Nội đưa Đội quân báo thiếu niên Bát Sắt vào nội thành 
hoạt động. Công an Thừa Thiên đưa người thuộc hoàng tộc 
vào bộ máy ngụy quyền được chúng giao giữ chức Trưởng ty 
Công an. Công an Quảng Nam đưa người vào chính quyền 
địch hoạt động, được Pháp tin tưởng cho làm Phó tỉnh trưởng. 
Công an Sài Gòn - Chợ Lớn xây dựng được nhiều cơ sở hoạt 
động trong sở mật thám, Phòng Nhì, thu được nhiều tin tức 
quan trọng, lên danh sách bọn tay sai bù nhìn, những tên mật 
thám nguy hiểm để có kế hoạch trừ diệt. Tháng 3/1950, Công 
an Sài Gòn - Chợ Lớn trừng trị tên Đỗ Văn Năng, thủ lĩnh tổ 
chức thanh niên “Bảo quốc đoàn”; ngày 28/4/1950, Đội hành 
động Công an Sài Gòn - Chợ Lớn trừ diệt tên Bazin, Phó Giám 
đốc Sở Mật thám liên bang Đông Dương, Chánh Sở Mật thám 
Pháp ở Nam Kỳ. 

Những tin tức do cơ sở của ta thu được đã phục vụ tốt sự 
lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, đồng thời phục vụ cho công tác trừ 
gian, phá tề, trấn áp phản cách mạng, bảo vệ lực lượng kháng 
chiến. Đáng chú ý trong thời kỳ này, Ty điệp báo Nha Công 
an Trung ương đã thực hiện kế hoạch đưa Tổ điệp báo A13 
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vào hàng ngũ địch dưới vỏ bọc “lực lượng quốc gia trong vùng 
kháng chiến bất hợp tác với Việt Minh”, tiếp xúc với một số 
nhân vật quan trọng trong cơ quan tình báo chiến lược Pháp 
và với nhiều tên phản động chóp bu như Bảo Đại, Bửu Lộc, 
Nguyễn Hữu Trí, Phan Văn Giáo... qua đó đã nắm được nhiều 
tin tức quan trọng có tính chiến lược, gây mâu thuẫn trong nội 
bộ địch để đánh địch. Kết thúc hoạt động, Tổ điệp báo đã điều 
được 3 tên phản động là Đinh Xuân Cầu, Nguyễn Văn Hướng 
(Trung ương Đại Việt) và Nguyễn Quang Minh (Trung ương 
Quốc dân đảng) ra vùng tự do Thanh Hoá để bắt, trừng trị. 
Ngày 27/9/1950, thực hiện sự chỉ đạo của cấp trên, tổ điệp báo 
đã tổ chức đánh đắm Thông báo hạm Amiô Đanhvin (Amyot 
d’Invill), diệt gần 200 sĩ quan và binh lính Pháp ở vùng biển 
Sầm Sơn (Thanh Hóa). Đồng chí Nguyễn Thị Lợi, chiến sĩ điệp 
báo của Công an Hà Nội mang vali có chứa thuốc nổ lên Thông 
báo hạm, sau 30 phút chạy trên biển, Thông báo hạm của 
Pháp bị nổ tung. Đồng chí Nguyễn Thị Lợi đã hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ và anh dũng hy sinh. Chiến công đó của Công an 
nhân dân đã đập tan âm mưu của Pháp đánh chiếm vùng tự 
do khu IV, là một đòn đánh mạnh vào cơ quan tình báo, phản 
gián của Pháp. Đó cũng là trận đánh phối hợp với chiến dịch 
Biên giới, làm cho thực dân Pháp choáng váng, bất ngờ. Sau 
trận đánh này, tên thiếu tá tình báo Duypơra, chỉ huy cơ quan 
tình báo chiến lược Pháp (SEH) ở Bắc Đông Dương bị triệu hồi 
về nước.
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Tổ điệp báo A13 trực tiếp đánh Thông báo hạm Amyot d’Inville của thực 
dân Pháp tại vùng biển Sầm Sơn (Thanh Hóa),  

ngày 27/9/1950

Nhằm đẩy mạnh cuộc kháng chiến, Đảng chủ trương biến 
hậu phương địch thành tiền phương của ta, phát triển chiến 
tranh du kích, phá kế hoạch lập tề của địch. Lực lượng Công 
an đã tích cực tham gia phong trào phá tề trừ gian, làm tan 
rã hàng ngàn hội tề phản động, bắt hàng nghìn tên, biến hàng 
trăm hội tề do địch lập ra hoạt động theo sự chỉ đạo của ta. Tiêu 
biểu là Đội danh dự trừ gian thuộc Ty Công an Bắc Ninh, đã lập 
nhiều thành tích trong công tác trừ gian phá tề, đột nhập vào 
sân bay Gia Lâm lấy tài liệu và vũ khí của địch. Các đội hành 
động công an liên tỉnh Hải Kiến, Hải Dương, Hưng Yên, Sơn 
Tây, Hòa Bình, Tuyên Quang, Quảng Trị, Thừa Thiên, các tỉnh 
ở Tây Nguyên và Nam Bộ đã mưu trí dũng cảm đi sâu vào vùng 
địch diệt tề, trừ gian, lập được nhiều thành tích, được Chủ tịch 
Hồ Chí Minh, Chính phủ và Ủy ban kháng chiến hành chính 
khen thưởng, tuyên dương. Nhiều cán bộ, chiến sĩ Công an nhân 
dân trong công tác phá tề, diệt bù nhìn đã nêu cao chí khí cách 
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mạng, kiên cường dũng cảm và mưu trí lập được nhiều chiến 
công xuất sắc, như: Võ Thị Sáu, Công an quận Đất Đỏ, tỉnh Bà 
Rịa; Bửu Đoá, Công an tỉnh Khánh Hoà; Nguyễn Xuân Thưởng, 
Công an xung phong Thừa Thiên - Huế, Cao Kỳ Vân, Công an 
Bắc Giang. Trong đó có tấm gương chiến đấu hy sinh dũng cảm, 
kiên cường, bất khuất của Bùi Thị Cúc, Công an Hưng Yên. 
Ngày 15/1/1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh số 77-SL 
truy tặng Huân chương Độc lập hạng Ba và tặng 6 chữ vàng 
“sống anh dũng, chết vẻ vang’’ cho đồng chí Bùi Thị Cúc.

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Bùi Thị Cúc

Trong công tác và chiến đấu, Công an nhân dân ở nhiều địa 
phương đã vượt qua những khó khăn, thử thách nêu cao tinh 
thần tự lực, tự cường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Công an 
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Nam Bộ trong hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn về vũ khí, phương 
tiện đã sáng kiến lập “Công an xưởng” để sửa chữa và sản xuất 
vũ khí trang bị cho cán bộ, chiến sĩ. Điển hình là Công an xưởng 
tỉnh Sa Đéc đã nghiên cứu sản xuất được các loại vũ khí gọn nhẹ, 
phù hợp với điều kiện hoạt động trong lòng địch, được Chủ tịch 
Hồ Chí Minh khen ngợi.

Công an xưởng Nam Bộ chế tạo vũ khí phục vụ kháng chiến, 
năm 1949

Để bảo vệ vững chắc các vùng tự do, hậu phương căn cứ, lực 
lượng Công an đã dựa vào quần chúng phát động phong trào 
“ba không”, “phòng gian bảo mật” và phong trào “Rèn cán bộ lập 
chiến công”, làm tốt nhiệm vụ phòng gian, trừ gian, bảo vệ các 
khu du kích, bảo vệ căn cứ địa cách mạng, bảo vệ các cơ quan của 
Đảng và Chính phủ. Nhiều tổ chức phản động như “Tôn giáo liên 
hiệp”, “Thanh niên diệt cộng” ở Xuân Hà, Tang Điền (Nam Định); 
“Mặt trận dân tộc giải phóng” ở Thanh Hóa, đảng “Pảo Mương”, 
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“Mặt trận dân chúng liên hiệp” ở Nghệ An, “Mặt trận quốc gia 
bài cộng” ở Bình Định... đã bị Công an phát hiện và trừng trị, góp 
phần đẩy nhanh tiến trình cuộc kháng chiến.

Từ năm 1950, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp chuyển 
sang giai đoạn chuẩn bị cho tổng phản công. Trước yêu cầu, nhiệm 
vụ ngày càng nặng nề của cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh, trật 
tự trong giai đoạn mới, ngày 12/5/1951; Ban Bí thư Trung ương 
Đảng ra Chỉ thị số 05-CT/TW về nhiệm vụ và tổ chức Công an. 
Ngày 16/2/1953, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 141/SL đổi 
Nha Công an thành Thứ Bộ Công an. Đồng chí Trần Quốc Hoàn, 
Ủy viên Trung ương Đảng được cử giữ chức Thứ trưởng Thứ Bộ 
Công an. Trong phiên họp từ ngày 27 đến 29/8/1953, Hội đồng 
Chính phủ đã quyết định đổi Thứ Bộ Công an thành Bộ Công an. 
Đồng chí Trần Quốc Hoàn giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì phiên họp Hội đồng Chính phủ quyết định 
đổi Thứ Bộ Công an thành Bộ Công an, tháng 8/1953
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Được sự quan tâm của Trung ương Đảng, Bác Hồ, lực lượng 
Công an không ngừng được củng cố và phát triển ngày một lớn 
mạnh, đáp ứng yêu cầu của cuộc tổng phản công của quân và dân 
ta. Tại các vùng hậu phương, căn cứ của ta, Công an nhân dân 
đã bố trí lại lực lượng trinh sát, bảo vệ vũ trang, tổ chức công an 
xã. Mạng lưới cơ sở của Công an được kiện toàn dần dần đã trở 
thành lực lượng đông đảo, có tổ chức trong công tác bảo vệ hậu 
phương căn cứ và vùng tự do. Các hình thức tổ chức “ngũ gia liên 
bảo” ở Nam Bộ, phong trào “ba không” ở Bắc Bộ được phát triển 
sâu rộng. Thông qua phong trào quần chúng kết hợp với các biện 
pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an nhân dân đã làm tốt công tác 
bảo vệ các chiến dịch, nhất là chiến dịch Biên giới, bảo vệ Đại hội 
Đảng toàn quốc lần thứ II (2/1951), bảo vệ nội bộ các cơ quan, đơn 
vị; khám phá nhiều vụ gián điệp nguy hiểm như vụ Đào Thị Bái 
ở Thừa Thiên; vụ nội gián Nguyễn Cao Phan - Trần Nghiễm ở 
Ninh Thuận. Công an Quảng Nam phá tổ chức phản động Quốc 
dân đảng ở vùng tự do Liên khu V. Công an Thanh Hóa khám 
phá tổ chức gián điệp Hòn Mê câu kết với bọn phản động lợi 
dụng đạo Thiên chúa ở huyện Tĩnh Gia và các huyện phía bắc 
tỉnh Nghệ An. Công an Quảng Ngãi phá vụ bạo loạn Sơn Hà do 
Chánh Ênh, Chánh Lãi cầm đầu. Công an Nghệ An dập tắt vụ 
bạo loạn ở Tràng Nứa, huyện Hưng Nguyên do linh mục phản 
động Võ Viết Hiền cầm đầu.

Lực lượng Công an Hà Nội, Hải Phòng, Lạng Sơn, Nam 
Định, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Sài Gòn - Chợ Lớn đã xây 
dựng được nhiều cơ sở, nắm được nhiều tin tức quan trọng phục 
vụ tốt cho sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và phục vụ công tác 
đánh địch.
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Chủ tịch Hồ Chí Minh và cán bộ, chiến sĩ cảnh vệ trên đường đi công tác 
tại Việt Bắc, ngày 16/9/1950

Tháng 2/1951, được sự hỗ trợ của cơ sở điệp báo, Công an xung 
phong Chợ Lớn đột nhập vào Chợ Đệm, tiêu diệt tên Đội Đồng, Việt 
gian khét tiếng. Ngày 5/4/1951, Đội Hành động Công an huyện An 
Dương, tỉnh Kiến An diệt tên Mai Trung Cung, bang tá gian ác, 
mật thám Pháp giữa ban ngày. Ngày 24/4, ba chiến sĩ Đội Công an 
số 6 Ty Công an Ninh Bình đặt mìn hẹn giờ đánh sập “Câu lạc bộ sĩ 
quan Pháp” tại Phát Diệm, diệt và làm bị thương gần 100 tên địch. 
Tháng 5/1952, thông qua cơ sở, Công an Bình Thuận tổ chức trừ 
diệt tên Mai Tâm là Trưởng Ty mật thám.

Công tác bảo đảm giao thông, phục vụ đắc lực cho tiền tuyến 
luôn được Bộ Công an quan tâm. Ngay từ năm 1953, Thứ Bộ Công 
an có Chỉ thị 110/P4 ngày 23/3/1953 về tăng cường công tác bảo 
vệ giao thông vận chuyển, Chỉ thị nhắc các địa phương phải phối 
hợp chặt chẽ công tác kiểm soát công khai và công tác trinh sát bí 
mật để phát hiện âm mưu và hành động phá hoại của địch; chấn 
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chỉnh các ban bảo vệ cơ quan kho tàng có liên quan đến công tác 
vận chuyển ra tiền tuyến; tổ chức hỏi cung nhanh chóng những 
người bị bắt trên đường tuần tra tra kiểm soát để phát hiện âm 
mưu của địch”. 

Trong chiến cuộc Đông Xuân 1953 - 1954, đỉnh cao là chiến 
dịch lịch sử Điện Biên Phủ, lực lượng Công an nhân dân đã đập 
tan âm mưu, hoạt động của bọn tình báo gián điệp và phản động 
tay sai, bảo vệ bí mật chiến dịch đến giờ phút nổ súng. 

Trên khắp các chiến trường, lực lượng Công an phối hợp chặt 
chẽ vối Quân đội nhân dân trong công tác nắm tình hình, phát 
động mạnh mẽ phong trào quần chúng “phòng gian bảo mật” kết 
hợp với các biện pháp nghiệp vụ khám phá thành công nhiều vụ 
án gián điệp, bắt gọn nhiều toán biệt kích của địch; trấn áp nhiều 
tổ chức phản động, làm tan rã nhiều tổ chức phỉ ở vùng núi Tây 
Bắc, Đông Bắc. Tháng 10/1953, Công an khu Tây Bắc và Công an 
Lai Châu đã mở chiến dịch tiễu phỉ ở Thuận Châu, bắt, diệt hàng 
ngàn tên và rút được những kinh nghiệm quý phục vụ những đợt 
tiễu phỉ sau này. Tại Bình Định, cuối tháng 2/1953 phục vụ cho 
chiến dịch Át Lăng, địch tung 3 toán gián điệp biệt kích GCMA 
gồm 93 tên xuống một số xã thuộc huyện Vĩnh Thạnh và Bình Khê. 
Lực lượng Công an, bộ đội và nhân dân địa phương đã bao vây, gọi 
hàng và bắt sống 29 tên, số còn lại ngoan cố chống trả bị tiêu diệt. 
Trên chiến trường Quảng Nam - Đà Nẵng, lực lượng công an đã 
phối hợp với bộ đội tiến công vào Hội An chiếm nhà lao, giải thoát 
gần 1.000 dân, tiêu diệt gần 300 tên địch, bắt sống 152 tên, trong 
đó có nhiều tên là mật thám. Trong chiến dịch Tây Nguyên, lực 
lượng công an tham gia tiếp quản vùng giải phóng, bắt bọn ngụy 
quân, ngụy quyền, truy quét tàn quân địch. Tại chiến trường Nam 
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Bộ, lực lượng công an phối hợp với bộ đội chiến đấu, bẻ gãy nhiều 
cuộc hành quân càn quét của địch, khám phá một số vụ gián điệp 
do Phòng Nhì Pháp tổ chức hoạt động ở vùng căn cứ kháng chiến. 
Ngày 17/3/1954, Công an Bạc Liêu bắt tên Vương Minh Tâm đầu 
hàng phản bội làm gián điệp cho địch.

Trên chiến trường đồng bằng Bắc Bộ, lực lượng công an các 
tỉnh tranh thủ thời gian củng cố cơ sở nắm tình hình địch phục 
vụ cho công tác đánh địch, bảo vệ lực lượng kháng chiến. Ngày 
31/1/1954, Công an Kiến An phối hợp với các lực lượng vũ trang 
tập kích vào sân bay Đồ Sơn phá hủy 5 máy bay, đốt cháy 5 triệu 
lít xăng. Tiếp đó, ngày 7/3, Công an Hải Phòng và Kiến An điều 
tra nắm tình hình cùng bộ đội chủ lực khu Tả Ngạn đột nhập vào 
sân bay Cát Bi phá hủy 60 máy bay của địch. Cùng thời gian này, 
Công an Liên khu 3 điều tra khám phá vụ gián điệp ẩn nấp gồm 
16 tên hoạt động trên tuyến đường giao thông của ta từ Thanh 
Hóa ra Ninh Bình, Hòa Bình lên Điện Biên Phủ. Tại Sơn Tây, 
công an khám phá tổ chức phản động mang tên “Phong trào đại 
đoàn kết hòa bình” của bọn Quốc dân đảng, đập tan âm mưu gây 
bạo loạn của chúng.

Ngày 6/12/1953, Đảng ta quyết định mở chiến dịch Điện Biên 
Phủ. Từ những kinh nghiệm bảo vệ chiến dịch trước đây, Công 
an nhân dân đã thành lập “Ban Công an tiền phương” bảo vệ các 
cuộc hành quân, trú quân của bộ đội, dân công, bảo vệ kho tàng, 
bảo vệ lực lượng vũ trang, đảm bảo vũ khí nằm trong tay những 
người tin cậy. Trong suốt quá trình diễn ra chiến dịch, Công an 
nhân dân đã làm tốt công tác nắm tình hình, bảo vệ các lực lượng 
ở tiền tuyến cũng như trung tuyến, bảo vệ bí mật các kế hoạch 
quân sự, vận chuyển.
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Lực l ượng Công an bảo vệ các đoàn dân công mở đường phục vụ chiến 
dịch Điện Biên Phủ, năm 1954

Cùng với công tác bảo vệ, lực lượng Công an nhân dân ở nhiều 
nơi đã bắt hầu hết các toán gián điệp do địch tung xuống để điều 
tra phá hoại kho tàng, cầu cống, nơi xung yếu trên các tuyến đường 
giao thông quan trọng từ Thanh Hóa, Nam Định, Ninh Bình, Hà 
Nam, Hòa Bình lên Điện Biên Phủ. Đặc biệt, lực lượng phản gián 
của ta đã phát hiện và lập chuyên án (bí số TN25) đấu tranh với 
toán gián điệp Pháp ở Thái Nguyên do tên Bôca điều khiển. Cán 
bộ công an đã thuyết phục, cảm hoá các đối tượng gián điệp hoạt 
động cho ta, cung cấp những tin giả để đánh lạc hướng địch, nhằm 
đảm bảo an toàn kế hoạch cho chiến dịch Điện Biên Phủ.

Những thắng lợi trên trận tuyến đấu tranh bảo vệ an ninh, trật 
tự đã góp phần quan trọng vào chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, 
đưa cuộc kháng chiến chống Pháp của Nhân dân ta đến thắng lợi 
hoàn toàn. Ngày 21/7/1954, Hiệp định Giơnevơ về Đông Dương 
được ký kết, cách mạng nước ta chuyển sang giai đoạn mới.
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Đồng chí Trần Quốc Hoàn và Đại tướng Võ Nguyên Giáp trao đổi công tác 
trước khi về tiếp quản Hà Nội, năm 1954

3. Công an nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo 
vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa, đấu tranh giải phóng miền 
Nam, thống nhất đất nước (1954 - 1975)

Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, mà đỉnh cao 
là chiến thắng Điện Biên Phủ đã giành được những thắng lợi to lớn, 
miền Bắc được hoàn toàn giải phóng. Cách mạng Việt Nam bước 
vào thời kỳ mới với nhiều thuận lợi nhưng cũng đầy khó khăn, thử 
thách. Sự lớn mạnh của Liên Xô, sự hình thành hệ thống xã hội chủ 
nghĩa trên thế giới, thắng lợi mới của phong trào độc lập dân tộc 
cùng với xu thế hòa bình, trung lập là những yếu tố thuận lợi cho sự 
phát triển của cách mạng. Song với âm mưu bá chủ thế giới, ngăn 
chặn sự phát triển của chủ nghĩa xã hội và đánh phá phong trào 
giải phóng dân tộc, trong đó có Việt Nam nên ngay sau khi Pháp 
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rút khỏi Đông Dương, đế quốc Mỹ nhảy vào miền Nam, thực hiện 
âm lưu xâm lược. Ngày 13/6/1954, Mỹ đưa Ngô Đình Diệm từ Mỹ 
về miền Nam để lập chính phủ mới. 

Ngày 1/6/1954, Mỹ đưa Đại tá Lênxđên cầm đầu toán tình 
báo CIA đến Sài Gòn với chiêu bài “giúp đỡ người Việt” trong 
việc huấn luyện chống chiến tranh du kích, cố vấn cho Chính 
phủ Mỹ tiến hành các biện pháp cần thiết. Ngày 13/6/1954, Mỹ 
đưa Ngô Đình Diệm về miền Nam để lập chính phủ mới. Ngày 
8/8/1954, Hội đồng an ninh quốc gia Mỹ đã chính thức quyết định 
hất cẳng Pháp và tiến hành kế hoạch thôn tính miền Nam Việt 
Nam. Chúng dồn dập đưa hàng trăm cố vấn quân sự, tình báo, 
gián điệp vào miền Nam nước ta.

Trước âm mưu, hoạt động của đế quốc Mỹ, Đảng ta đã xác 
định: “Đế quốc Mỹ là kẻ thù chính của nhân dân thế giới và nó 
đang trở thành kẻ thù chính và trực tiếp của nhân dân Đông 
Dương, cho nên mọi việc của ta đều phải nhằm chống đế quốc 
Mỹ”. Mục đích bất di bất dịch của ta vẫn là hòa bình, thống nhất, 
độc lập, dân chủ”1. Ngày 5/9/1954, Bộ Chính trị họp xác định đặc 
điểm và nhiệm vụ cách mạng nước ta. Về nhiệm vụ chung của 
cách mạng nước ta là củng cố miền Bắc, giữ vững và đẩy mạnh 
cuộc đấu tranh chính trị của Nhân dân miền Nam. Cách mạng 
ở mỗi miền có nhiệm vụ chiến lược thích hợp với điều kiện của 
từng miền. Miền Bắc hoàn toàn giải phóng chuyển sang làm 
cách mạng xã hội chủ nghĩa. Miền Nam bị đế quốc và bè lũ tay 
sai thống trị. Nhân dân ta còn phải tiếp tục cuộc cách mạng dân 
tộc dân chủ nhân dân nhằm mục tiêu chung là hoàn thành cách 

1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng toàn tập, Nxb. Chính trị 
quốc gia, Hà Nội, t.15, tr.172.
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mạng dân tộc dân chủ trong cả nước, thực hiện thống nhất nước 
nhà, đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Trước tình hình, nhiệm vụ và yêu cầu mới của cách mạng, 
cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh chính trị và giữ gìn trật tự xã hội 
ở cả hai miền diễn ra ngày càng gay go, phức tạp và quyết liệt đòi 
hỏi lực lượng công an phải nhanh chóng chuyển hướng tổ chức 
và hoạt động đáp ứng với cuộc đấu tranh ở mỗi miền, góp phần 
thực hiện thắng lợi nhiệm vụ giải phóng miền Nam, thống nhất 
đất nước..

Ở miền Bắc, trước khi quân đội Pháp rút đi, bọn tình báo CIA 
lợi dụng thời gian chuyển quân tập kết tiến hành kế hoạch kích 
động, dụ dỗ, cưỡng ép số nhân viên ngụy quân, ngụy quyền của 
chế độ cũ và đồng bào theo đạo Thiên chúa di cư vào Nam nhằm 
gây rối an ninh, trật tự miền Bắc và tạo thực lực, chỗ dựa cho 
chúng khi phải thực hiện tổng tuyển cử tự do thống nhất đất 
nước. Chúng cấp tốc tuyển chọn, huấn luyện gián điệp cài cắm  
vào một số cơ quan, đơn vị trọng yếu và các thành phố, thị xã 
vùng mới giải phóng, hình thành “đội quân ngầm” chống phá cách 
mạng. Chúng chỉ đạo bọn tay chân chôn giấu vũ khí, điện đài, 
phương tiện hoạt động gián điệp, chuẩn bị cho kế hoạch chống 
phá cách mạng trước mắt và lâu dài. Mỹ thoả thuận với Pháp 
bàn giao lại mạng lưới gián diệp của Pháp ở miền Bắc để phân 
loại, chuyển vùng và tạo vỏ bọc cho số bị lộ, sắp xếp, bố trí vào 
những địa bàn quan trọng về chính trị, kinh tế, quân sự. Chúng 
tung hàng trăm tên gián điệp biệt kích xuống các tỉnh biên giới 
Đông Bắc và Tây Bắc móc nối với tàn quân phỉ, bọn phản động. 
Ngoài ra, đế quốc Mỹ còn sử dụng bọn tình báo, gián điệp của các 
nước tư bản và bọn đặc vụ Tưởng để chống phá công cuộc khôi 
phục và phát triển kinh tế miền Bắc.
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Tổ chuyên án đất lửa, cắm cọc làm ám hiệu để máy bay địch thả gián 
điệp biệt kích và tiếp tế theo kế hoạch của ta, năm 1961

Trước âm mưu và hoạt động của Mỹ, tháng 4/1955, Bộ Công 
an tổ chức Hội nghị Bảo vệ chính trị lần thứ II. Hội nghị xác định 
nhiệm vụ trọng tâm của công an ở miền Bắc là: “Đánh mạnh vào 
những hoạt động gián điệp ở miền Bắc của bọn đế quốc Mỹ, Pháp, 
Anh do đế quốc Mỹ cầm đầu và bọn chó săn của chúng là đặc vụ 
Tưởng; tích cực đập tan âm mưu và những hoạt động phá hoại 
hiện hành có mục đích phản cách mạng của các đảng phái phản 
động, phản động trong tôn giáo, phản động trong tầng lớp trên 
của dân tộc thiếu số, các tổ chức và cá nhân phản cách mạng ẩn 
núp ở thành thị và nông thôn; tích cực phát hiện và thanh trừng 
những phần tử gián điệp, phản động núp trong nội bộ cơ quan, 
trường học, công xưởng của ta”1.

1. Nghị quyết Hội nghị Bảo vệ chính trị lần thứ II (tháng 4/1955). 
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Dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, Công an nhân dân đã 
vận động quần chúng phối hợp chặt chẽ với Mặt trận dân tộc 
thống nhất và các lực lượng, các ngành, đặc biệt là với quân đội 
tiếp quản các thành phố, thị xã, vùng mới giải phóng; đấu tranh 
chống địch dụ dỗ, kích động, cưỡng ép đồng bào di cư vào Nam, 
phá âm mưu thâm độc, xảo quyệt của chúng. Cuộc đấu tranh diễn 
ra hết sức gay go, phức tạp và quyết liệt ở hầu hết các tỉnh, thành 
phố miền Bắc, đặc biệt ở những nơi tập trung đồng bào theo đạo 
Thiên chúa. Kết quả ta đã làm thất bại kế hoạch dụ dỗ cưỡng ép 
di cư của Mỹ - Diệm.

Phiên tòa xét xử vụ gián điệp do Trần Minh Châu (tức Cập) cầm đầu 
trong Chuyên án C30, ngày 4/4/1959

Nhận thức rõ tính chất nguy hại của hoạt động gián điệp, các 
lực lượng công an phát động mạnh mẽ phong trào quần chúng 
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“Bảo vệ trị an” và “Bảo mật phòng gian”, đẩy mạnh tấn công 
chính trị vào hàng ngũ bọn phản cách mạng, kết hợp các biện 
pháp nghiệp vụ, lập chuyên án đấu tranh và khám phá hàng 
chục tổ chức gián điệp do Mỹ, Pháp cài lại, thu hàng chục tấn vũ 
khí, điện đài. Điển hình là chuyên án đấu tranh với tổ chức gián 
điệp do tên Camille chỉ huy, chuyên án C30 do Trần Minh Châu 
(tức Cập) chỉ huy; chuyên án GM65 do tên Hoàng Văn Măng phụ 
trách... kịp thời ngăn chặn âm mưu phá hoại của chúng.

Ở các tỉnh biên giới phía Bắc, lực lượng công an phối hợp với 
bộ đội vận động quần chúng tiến hành tấn công chính trị kết hợp 
với biện pháp vũ trang vào bọn phỉ, bọn đặc vụ Tưởng và bọn 
phản động trong tầng lớp trên của các dân tộc bắt, diệt và làm 
tan rã hàng ngàn tên, thu nhiều vũ khí, giải quyết triệt để vấn 
đề phỉ, làm thất bại hoàn toàn âm mưu của địch xây dựng căn cứ 
và tập hợp lực lượng chống phá ta ở vùng biên giới phía Bắc. Đến 
năm 1960, Công an nhân dân đã căn bản bóc gỡ toàn bộ mạng 
lưới tình báo, gián điệp của Mỹ - Pháp ở miền Bắc, làm phá sản 
kế hoạch hậu chiến của bọn thực dân, đế quốc.

Cùng với cuộc đấu tranh chống gián điệp, lực lượng công an 
tăng cường công tác điều tra, phát hiện và lập nhiều chuyên án 
đấu tranh có hiệu quả với các tổ chức phản động, đặc biệt là đấu 
tranh với tổ chức phản động “Mặt trận chống cộng miền Bắc” do 
Nguyễn Quang Hải cầm đầu, dưới sự chỉ huy của tên Debonfits 
(danh nghĩa Ủy viên văn hoá trong cơ quan Tổng đại diện Pháp ở 
Hà Nội), nhóm “Nhân văn - Giai phẩm”, tổ chức phản động “Đại 
Việt duy dân”, dập tắt các vụ “xưng vua, đón vua”, kịp thời trấn 
áp những vụ bạo loạn vũ trang như vụ Dào San, vụ Hồ Thầu ở 
Phong Thổ (Lai Châu), đặc biệt là vụ bạo loạn Đồng Văn (Hà 
Giang) cuối năm 1959 đầu 1960. Lực lượng Công an còn tham gia 
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tích cực trong công tác cải cách ruộng đất, cải tạo công thương 
nghiệp, nông nghiệp; trong việc giải quyết hậu quả chiến tranh 
và tàn dư của chế độ cũ để lại; đấu tranh chống tội phạm hình 
sự, giữ gìn an ninh, trật tự, góp phần thực hiện thắng lợi công 
cuộc khôi phục kinh tế, cải tạo xã hội chủ nghĩa, tạo nền tảng 
cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, tạo thế và 
lực cho cách mạng miền Nam.

Trước sự lớn mạnh không ngừng của cách mạng Việt Nam, 
đế quốc Mỹ buộc phải thay đổi chiến lược toàn cầu phản cách 
mạng từ “trả đũa ồ ạt” sang “phản ứng linh hoạt”. Đối với miền 
Bắc nước ta, chúng tăng cường chiến tranh gián điệp, chiến 
tranh tâm lý hòng làm cho ta bất ổn định về chính trị, suy yếu 
về kinh tế, quốc phòng, ngăn chặn sự chi viện từ hậu phương 
lớn cho tiền tuyến lớn. Chúng tập trung hoạt động thu thập 
tin tức tình báo về chủ trương, đường lối cách mạng miền Nam 
của Đảng ta; quan điểm và sự viện trợ của các nước xã hội 
chủ nghĩa (nhất là Trung Quốc và Liên Xô) đối với cuộc kháng 
chiến chống Mỹ của ta để phục vụ cho những bước leo thang 
chiến tranh của chúng. Điểm đáng chú ý là chúng tập trung 
điều tra những mục tiêu quân sự, kho tàng, nhà máy, cầu, 
cống, các tuyến đường giao thông huyết mạch vận chuyển chi 
viện cho miền Nam; móc nối với các tổ chức phản động, để tập 
hợp lực lượng hòng thực hiện âm mưu “trong nổi dậy, ngoài 
đánh vào”, thôn tính miền Bắc.

Đế quốc Mỹ và tay sai đẩy mạnh chiến tranh tâm lý, sử dụng 
một số cán bộ, bộ đội của ta đầu hàng, hy sinh, đưa tin thất thiệt 
về tình hình chiến sự ở miền Nam, nhắn tin về gia đình qua đài 
“Gươm thiêng ái quốc”, phát sóng hằng ngày nhằm gây hoang 
mang dao động trong một bộ phận quần chúng, gây chia rẽ trong 



 15 NĂM NGÀY HỘI TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC...
75 Năm Ngày Truyền Thống Công An Nhân Dân Việt Nam...

44

nội bộ ta. Chúng còn cho máy bay, tàu, thuyền thả hàng chục tấn 
hàng tâm lý gồm truyền đơn, đài, quần áo, hàng hoá vào miền 
Bắc. Mỹ triệt để sử dụng bọn tình báo, gián điệp một số nước tư 
bản núp dưới danh nghĩa nhân viên trong các cơ quan thường 
trú, lâm thời hoạt động ở miền Bắc nước ta. Chúng thành lập 
các trung tâm huấn luyện gián điệp, biệt kích ở miền Nam để 
xâm nhập bằng đường biển, vượt tuyến bằng đường không vào 
miền Bắc. Từ năm 1961 đến 1965, Mỹ - ngụy đã tung 53 toán với 
442 tên gián điệp, hơn 100 tấn gồm vũ khí, máy thông tin liên 
lạc, thuốc nổ cực mạnh, nhu yếu phẩm vào các tỉnh Vĩnh Linh, 
Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Hòa Bình. Khi tiến 
hành chiến tranh phá hoại miền Bắc, hoạt động xâm nhập gián 
điệp, biệt kích càng được gia tăng. Trong vòng 10 năm (1961 - 
1970), chúng đã tung hơn 103 toán với hàng trăm tấn vũ khí, 
thuốc nổ, phương tiện thông tin liên lạc vào miền Bắc.

Trinh sát “Đội chống gián điệp biệt kích” Bộ Công an giám sát nhân viên 
điện đài của toán gián điệp biệt kích liên lạc 

về Trung tâm chỉ huy ở Sài Gòn
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Trước âm mưu xảo quyệt và hoạt động liều lĩnh của Mỹ - ngụy, 
Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị số 66-CT/TW ngày 
11/9/1963 về việc tiến hành khẩn trương các công tác để sẵn sàng 
đập tan âm mưu của Mỹ - Diệm tung gián điệp, biệt kích ra phá 
hoại miền Bắc nước ta. Chỉ thị xác định: Công tác phòng chống gián 
điệp biệt kích là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn quân, cần đặc biệt 
chú trọng việc phát động khí thế cách mạng của đảng viên công an, 
bộ đội và quần chúng ND”1. Bộ Công an phải phổ biến kinh nghiệm 
cụ thể rộng rãi cho các nơi.

Được Mỹ hậu thuẫn, Ngô Đình Diệm tăng cường củng cố quyền 
lực bằng cách loại bỏ các phần tử thân Pháp, đưa lực lượng Công 
giáo vào các vị trí quan trọng, then chốt trong hệ thống chính 
quyền từ Trung ương đến địa phương. Chúng dùng mọi thủ đoạn 
thủ tiêu những tổ chức và cá nhân đối lập, dẹp các giáo phái, thiết 
lập và phát triển các tổ chức tình báo gián điệp mang tên “Sở 
nghiên cứu chính trị xã hội”, “Đoàn công tác đặc biệt miền Trung”, 
“Cơ quan diệt trừ sốt rét”, cơ quan “Dân ý vụ”... Chúng sử dụng 
các tổ chức này để khủng bố, tàn sát đẫm máu những người yêu 
nước, trả thù những người kháng chiến cũ với quốc sách “Tố cộng, 
diệt cộng”. Mỹ - Diệm tiến hành dồn quân bắt lính, tiếp tục mở 
các cuộc hành quân càn quét với quy mô ngày một lớn, triệt phá cơ 
sở cách mạng, bắn giết, bắt bớ đồng bào ta, biến miền Nam thành 
trại tập trung khổng lồ.

Trước âm mưu và thủ đoạn thâm độc của địch, lực lượng Công 
an tại miền Nam đã nhanh chóng bố trí đưa các đồng chí hoạt 
động công khai hoặc bị lộ trong kháng chiến chống Pháp tập kết 
ra Bắc, một số được Đảng phân công ở lại để tiếp tục hoạt động. 
Tháng 10/1954, Xứ ủy Nam Bộ thành lập Ban địch tình. Lực 
lượng công an đã tham gia Ban địch tình, kết hợp với tình báo 

1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng toàn tập, t.24, tr.644.
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quân đội, điều tra nắm tình hình, phát hiện âm mưu, hoạt động 
của địch, tham mưu cho các cấp ủy có chủ trương, biện pháp, đối 
sách kịp thời chống càn quét, khủng bố, chống chính sách “Tố 
cộng, diệt cộng” của Mỹ - Diệm, bảo vệ các cơ sở cách mạng, bảo 
vệ Đảng, bảo vệ lực lượng và phong trào cách mạng. Lợi dụng 
mâu thuẫn trong nội bộ ngụy quyền, lực lượng công an xây dựng 
cơ sở, khoét sâu mâu thuẫn để gây chia rẽ, ly gián nội bộ chúng.

Trong quá trình bám đất, bám dân để bảo vệ Đảng, bảo vệ 
phong trào cách mạng, trước sự đàn áp khốc liệt, dã man của kẻ 
thù, hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ Công an miền Nam đã kiên cường 
đấu tranh, anh dũng hy sinh góp phần làm nên cuộc Đồng khởi 
cuối năm 1959 đầu 1960, đưa cách mạng miền Nam bước sang 
giai đoạn mới.

Ngày 20/12/1960, “Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam 
Việt Nam” ra đời. So sánh lực lượng ngày một có lợi cho ta. Chế 
độ độc tài gia đình trị Ngô Đình Diệm bị đe dọa một cách nghiêm 
trọng. Trước những cuộc đấu tranh mạnh mẽ và dồn dập của 
quân và dân ta, đế quốc Mỹ cho tiến hành chiến lược “Chiến 
tranh đặc biệt”, xương sống của nó là dồn dân lập “ấp chiến lược” 
nhằm tách lực lượng cách mạng ra khỏi quần chúng để thực 
hiện thủ đoạn “tát nước bắt cá”. Về mặt quân sự, Mỹ cho tiến 
hành kế hoạch “chống nổi dậy” (CIP) ở miền Nam nhằm phục vụ 
gom dân lập ấp chiến lược. Hội đồng an ninh quốc gia Mỹ xây 
dựng kế hoạch mang tên StalâyTaylo với nội dung cơ bản là tăng 
cường quyền lực của phái đoàn cố vấn quân sự, triển khai lực 
lượng yểm trợ, đưa quân và phương tiện chiến tranh vào miền 
Nam hòng “bình định” miền Nam trong vòng 18 tháng. Mỹ tài 
trợ cho ngụy thành lập “Phủ đặc ủy Trung ương tình báo” hoạt 
động song song với “Sở nghiên cứu chính trị xã hội”, “Nha cảnh 
sát đặc biệt”, “lực lượng đặc nhiệm” và thành lập “Nha cảnh sát 
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quốc gia”, đưa tổ chức, bộ máy tình báo, gián điệp và các cơ quan 
đàn áp, kìm kẹp của Mỹ - ngụy lên tới hàng chục vạn tên. Đặc 
biệt, trong giai đoạn này, chúng tiến hành chiến lược “Tình báo 
đại chúng” hòng thực hiện âm mưu “tình báo hoá nhân dân”, xây 
dựng mạng lưới gián điệp, chỉ điểm rộng rãi trong các tôn giáo 
(nhất là trong đạo Thiên chúa, Tin Lành, đạo Phật), các dân tộc, 
để điều tra tin tức, cơ sở, lực lượng của ta phục vụ cho việc khủng 
bố”, đàn áp của chúng.

Tháng 10/1961, Trung ương Cục miền Nam quyết định đổi tên 
“Ban bảo vệ an ninh Xứ ủy” thành “Ban bảo vệ an ninh Trung 
ương Cục” sau là “Ban an ninh Trung ương Cục”. Đến năm 1962, 
Ban an ninh khu, tỉnh, thành phố, huyện được thiết lập ở hầu hết 
các địa phương thuộc vùng giải phóng và vùng tranh chấp, nhiều 
nơi thành lập đến cấp xã. 

Ở miền Nam từ năm 1961-1962, Thường vụ Trung ương Cục 
quyết định thành lập Ban Bảo vệ an ninh Trung ương Cục; Ban 
bảo vệ An ninh Khu và các trung tâm huấn luyện, bồi dưỡng 
nghiệp vụ, với biên chế hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ An ninh. Năm 
1970, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt 
Nam quyết định thành lập Nha An Ninh thuộc Bộ Nội vụ; 

- Ngày 20/7/1962, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Lệnh số 34/LCL 
công bố Pháp lệnh Quy định nhiệm vụ, quyền hạn, của lực lượng 
Cảnh sát nhân dân và Pháp lệnh Quy định chế độ cấp bậc sĩ quan, 
hạ sĩ quan Cảnh sát nhân dân.

Với sự chi viện của Công an miền Bắc và lực lượng tại chỗ 
được tuyển chọn, bồi dưỡng về nghiệp vụ, bộ máy an ninh các cấp 
không ngừng được kiện toàn, phát triển, đảm bảo yêu cầu nhiệm 
vụ được giao.

Năm 1963, Ban An ninh Trung ương Cục tiến hành Hội nghị 
an ninh toàn miền lần thứ nhất để bàn nhiệm vụ trọng tâm và 
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thống nhất cơ chế chỉ đạo giữa Ban an ninh các cấp. Hội nghị đã 
đề ra nhiệm vụ chung của An ninh miền Nam là “Ra sức ngăn 
ngừa và đánh bại mọi âm mưu, hoạt động gián điệp, phản động, 
bảo vệ Đảng, bảo vệ cách mạng miền Nam, đồng thời tích cực góp 
phần bảo vệ miền Bắc”. Hội nghị xác định 3 nhiệm vụ chính: Ra 
sức đánh bại mọi âm mưu, hoạt động của các tổ chức gián điệp, 
phản động, phá hoại cách mạng trên mọi lĩnh vực, mọi địa bàn 
bằng cách trấn áp bọn ngoan cố, bọn nguy hiểm, đồng thời tranh 
thủ giáo dục, cải tạo những cơ sở xã hội phức tạp mà địch có thể lợi 
dụng được; ra sức khắc phục mọi sơ hở của ta, nâng cao cảnh giác, 
phòng gian bảo mật, bảo vệ nội bộ, bảo vệ việc thực hiện các chủ 
trương, chính sách của Đảng, chống sự lũng đoạn và phá hoại của 
địch; thực hiện nhiệm vụ đánh địch trước, đồng thời tích cực chuẩn 
bị điều kiện, chủ động trấn áp bọn gián điệp, phản động sau khi 
cách mạng thành công.

Các đại biểu dự Hội nghị Trung ương Cục miền Nam  
lần thứ nhất, năm 1961
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Sau hội nghị, lực lượng an ninh toàn Miền đã phát động phong 
trào “Bảo mật phòng gian” kết hợp các biện pháp nghiệp vụ điều 
tra phát hiện và bóc gỡ hàng chục vụ nội gián địch cài cắm vào các 
cơ quan Đảng, Mặt trận và lực lượng cách mạng của ta; đẩy mạnh 
công tác diệt ác trừ gian, phá ấp chiến lược và chính quyền địch, 
thiết lập chính quyền cách mạng, giải phóng đồng bào ta khỏi ách 
kìm kẹp của địch. Từ năm 1961 đến năm 1965, lực lượng an ninh 
miền Nam đã khám phá 458 vụ nội gián; phát động 19.463.606 
lượt quần chúng đứng lên đấu tranh, phá 4.248 ấp, 10 khu trù 
mật ở 87 xã, đưa hàng chục vạn dân về nơi ở cũ. Riêng năm 1965, 
ta đã vận động quần chúng phá 1.601 ấp chiến lược, đưa gần mười 
ngàn quần chúng trở lại sinh sống ở xã, ấp cũ. Lực lượng an ninh 
đã góp phần bắt, diệt 39.038 tên, đưa hơn hai vạn tên đi giáo 
dục, cải tạo. Ở các vùng căn cứ, giải phóng, ta đã bảo vệ tốt các cơ 
quan của Đảng và bảo vệ các lực lượng giải phóng miền Nam Việt 
Nam. Những thành quả của lực lượng an ninh miền Nam trong 
giai đoạn này đã góp phần to lớn cùng quân và dân ta đánh thắng 
“chiến tranh đặc biệt” của Mỹ - ngụy.

Thất bại nặng nề trong “Chiến tranh đặc biệt”, đế quốc Mỹ 
đã liều lĩnh ồ ạt đưa quân Mỹ và chư hầu vào miền Nam triển 
khai chiến lược “Chiến tranh cục bộ”, đồng thời tiến hành chiến 
tranh phá hoại bằng không quân và hải quân rất ác liệt đối với 
miền Bắc. Mục tiêu của chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của Mỹ, 
là: Tiêu diệt quân chủ lực và cơ quan đầu não của ta; bình định 
nông thôn, mở rộng quyền kiểm soát, củng cố ngụy quân, ngụy 
quyền; tăng cường đánh phá miền Bắc để ngăn chặn sự chi viện 
giữa hậu phương và tiền tuyến.

Để thực hiện mục tiêu trên, Mỹ - ngụy liên tục mở những 
cuộc càn quét lớn, dài ngày đánh chiếm các căn cứ, tìm diệt các 
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cơ quan đầu não, lực lượng chủ lực của ta trên khắp các vùng, các 
chiến trường vào 2 mùa khô (1965 - 1966) và (1966 - 1967). Trước 
âm mưu và hoạt động táo bạo của địch, Trung ương Cục chỉ đạo 
an ninh các cấp đẩy mạnh hoạt động trên các chiến trường phối 
hợp với lực lượng vũ trang và quần chúng tiến công địch dưới 
hình thức chính trị và vũ trang, quyết tâm đập tan mọi âm mưu 
hoạt động của chúng. Lực lượng an ninh nhân dân đã đi sâu nắm 
tình hình đề xuất với các cấp ủy có chủ trương, biện pháp đối phó 
kịp thời với các cuộc hành quân càn quét dữ dội của địch và đẩy 
mạnh diệt ác trừ gian, trừng trị những tên tình báo, gián điệp, 
cảnh sát ác ôn nguy hiểm ngay trong các thành phố, thị xã, làm 
cho chúng hoang mang dao động ngay cả nơi mà chúng cho là an 
toàn nhất. Lực lượng an ninh toàn miền còn tích cực tham gia 
vận động quần chúng phá “kế hoạch bình định” của địch, giải 
phóng quần chúng khỏi ách kìm kẹp của Mỹ - ngụy. Đáng chú ý 
là những chiến công của lực lượng An ninh Sài Gòn - Gia Định 
(T4) và An ninh miền Đông đã kết hợp với lực lượng vũ trang và 
quần chúng đập tan cuộc càn quét Atelboro gồm lữ đoàn 196 Mỹ, 
sư đoàn 25 “Tia chớp nhiệt đới”, một bộ phận lữ đoàn dù 173 Mỹ, 
1 trung đoàn xe bọc thép có từ 350 - 400 xe, sử dụng 7 - 8 tiểu 
đoàn pháo 105, 175, 203 mm (khoảng 130 khẩu) và 7 đại đội đặc 
biệt ngụy, chưa kể lực lượng địa phương. Tổng cộng trong cuộc 
càn quét này có khoảng 28.000 tên tham chiến với cả máy bay 
chiến lược B.52 và các loại máy bay chiến đấu khác yểm trợ đánh 
vào khu tam giác sắt: Bến Cát, Củ Chi, Trảng Bàng nhằm đánh 
sập địa đạo, san ủi địa hình, tiêu diệt lực lượng cách mạng, phá 
nát căn cứ Sài Gòn - Gia Định của ta.

Trong hơn 20 ngày đêm, các lực lượng vũ trang, an ninh khu 
Sài Gòn - Gia Định và Thủ Dầu Một đã dũng cảm chiến đấu liên 
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tục, tiêu diệt 3.200 tên địch, phá hủy 140 xe tăng, xe bọc thép, 
bắn cháy 25 máy bay, bắn chìm 2 tàu chiến. Sau thất bại cuộc 
càn quét Atelboro, Mỹ - ngụy điên cuồng mở tiếp cuộc càn quét 
với quy mô lớn hơn mang tên Gianxơncity gồm 45.000 quân Mỹ, 
chư hầu và ngụy Sài Gòn, 1.200 xe bọc thép, xe tăng, hàng ngàn 
xe cơ giới, 200 khẩu pháo cỡ lớn, hàng trăm máy bay, trong đó có 
cả máy bay chiến lược B.52 đánh vào căn cứ bắc Tây Ninh nhằm 
phá hủy căn cứ kháng chiến, tiêu diệt cơ quan đầu não, tiêu hao 
lực lượng chủ lực quân giải phóng, chiếm đài phát thanh của Mặt 
trận dân tộc giải phóng miền Nam, phá kho tàng, dự trữ hậu cần, 
chia cắt khu căn cứ mà từ lâu chúng coi là “Vùng đất thánh”.

Được sự chỉ đạo của Trung ương Cục, lực lượng vũ trang giải 
phóng và An ninh Trung ương Cục, Trung đoàn 180 An ninh vũ 
trang miền Nam và các cơ quan dân, chính, đảng xây dựng thế 
trận chiến đấu liên tục suốt 51 ngày đêm, đã bảo vệ an toàn tuyệt 
đối cho các đồng chí lãnh đạo Trung ương Cục và Mặt trận Dân 
tộc giải phóng miền Nam Việt Nam. Trong chiến đấu, nhiều cán 
bộ, chiến sĩ an ninh đã anh dũng hy sinh. 

Trong hai năm 1966 - 1967, các lực lượng an ninh miền Nam 
đã sát cánh cùng quân và dân miền Nam chiến đấu kiên cường, 
mưu trí và sáng tạo ở khắp các vùng chiến lược trên khắp các 
chiến trường, đập tan kế hoạch phản công chiến lược mùa khô 
của địch. Để cứu vãn tình hình, đầu năm 1968, Tổng thống Mỹ 
Giôn - xơn quyết định đưa thêm vào miền Nam 24.000 quân, 
đồng thời đưa thêm một số nhân viên tình báo, lập ra các trung 
tâm tình báo hỗn hợp ở Sài Gòn, Cần Thơ, Nha Trang, Đà Nẵng, 
Huế trực tiếp chỉ đạo tình báo, gián điệp, cảnh sát ngụy và phối 
hợp tin tức chiến trường. Để che giấu bộ mặt, CIA ở miền Nam 
đổi thành “Cơ quan phối trí an ninh bình định” do Cônbai phụ 
trách và chỉ đạo ngụy quyền củng cố tổ chức “Trung ương tình 
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báo” do tên Nguyễn Khắc Bình phụ trách.
Với hơn nửa triệu quân Mỹ, chư hầu và hệ thống tổ chức tình 

báo gián điệp dày đặc, đế quốc Mỹ âm mưu tiến hành cuộc phản 
công chiến lược lần thứ 3 vào khoảng tháng 12/1967 đến tháng 
4/1968, hướng phản công chủ yếu là miền Đông và hướng quan 
trọng là Trị Thiên - Huế. Trước tình hình trên, Bộ Chính trị 
Trung ương Đảng nhận định: địch đang sa lầy và lúng túng trên 
chiến trường, trong nội bộ, kể cả Chính phủ Mỹ và Lầu Năm 
góc mâu thuẫn ngày càng gay gắt. Bọn ngụy quân, ngụy quyền 
hoang mang dao động. Trên cơ sở nhận định đó, Bộ Chính trị 
Trung ương Đảng quyết định mở cuộc Tổng tiến công và nổi dậy 
Xuân Mậu Thân 1968. 

Thực hiện chủ trương và quyết tâm chiến lược của Đảng, đêm 
30, rạng 31/1/1968 quân và dân miền Nam bất ngờ nổi dậy, tiến 
công ở 64 thành phố, thị xã và các vùng nông thôn sát đô thị. 
Trong cuộc Tổng tiến công, các Ban an ninh từ Trung ương Cục 
đến các khu, tỉnh, thành, huyện và cơ sở trong toàn miền Nam 
đã huy động 3.346 lượt cán bộ, chiến sĩ ra phía trước, kết hợp với 
lực lượng vũ trang tại chỗ nổi dậy, tấn công mạnh mẽ vào các cơ 
quan đầu não, bộ máy kìm kẹp, hệ thống giao thông, sân bay, kho 
tàng, trại giam của Mỹ - ngụy.

Thông qua các biện pháp nghiệp vụ và qua khai thác bọn địch 
bị bắt, an ninh các cấp đã nắm được nhiều tình hình về âm mưu 
và kế hoạch hoạt động của địch phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của 
các cấp ủy đảng và phục vụ công tác đánh địch, truy bắt những 
đối tượng nguy hiểm chạy trốn.

Trên các mũi tiến công vào thành phố, thị xã, thị trấn, các lực 
lượng an ninh tham gia tích cực trong công tác bảo vệ, làm nhiệm 
vụ dẫn đường và cùng các lực lượng vũ trang khác từ bên ngoài 
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tấn công, kết hợp với sự nổi dậy của quần chúng và lực lượng tại 
chỗ bắt, diệt 15.135 tên địch, trong đó có 1.359 tình báo các loại, 
35 tên CIA, 1.766 cảnh sát, 632 tên bình định nông thôn, 269 tình 
báo an ninh quân đội ngụy, 492 tên ác ôn. Hệ thống kìm kẹp của 
địch bị tan rã nặng nề. Một số tên trưởng, phó ty, cuộc cảnh sát, 
quận ủy Quốc dân đảng bị trừng trị. Một khối lượng lớn phương 
tiện chiến tranh của địch bị phá hủy. Quân và dân ta đã phá 4.200 
ấp chiến lược, giải phóng thêm hơn 250 vạn dân, giải thoát 6.674 
cán bộ, chiến sĩ bị địch bắt giam giữ. Cuộc Tổng tiến công, nổi dậy 
Xuân Mậu Thân 1968 của quân và dân ta ở miền Nam đã làm phá 
sản chiến lược chiến tranh cục bộ”, buộc Mỹ phải điều chỉnh lại 
chiến lược chiến tranh ở miền Nam

Từ năm 1969, đế quốc Mỹ quyết định tiến hành “phi Mỹ hoá 
chiến tranh”, sau điều chỉnh là “Việt Nam hoá chiến tranh”, từng 
bước rút quân Mỹ về nước, tăng cường cố vấn và trang bị vũ 
khí cho quân đội ngụy, đồng thời đẩy mạnh tình báo, gián điệp. 
Chúng xây dựng và phát triển lực lượng công an, cảnh sát ngụy 
từ 20 vạn lên 30 vạn tên, 200 tổ chức tình báo gián điệp trá hình. 
Chúng thành lập tổ chức tình báo Phượng hoàng và triển khai kế 
hoạch “Phượng hoàng” xuống tận xã, ấp. Chúng đẩy mạnh bình 
định cấp tốc và sau đó là bình định phát triển. Riêng ở đồng bằng 
sông Cửu Long địch đưa hàng nghìn tên bình định, 680.000 lính 
biệt động quân và hàng chục nghìn cảnh sát, nhân viên “Thiên 
Nga”, “Phượng hoàng”, đồng thời tăng cường hàng vạn dân vệ, 
phòng vệ dân sự. Mỹ, ngụy thành lập thêm nhiều đồn bốt chi 
chít, dày đặc, tăng cường lực lượng tình báo, gián điệp xuống cơ 
sở để phục vụ cho các cuộc hành quân càn quét, đánh phá ác liệt, 
ở khu Sài Gòn - Gia Định, chúng phát triển thêm lực lượng cảnh 
sát nội đô từ 50.000 tên lên 100.000 tên, thành lập tổ chức phòng 
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vệ dân sự, thực hiện tình báo hóa, quân sự hóa, đảng phái hóa, 
tôn giáo hóa... Chúng mở các cuộc càn quét bịt các cửa ngõ ra vào 
thành phố và kiểm soát bắt bớ hết sức gắt gao. Đây là thời kỳ 
địch phản kích ta rất quyết liệt, cách mạng miền Nam gặp nhiều 
khó khăn và tổn thất.

Để đối phó với tình hình đế quốc Mỹ và tay sai tăng cường 
các hoạt động chiến tranh gián điệp, chiến tranh tâm lý, chiêu 
hồi, chiêu hàng đánh phá ta, ngày 1/2/1969, Ban An ninh Trung 
ương Cục ra Chỉ thị số 06-CT về công tác nắm tình hình địch. 
Chỉ thị xác định: “Công tác an ninh là phải chủ động nắm toàn 
diện, cụ thể, chính xác về tổ chức, âm mưu, thủ đoạn, hoạt động 
của gián điệp Mỹ - ngụy, các tổ chức trá hình, các cơ quan đàn 
áp, bình định chiêu hàng và các đảng phái phản động, phải tập 
trung khai thác và thẩm tra xác minh các nguồn tin của các tổ 
chức quần chúng, các ngành, các giới cơ sở, tai mắt, số bị địch 
bắt tha về, bọn tề ngụy chạy ra vùng giải phóng để nắm tình 
hình phục vụ chủ động đánh bại âm mưu hoạt động gián điệp 
của địch”. Tiếp đến, An ninh Trung ương Cục ra chỉ thị về phát 
động phong trào quần chúng đánh bại âm mưu của địch trong kế 
hoạch “Phượng hoàng”.

Thực hiện chủ trương của các cấp ủy đảng, các Ban an ninh 
đã bố trí lực lượng trinh sát vũ trang, an ninh vũ trang phối 
hợp với quân giải phóng kiên trì bám trụ, bám dân xây dựng lực 
lượng cơ sở và tổ chức tiến công địch trên cả ba vùng chiến lược, 
gây cho chúng nhiều tổn thất; bảo vệ cơ sở cách mạng, các cơ 
quan của Đảng, Chính phủ cách mạng lâm thời và Mặt trận Dân 
tộc giải phóng.
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Trinh sát vũ trang Ban An ninh tỉnh Mỹ Tho gài mìn  
chống địch lấn chiếm, bảo vệ căn cứ Tỉnh ủy, năm 1970

Ngày 15/3/1972, Thường vụ Trung ương Cục miền Nam ra 
Nghị quyết 165/NQ/TWC “Những vấn đề cơ bản về công tác an 
ninh nhân dân”. Nghị quyết chỉ rõ vị trí chiến lược, đường lối và 
nhiệm vụ của công tác an ninh, đồng thời khẳng định công tác an 
ninh là nhân tố quyết định mọi thắng lợi trong cuộc đấu tranh 
chống gián điệp và phản động, Đảng phải tăng cường xây dựng 
ngành an ninh thật sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức 
và nghiệp vụ. Ngành an ninh phải đảm bảo tính Đảng, tính quần 
chúng, tính chiến đấu. 

Từ quý II/1972 đến hết năm 1973, Ban an ninh Trung ương 
Cục đã mở nhiều lớp tập huấn quán triệt nội dung Nghị quyết 
số 165-NQ/TWC cho cán bộ, chiến sĩ an ninh và cụ thể hoá từng 
lĩnh vực công tác an ninh như: điệp báo, bảo vệ chính trị, trinh 
sát vũ trang, bảo vệ nội bộ, an ninh đô thị, chấp pháp... Lực lượng 
an ninh toàn miền đẩy mạnh hoạt động trên các chiến trường, 
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góp phần cùng quân và dân miền Nam đánh bại kế hoạch “tràn 
ngập lãnh thổ” của địch.

Trong cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, ở các địa 
bàn, vị trí của các đơn vị đội, trạm cảnh sát giao thông chốt giữ 
bảo vệ đều là những mục tiêu trọng điểm đánh phá ác liệt của 
đế quốc Mỹ. Chúng đã ném xuống đây cả triệu tấn bom đạn các 
loại. Tuy nhiên, với quyết tâm “Tất cả vì tiền tuyến”, “Sống bám 
đường, chết kiên cường dũng cảm”, “Địch phá, ta sửa, ta đi”, “Địch 
lại phá, ta lại sửa, ta đi” và “Địch phá ta cứ đi”, lực lượng Công 
an nhân dân nói chung mà nòng cốt là lực lượng cảnh sát giao 
thông đã tham gia cùng các lực lượng của ngành giao thông vận 
tải, thanh niên xung phong phá thế độc tuyến, độc vận của địch”. 

Hội nghị Bảo vệ Chính trị toàn miền Nam lần thứ nhất của Ban an ninh 
Trung ương Cục miền Nam, tháng 8/1973

Trước thất bại nặng nề trên chiến trường miền Nam những 
năm 1971 - 1972 và thất bại trong cuộc chiến tranh phá hoại lần 
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thứ 2 đối với miền Bắc mà đỉnh cao là cuộc tập kích chiến lược 
bằng máy bay B.52 vào Hà Nội, Hải Phòng, Mỹ buộc phải ký kết 
Hiệp định Pari về chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Việt 
Nam vào ngày 27/1/1973.

Với bản chất ngoan cố, hiếu chiến, cố bám lấy miền Nam Việt 
Nam, âm mưu chia cắt lâu dài đất nước ta, Mỹ và chính quyền 
Sài Gòn chủ tâm phá hoại Hiệp định Pari. Chúng chấn chỉnh và 
củng cố lại các tổ chức, thay Bộ chỉ huy quân sự Mỹ ở Sài Gòn 
(MACV) bằng cơ quan Tuỳ viên Quốc phòng Mỹ (DAO). CIA tổ 
chức dưới danh nghĩa “trợ lý đặc biệt cho Đại sứ” lập chi nhánh 
CIA ở 4 vùng chiến thuật: Đà Nẵng, Nha Trang, Biên Hòa, Cần 
Thơ và biệt khu Sài Gòn. Ở các tỉnh, CIA điều hành hoặc cố vấn 
trực tiếp cho các cơ quan tình báo, cảnh sát đặc biệt, an ninh 
quân đội ngụy, đồng thời lập ra một số tổ chức ngụy trang mang 
tên cơ quan kinh tế, viện trợ văn hóa, giáo dục, y tế... Thực chất 
đó là các cơ quan tình báo, gián điệp để chống phá cách mạng. 
Mỹ còn tăng cường viện trợ cho Nguyễn Văn Thiệu và để lại 
20.000 cố vấn quân sự khoác áo dân sự để giúp Thiệu tiếp tục 
cuộc chiến tranh.

Ban an ninh Trung ương Cục đã chỉ đạo an ninh các cấp kết 
hợp với các lực lượng vũ trang, lực lượng chính trị của quần chúng 
đấu tranh chống địch càn quét, lấn chiếm, giữ vững vùng giải 
phóng, đồng thời khẩn trương thực hiện kế hoạch “chồm lên chiếm 
lĩnh”, cắm cờ giành đất, giành dân hòng “xóa thế da báo”.

Từ tháng 2/1973 đến trước chiến dịch Đông Xuân 1974 - 1975, 
lực lượng an ninh miền Nam đã đẩy mạnh hoạt động nắm tình 
hình, kịp thời tham mưu cho các cấp ủy Đảng có chủ trương đối 
phó với âm mưu, hoạt động của địch, bóc gỡ mạng lưới tình báo 
gián điệp, nội gián của địch, bảo vệ các cơ quan của Đảng, các căn 



 15 NĂM NGÀY HỘI TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC...
75 Năm Ngày Truyền Thống Công An Nhân Dân Việt Nam...

58

cứ cách mạng, bảo vệ lực lượng vũ trang, kho tàng, vũ khí, đạn 
dược; tổ chức những trận đánh vào các đô thị, căn cứ của địch gây 
cho chúng nhiều thiệt hại. Lực lượng an ninh kết hợp chặt chẽ với 
các lực lượng khác và sự nổi dậy của quần chúng tiến công địch, 
tiêu diệt và bắt sống hàng vạn tên, phá từng mảng đồn bốt địch, 
giải phóng hàng chục vạn đồng bào thoát khỏi kìm kẹp của địch, 
mở rộng vùng giải phóng.

Cán bộ, chiến sĩ Ban an ninh Trung ương Cục miền Nam  
có thành tích xuất sắc trong chiến đấu được tặng danh hiệu “Dũng sĩ”, 

năm 1971

Tháng 3/1975, mở màn cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa 
Xuân 1975 là trận đánh then chốt vào thị xã Buôn Ma Thuột, 
Đắk Lắk. Lực lượng an ninh đã góp phần bảo đảm bí mật kế 
hoạch chiến dịch đến giờ phút nổ súng, đồng thời bố trí cán bộ 
bám sát các mục tiêu trọng điểm, tập trung xây dựng cơ sở, đẩy 
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mạnh hoạt động nội tuyến cung cấp cho ta bản đồ thị xã, xác định 
hệ thống bố phòng, những mục tiêu quan trọng của địch như sở 
chỉ huy sư đoàn 23 ngụy, các đồn cảnh sát để bộ chỉ huy mặt trận 
bổ sung kế hoạch tấn công địch. Trước giờ nổ súng, ta triển khai 
kế hoạch đánh nghi binh, thu hút địch về hướng Peiku, Kon Tum. 
Lực lượng an ninh Đắk Lắk đã tham gia tiến công, đánh chiếm 
các mục tiêu được phân công. Lực lượng trinh sát vũ trang bám 
sát các mục tiêu, đối tượng, tấn công chiếm lĩnh các cơ quan ngụy 
quyền, CIA, đảng phái phản động, Ty cảnh sát, Toà thị chính và 
các đồn cảnh sát ở thị xã.

Thất thủ ở Tây Nguyên, địch tháo chạy về miền Trung. Ta tấn 
công địch trên nhiều hướng, đêm 18/3/1975, địch rút bỏ Quảng 
Trị chạy vào Huế và Đà Nẵng. Các lực lượng an ninh Thừa Thiên 
đẩy mạnh công tác nắm tình hình, mở đường và tham gia tiến 
công, truy kích địch, chiếm lĩnh các mục tiêu đã được phân công. 
Chiến thắng Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế đã tạo thế và lực mới 
giải phóng thành phố Đà Nẵng. Tại chiến trường Khu V, trước 
khi thành phố Huế được giải phóng, Thường vụ Khu ủy đã họp 
hạ quyết tâm “giải phóng Khu V trong thời gian ngắn nhất”, đập 
tan ý đồ co cụm của địch về Chu Lai để giữ Đà Nẵng. Kết hợp 
tiến công quân sự và nổi dậy mạnh mẽ của quần chúng, các lực 
lượng an ninh Quảng Đà triển khai bảo vệ, tham gia các hướng 
tiến công địch tại thị xã Tam Kỳ, chiếm lĩnh các mục tiêu theo sự 
phân công, đánh chiếm trại giam, giải thoát số cán bộ và nhân 
dân bị địch bắt, giam giữ. Sau khi Quảng Đà được giải phóng, 
181 cán bộ, chiến sĩ được huy động lên đường vào giải phóng Đà 
Nẵng. 3 đại đội an ninh vũ trang C111, C112, C114 và Ban an 
ninh Đà Nẵng phối hợp với lực lượng trinh sát vũ trang truy quét 
tàn binh, giữ gìn trật tự thành phố. Ngày 29/3/1975, Đà Nẵng 
hoàn toàn được giải phóng. Sau Đà Nẵng, ở phía nam Khu V và 
Khu VI, lực lượng an ninh cùng quân và dân Bình Định, Phú 
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Yên, Khánh Hoà, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đà Lạt, Tuyên Đức, 
Lâm Đồng nổi dậy tiến công địch.

Hội nghị Bộ Chính trị quyết định mở chiến dịch Tổng tấn công và nổi dậy 
mùa Xuân năm 1975

Để thực hiện quyết tâm chiến lược giải phóng miền Nam của 
Bộ Chính trị, Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam đã đề ra 
nhiệm vụ, kế hoạch từng bước trong quá trình Tổng tiến công và 
chiếm lĩnh. Đồng chí Cao Đăng Chiếm, Phó trưởng Ban an ninh 
Trung ương Cục được bổ sung vào Bộ chỉ huy tiền phương và là 
Phó Chủ tịch ủy ban quân quản, phụ trách an ninh nội chính với 
gần 1.500 cán bộ, chiến sĩ An ninh Trung ương Cục và đặc khu, 
khoảng 1.000 cơ sở hoạt động trong nội thành thực hiện nhiệm vụ 
tiêu diệt các hang ổ đề kháng của địch, đồng thời cùng lực lượng 
quân sự và quần chúng nhanh chóng chiếm lĩnh các mục tiêu, bảo 
vệ tài liệu thu giữ được, kịp thời ổn định an ninh trật tự, sinh hoạt 
bình thường cho nhân dân. Ban an ninh Trung ương Cục đã chỉ 
đạo cho an ninh các khu, tỉnh, thành phố, huyện, xã ấp tham gia 
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tích cực đánh chiếm các cơ quan đầu não của địch, truy bắt ác ôn 
ngoan cố, thu giữ các tài liệu hồ sơ của địch.

Đồng chí Lê Quốc Thân, Ủy viên Trung ương Đảng,  
Thứ trưởng Thứ nhất Bộ Công an tiễn cán bộ, chiến sĩ Công an lên đường 

chi viện An ninh miền Nam

Tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và miền Đông Nam 
Bộ, lực lượng an ninh chủ động trong công tác nắm tình hình, 
tham gia tiến công kìm chân địch không để chúng có điều kiện 
ứng cứu cho Sài Gòn, đồng thời vận động quần chúng nổi dậy 
diệt ác, chiếm lĩnh các cơ quan, công sở, đập tan bộ máy đàn 
áp, các tổ chức tình báo, gián điệp, cảnh sát, bình định... của 
Mỹ, ngụy. Ngày 26/4/1975, ta bắt đầu chiến dịch Hồ Chí Minh 
lịch sử, tiến công giải phóng Sài Gòn - Gia Định. Trước sự tấn 
công như vũ bão của ta, bọn ngụy quân, ngụy quyền, tình báo,  
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cảnh sát... tháo chạy tán loạn. Bọn “cố vấn” Mỹ và bọn ngụy 
quân, ngụy quyền cấp cao dẫm đạp nhau lên máy bay ra Hạm 
đội 7 để trốn chạy.

Trong giờ phút hấp hối của ngụy quyền Sài Gòn, một cơ sở điệp 
báo A10 của An ninh T4 đã tác động Dương Văn Minh ra lệnh 
ngừng bắn, tổ chức ghi âm và phát lời tuyên bố của Tổng thống 
ngụy quyền Dương Văn Minh trên đài phát thanh Sài Gòn lúc 9 
giờ 30 phút. Trước khí thế áp đảo của cách mạng và sự tan rã, sụp 
đổ nhanh chóng của ngụy quân, ngụy quyền và bộ máy kìm kẹp 
của địch, lúc 11 giờ 30 phút ngày 30/4/1975, Dương Văn Minh - 
Tổng thống cuối cùng của ngụy quyền Sài Gòn buộc phải tuyên bố 
đầu hàng vô điều kiện.

Lực lượng an ninh thu hồi hồ sơ, tài liệu của địch năm 1975
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Trải qua 20 năm vừa kháng chiến chống Mỹ, vừa xây dựng 
chủ nghĩa xã hội, lực lượng Công an nhân dân đã tiến hành 
một cuộc đấu tranh khẩn trương, quyết liệt, phức tạp, gay go, 
đánh bại cuộc chiến tranh gián điệp, chiến tranh tâm lý của đế 
quốc Mỹ và tay sai; bảo vệ sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, 
bảo vệ tài sản xã hội chủ nghĩa, sinh mệnh, tài sản của Nhân 
dân; trấn áp các hoạt động phá hoại, gây rối của bọn phản cách 
mạng và tội phạm khác; giữ vững an ninh chính trị và trật tự  
xã hội ở miền Bắc trong điều kiện có chiến tranh phá hoại vô 
cùng ác liệt.

Từ năm 1961 đến năm 1975, Bộ Công an đã chi viện hàng 
ngàn lượt cán bộ chiến sĩ có kinh nghiệm vào hỗ trợ cho An ninh 
miền Nam, đợt đầu các đồng chí là Phó Trưởng ty phụ trách An 
ninh, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng ở một số cơ quan ngang 
Bộ, lực lượng trinh sát kỹ thuật... làm nòng cốt mở các lớp bồi 
dưỡng nghiệp vụ, phát triển lực lượng tại chỗ; tổ chức sản xuất 
hàng ngàn loại giấy tờ giả phục vụ công tác giúp lực lượng An 
ninh miền Nam phát triển nhanh chóng đủ sức triển khai các 
mặt công tác đánh địch đạt hiệu quả; nắm được nhiều kế hoạch 
hành quân của địch để thông báo tới các cơ quan kháng chiến chủ 
động sơ tán; khám phá nhiều đầu mối, kế hoạch cài cắm nội gián 
của Mỹ, ngụy vào các cơ quan, đoàn thể kháng chiến; diệt ác, trừ 
gian, đảm bảo an toàn và thông suốt cho các tuyến giao thông...

Ở miền Nam, lực lượng an ninh nhân dân đã kiên trì bám đất, 
bám dân, diệt ác, phá kìm, đấu tranh kiên cường chống lại cuộc 
chiến tranh bình định, chiến tranh tâm lý, các hoạt động chiêu 
hồi, tình báo của địch, góp phần xứng đáng vào thắng lợi vĩ đại 
của dân tộc, hoàn toàn giải phóng miền Nam, tiến tới hoàn thành 
thống nhất Tổ quốc.
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Lực lượng Công an bảo vệ Lễ mít tinh mừng miền Nam hoàn toàn  
giải phóng, ngày 15/5/1975

4. Công an nhân dân trong những năm đầu xây dựng 
và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa (1975 - 1986)

Thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đã 
đưa cách mạng Việt Nam chuyển sang giai đoạn mới với những 
thuận lợi và thách thức mới. Cả nước hòa bình, độc lập, thống 
nhất cùng thực hiện nhiệm vụ xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo 
vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đất nước đi lên chủ nghĩa 
xã hội khi miền Bắc trải qua 20 năm cải tạo xã hội chủ nghĩa 
và xây dựng chủ nghĩa xã hội, đạt được nhiều thành tựu to lớn, 
bước đầu đặt nền móng vững chắc, đem lại những thay đổi sâu 
sắc trên tất cả các lĩnh vực. Bên cạnh những thuận lợi cơ bản, 
đất nước ta còn phải đương đầu với nhiều khó khăn chồng chất. 
30 năm chiến tranh để lại những hiệu quả nặng về kinh tế, văn 
hóa. Đế quốc Mỹ tuy bị thất bại trong chiến tranh xâm lược Việt 
Nam nhưng vẫn âm mưu chống phá cách mạng bằng kế hoạch 
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hậu chiến. Chúng ráo riết câu kết với bọn phản động quốc tế tiến 
hành bao vây, cấm vận, phá hoại ta về kinh tế, tiến hành các hoạt 
động gián điệp, chiến tranh tâm lý, kích động bọn phản động gây 
rối, gây bạo loạn hòng lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

Ở miền Nam, bị sụp đổ và thất bại nhanh chóng, bọn ngụy 
quân, ngụy quyền cùng các loại tình báo, gián điệp, cảnh sát, 
phản động tay sai của đế quốc với số lượng lớn, dày đặc bị tan rã 
tại chỗ. Nền kinh tế bị chiến tranh tàn phá, mất cân đối nghiêm 
trọng, bị phụ thuộc vào nước ngoài. Hậu quả của chế độ thực dân 
mới của Mỹ để lại nạn gái điếm, nghiện hút, văn hóa đồi trụy, 
thất nghiệp, lang thang cơ nhỡ rất nặng nề; vì vậy, yêu cầu ổn 
định an ninh, trật tự ở các vùng mới giải phóng là một nhiệm vụ 
khó khăn cấp bách của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta.

Đồng chí Trần Quốc Hoàn, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì cuộc họp  
bàn công tác bảo vệ Tổng tuyển cử bầu Quốc hội nước Việt Nam  

thống nhất, ngày 17/4/1976

Dưới ánh sáng Nghị quyết Hội nghị lần thứ 24 của Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng (9/1975) và Nghị quyết Đại hội đại biểu 
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toàn quốc lần thứ IV của Đảng (12/1976), Công an nhân dân đã 
nhanh chóng kiện toàn tổ chức, phát triển lực lượng và triển khai 
các mặt công tác giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã 
hội trong phạm vi cả nước, phục vụ đắc lực nhiệm vụ chính trị 
của Đảng.

Trong phiên họp thứ nhất Quốc hội khoá 5 (6/1975) đã quyết 
nghị hợp nhất Bộ Công an với Bộ Nội vụ lấy tên là Bộ Nội vụ. Để 
kịp thời chỉ đạo các mặt công tác bảo vệ an ninh, trật tự các vùng 
mới giải phóng, ngày 16/2/1976, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ra Quyết 
định số 596/NV-QĐ lập cơ quan đại diện của Bộ tại miền Nam 
gồm 5 đồng chí, do Thứ trưởng Trần Quyết làm Trưởng đại diện. 
Lãnh đạo Bộ còn chỉ đạo khẩn trương tuyển chọn, bổ sung cán 
bộ tại chỗ và tăng cường chi viện Công an miền Bắc cho An ninh 
miền Nam.

Ngay sau khi chiếm lĩnh, đập tan các công cụ đàn áp của 
Mỹ - ngụy, lực lượng an ninh tham gia các Ban quân quản, tiến 
hành tổ chức đăng ký cho hàng vạn đối tượng là ngụy quân, ngụy 
quyền, cảnh sát, tình báo, phản động các loại ra trình diện, khai 
báo và tiến hành phân loại, cải tạo, giáo dục họ. Tính đến tháng 
7/1975, ta đã tổ chức đăng ký trình diện cho 1.036.181 đối tượng, 
chủ yếu là ngụy quân, ngụy quyền, cảnh sát ngụy; tổ chức tập 
trung giáo dục dài hạn, ngắn hạn và giáo dục tại xã, phường theo 
quy định. Đối với số ngoại kiều, ta tổ chức cho họ đăng ký, quản 
lý và có kế hoạch đẩy đuổi những đối tượng là tình báo, gián điệp.

Một số bọn ngụy quân, ngụy quyền, cảnh sát, đảng phái phản 
động ra trình diện, khai báo với chính quyền cách mạng, nhưng 
một số đối tượng là tình báo, gián điệp, cảnh sát ác ôn, chiêu hồi 
vẫn ngoan cố tìm mọi cách lẩn trốn việc trình diện, khai báo. 
Chúng thay đổi địa bàn sinh sống, che giấu lý lịch trà trộn trong 
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dân; một lực lượng không nhỏ trốn vào rừng co cụm thành các 
ổ nhóm vũ trang manh động chống chính quyền. Bọn phản cách 
mạng đã tìm cách liên kết với nhau nhen nhóm tới 1.182 tổ chức 
phản động. Tại các tỉnh Tây Nguyên, số người chạy vào rừng 
theo FULRO ngày càng đông, hình thành các toán FULRO có 
vũ trang chống phá ta quyết liệt. Bọn ngụy quân, ngụy quyền, 
bọn tình báo, cảnh sát và phản động cũng tìm cách móc nối với 
số gián điệp cài lại tăng cường hoạt động, âm mưu gây rối, gây 
bạo loạn ở Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và nhiều nơi khác.

Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của các cấp ủy đảng, được Nhân 
dân giúp đỡ, lực lượng an ninh đã khẩn trương truy quét tàn 
quân địch, trấn áp bọn phá hoại hiện hành, truy quét mạnh các ổ 
nhóm vũ trang. Trong năm 1975, ta đã bắt giữ 30.409 đối tượng 
lẩn trốn, trong đó có 4 nhân viên CIA, 667 nhân viên Phủ đặc 
ủy Trung ương tình báo, 4.545 cảnh sát đặc biệt, 1.209 tướng 
tá ngụy, 1.179 ngụy quyền cao cấp và cầm đầu đảng phái phản 
động, 86 tuyên úy Thiên chúa giáo, 50 tuyên úy Phật giáo, 18 
tuyên úy Tin Lành.

Đối với những hoạt động chống phá hiện hành, lực lượng an 
ninh phối hợp chặt chẽ với lực lượng quân đội truy quét mạnh 
các ổ nhóm vũ trang, khám phá các tổ chức phản động, kịp thời 
đập tan âm mưu vũ trang gây bạo loạn của chúng. Đến cuối năm 
1976 đầu năm 1977, hơn 500 toán, cụm vũ trang bị ta tiêu diệt. 
Hàng chục tổ chức phản động bị trấn áp, trong đó có những tổ 
chức đã hình thành bộ khung chính quyền ở 17 tỉnh, thành phố 
với hàng chục ngàn người tham gia. Đáng chú ý, từ ngày 10/2 đến 
28/2/1976, được sự chỉ đạo của Bộ Nội vụ, Công an Sài Gòn cùng 
với công an các tỉnh phía Nam đã mở đợt truy quét, phá tổ chức 
phản động mang tên “Mặt trận quốc gia giải phóng Việt Nam”, 
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bắt các tên Nguyễn Văn Viên, Hà Tùng Linh, Nguyễn Văn Vàng, 
Vũ Ngọc Bảo cầm đầu và hàng ngàn tên cốt cán nguy hiểm ở 12 
tỉnh, thu nhiều vũ khí, tài liệu phản động.

Ở các tỉnh Long Châu Tiền, Trà Vinh, Sóc Trăng, ta đã tích 
cực đấu tranh trấn áp bọn phản động, khám phá vụ chôn giấu 
vũ khí tại Thánh địa Hòa Hảo, kịp thời đập tan âm mưu gây bạo 
loạn trong vùng dân tộc Khmer ở Cửu Long, trừng trị những tên 
ngoan cố, chống đối. Đối với bọn FULRO hoạt động ở các tỉnh 
Tây Nguyên, khu VI, lực lượng an ninh đã đề xuất với Đảng biện 
pháp đấu tranh, đồng thời phối hợp với lực lượng quân sự truy 
quét, làm tan rã một bộ phận của chúng. 

Trong những ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng như mít tinh 
mừng chiến thắng giải phóng miền Nam; kỷ niệm ngày Quốc 
khánh 2/9, Hội nghị chính trị hiệp thương... ta đã bố trí lực lượng 
bảo vệ an toàn, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hoạt động phá 
hoại của địch.

Lực lượng an ninh trong thời kỳ quân quản bám sát kế 
hoạch quản lý vùng mới giải phóng, kịp thời nghiêm trị những 
băng nhóm cướp có vũ khí, bọn tội phạm hình sự nguy hiểm. 
Trong năm 1975, An ninh Sài Gòn - Gia Định điều tra, làm rõ 
5.305/6.959 vụ hình sự; truy quét, phá nhiều băng, ổ trộm cướp 
chuyên nghiệp khét tiếng như băng cướp do Đoàn Đình Hùng 
(tức Hai Sang) cầm đầu, chúng đã gây ra 94 vụ giết người, cướp 
của. An ninh các tỉnh từ Quảng Nam, Đà Nẵng đến Phú Khánh 
khám phá gần 8.000 vụ. Ở các tỉnh Khu VI cũ, lực lượng an ninh 
đã truy quét 6.319 tên tội phạm hình sự. Tại Thừa Thiên - Huế, 
ngày 18/6/1975, Ty an ninh điều tra, phá vụ án giết người, cướp 
của tại hiệu buôn tạp hoá Tân Lập, đường Phan Bội Châu, bắt 
khẩn cấp 3 tên gây án đưa ra truy tố trước pháp luật.
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Đội săn bắt cướp, Công an quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh 
lên đường làm nhiệm vụ

Để nhanh chóng giải quyết những tàn dư của chế độ cũ, lực 
lượng an ninh các địa phương phối hợp với ngành văn hoá phát 
động, quần chúng thu hồi, thiêu hủy những văn hóa phẩm phản 
động đồi trụy; đề xuất với Đảng, Nhà nước ban hành những văn 
bản về xây dựng nếp sống văn hóa phù hợp với chế độ mới. Đối 
với các tệ nạn xã hội do chế độ cũ để lại, ta đã đề xuất với chính 
quyền thành lập các trường phục hồi nhân phẩm, tổ chức chữa 
bệnh, cai nghiện và tổ chức cho họ lao động, học nghề, sống có ích 
cho xã hội.

Công tác quản lý, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, bảo vệ trật tự 
an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy được an ninh các cấp 
quan tâm chăm lo và đạt nhiều kết quả. 

Trong lúc ta đang tập trung khắc phục hậu quả chiến tranh, 
ổn định an ninh, trật tự thì từ tháng 5/1975 bọn phản động 
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Pôn Pốt - Iêngxary liên tục cho quân khiêu khích, lấn chiếm 
nhiều nơi ở biên giới từ Tây Ninh đến Hà Tiên. Năm 1978, trên 
tuyến biên giới phía Bắc, tình hình an ninh, trật tự cũng trở 
nên phức tạp.

Các lực lượng Công an nhân dân ở các tỉnh thuộc biên giới Tây 
Nam và biên giới phía Bắc đã sát cánh cùng quân và dân ta kiên 
cường đấu tranh chống lấn chiếm, khiêu khích; dũng cảm chiến 
đấu bẻ gãy nhiều cuộc tiến công của bọn phản động, bảo vệ từng 
tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.

Công an các tỉnh phía Nam đã điều tra bóc gỡ hầu hết các vụ 
nội gián do địch cài cắm, làm phá sản các kế hoạch: “Hải Yến”, 
“Hoàng Mai”, “Âm Thanh”, làm thất bại “kế hoạch hậu chiến” 
về tình báo, gián điệp của đế quốc Mỹ, bảo vệ Đảng, bảo vệ các 
cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang. Thông qua phong trào quần 
chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc với việc phát huy tác dụng của các 
biện pháp nghiệp vụ, Công an nhân dân đã khám phá hàng chục 
chuyên án gián điệp, phản động. Đáng chú ý, Công an thành phố 
Hồ Chí Minh đã điều tra và bắt quả tang tên Risacoaitơ, quốc 
tịch Anh, là chuyên viên kiểm toán cơ quan phát triển Liên hợp 
quốc cư trú bất hợp pháp tại thành phố, làm gián điệp cho CIA. 
Từ tháng 7/1977 đến 7/1980, công an các tỉnh liên tục khám phá 
các tổ chức phản động “Lực lượng dân quân miền Kiệm Tân” và 
“Đặc khu rừng Sác” ở Đồng Nai; “Mặt trận quốc gia liên kết” ở 
Bến Tre; “Mặt trận phục quốc Trị Thiên”, “Việt Nam dân tộc cách 
mạng đảng” ở Quảng Nam, Đà Nẵng. “Tam quốc phục quốc liên 
minh Đông A” ở Phú Khánh, v.v..

Ở những vùng có FULRO hoạt động, lực lượng công an thực 
hiện Chỉ thị số 04/CT-TW ngày 2/2/1977 của Ban Bí thư về việc 
tiếp tục phát động quần chúng, xây dựng cơ sở chính trị, truy 
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quét FULRO, phối hợp chặt chẽ với các ngành đẩy mạnh công 
tác vận động quần chúng, thực hiện tốt chính sách dân tộc của 
Đảng, đồng thời tranh thủ các già làng, trưởng bản, trí thức có 
uy tín để họ kêu gọi FULRO trở về. Lực lượng công an điều tra, 
nghiên cứu, xác lập chuyên án đấu tranh với tổ chức FULRO, bắt 
bọn chỉ huy, cầm đầu, trong đó có chuyên án F101 lôi kéo được số 
tay chân cốt cán trong “Quân khu IV” FULRO ở Lâm Đồng. Qua 
đấu tranh ta đã bắt nhiều toán FULRO và hầu hết số cốt cán của 
chúng ở Lâm Đồng.

Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn chủ trì cuộc họp với lãnh đạo công an các tỉnh 
Tây Nguyên triển khai Chỉ thị 04 của Ban Bí thư Trung ương Đảng  
về đấu tranh giải quyết vấn đề FULRO ở Tây Z và Nam Khu V cũ,  

năm 1978

Trên lĩnh vực đấu tranh chống tội phạm kinh tế, ta đã tích cực 
tham gia công tác cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh; điều 
tra khám phá hàng ngàn vụ xâm phạm tài sản xã hội chủ nghĩa 
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như vụ Đặng Thanh, Trưởng ga xe lửa Hà Nội cùng đồng bọn lợi 
dụng phân phối tích kê mua vé tàu Thống nhất để bớt lại bán đầu 
cơ thu lợi cá nhân; Công an Đồng Nai phá vụ án Ngô Trung Quốc, 
Chủ nhiệm Công ty bách hóa tổng hợp thành phố Biên Hoà. Trong 
công tác đấu tranh chống tội phạm hình sự, Công an nhân dân 
đã nhanh chóng điều tra khám phá nhiều băng, nhóm trộm cướp, 
giết người, tống tiền nguy hiểm, như: Vụ án giết hai vợ chồng nữ 
nghệ sỹ Thanh Nga ở Thành phố Hồ Chí Minh do trên Nguyễn 
Thanh Tân cầm đầu; Công an Thuận Hải phá vụ án ném lựu đạn 
giết người, mang đi một số lớn tài sản và tiền ở Trạm thu thuế 
huyện Bắc Bình.

Trong công tác xây dựng lực lượng, nhất là từ khi Ban Bí thư 
có Chỉ thị số 92-CT/TW ngày 25/6/1980 về Cuộc vận động xây 
dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh và đẩy 
mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình 
hình mới, Công an nhân dân đã được củng cố một bước. Phong 
trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, dưới sự lãnh đạo của 
Đảng đã phát triển một bước, nhất là ở những địa bàn trọng 
điểm, xung yếu. Lực lượng công an xã, phường, bảo vệ cơ quan, xí 
nghiệp và các tổ chức quần chúng làm công tác an ninh, trật tự 
được củng cố, kiện toàn, góp phần ổn định an ninh chính trị và 
giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong mọi tình hình.

Bị thất bại trong kế hoạch hậu chiến và âm mưu “ngoài đánh 
vào, trong nổi dậy”, đế quốc Mỹ và các thế lực thù địch câu kết 
chặt chẽ với nhau tiến hành kiểu chiến tranh phá hoại nhiều mặt 
đối với nước ta. Chúng phá hoại ta về chính trị, kinh tế, văn hóa 
tư tưởng, quốc phòng, an ninh, ngoại giao. Chúng đưa gián điệp 
biệt kích, đưa vũ khí và phương tiện hoạt động từ nước ngoài 
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vào, móc nối và kích động các tổ chức phản động ở trong nước âm 
mưu gây bạo loạn cướp chính quyền ở một số nơi. Trong lúc đó, 
tình hình kinh tế, xã hội nước ta đang gặp nhiều khó khăn. Bọn 
phản động lưu vong cho là thời cơ đã đến nên ra sức tập hợp lực 
lượng, nhận tài trợ móc nối với bọn phản động trong nước chống 
phá cách mạng quyết liệt.

Ngày 02/12/1980, Bộ Chính trị ra Nghị quyết số 31-NQ/TW 
“Về nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn 
xã hội trong tình hình mới”. Nghị quyết xác định nhiệm vụ: “bảo 
vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội là nhiệm vụ cực 
kỳ quan trọng của toàn Đảng và Nhà nước”1. Ngày 2/6/1981, Hội 
đồng Chính phủ ra Nghị định số 250/CP quy định nhiệm vụ, 
quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nội vụ theo hướng “tập 
trung, thống nhất, chuyên sâu, giảm đầu mối”. Từ ngày 27 đến 
31/3/1982, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng đã vạch 
rõ hai nhiệm vụ chiến lược cách mạng là xây dựng thành công 
chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội 
chủ nghĩa. Nghị quyết chỉ rõ: “Bảo đảm an ninh chính trị và trật 
tự, an toàn xã hội là một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng để đánh 
thắng chiến tranh phá hoại nhiều mặt của địch. Kiên quyết trấn 
áp bọn phản cách mạng, kịp thời đập tan âm mưu ngóc đầu dậy 
của các loại phản động, ngăn ngừa và trừng trị hoạt động phá 
hoại của địch trên mọi lĩnh vực, tăng cường pháp luật và kỷ luật, 
bảo vệ trật tự xã hội và sự an toàn của nhân dân”2.

1. Ban Nghiên cứu tổng kết lịch sử Công an nhân dân: Công an nhân dân 
Việt Nam lịch sử biên niên (1975-1986), Nxb. Công an nhân dân, Hà Nội, 
2000, tr.313. 

2. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Sđd, t.43, tr.56.
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Quán triệt nghị quyết của Đảng, lực lượng Công an nhân dân 
tiếp tục cuộc vận động xây dựng lực lượng Công an nhân dân 
trong sạch, vững mạnh và đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo 
vệ an ninh Tổ quốc; tổ chức tập huấn trong toàn lực lượng nhằm 
quán triệt sâu sắc các quan điểm cơ bản của Đảng về đường lối, 
nguyên tắc, nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ an ninh trật tự và xây 
dựng lực lượng công an.

Do chủ động tiến hành những công tác điều tra cơ bản, được 
nhân dân hỗ trợ và đặc biệt là có sự phối hợp với các nước trong 
khu vực, lực lượng công an đã phát hiện âm mưu địch ngay từ 
khi chúng tập hợp lực lượng; tổ chức phối hợp đánh địch ngay từ 
địa bàn xuất phát của chúng. Từ năm 1980 đến năm 1985, lực 
lượng công an đã kết hợp với các lực lượng khác triển khai thắng 
lợi nhiều chiến dịch phản gián với hàng ngàn đối tượng, bắt và 
diệt hầu hết số gián điệp biệt kích xâm nhập, thu toàn bộ vũ khí, 
phương tiện chúng chuyển vào nội địa. Đặc biệt, lực lượng công 
an đã thực hiện thắng lợi “Kế hoạch CM12”, đập tan tổ chức phản 
động “Mặt trận thống nhất các lực lượng yêu nước giải phóng Việt 
Nam” do Lê Quốc Tuý và Mai Văn Hạnh cầm đầu. Trong 4 năm 
(1981 - 1984) đấu tranh kiên cường và mưu trí, ta đã lần lượt bắt 
gọn các toán gián điệp xâm nhập, diệt và bắt 148 tên, thu 300 tấn 
vũ khí và phương tiện chiến tranh, gần 14 tấn tiền giả... Ở nội 
địa, ta đã phá 6 tổ chức phản động bắt 99 tên và 1.070 tên ra đầu 
hàng, đầu thú, đập tan âm mưu câu kết giữa bọn gián điệp và 
phản động trong nước âm mưu bạo loạn lật đổ chính quyền cách 
mạng. Đây là một thắng lợi to lớn, có ý nghĩa chiến lược làm thất 
bại hướng tiến công chủ yếu của chiến tranh phá hoại nhiều mặt 
do các thế lực thù địch gây ra.
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Với chiến công to lớn, kế hoạch CM12 đã được Đảng, Nhà 
nước đánh giá cao. Đã có 2 đơn vị và 3 cá nhân được phong tặng 
danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ tran nhân dân. Nhiều cán bộ, 
chiến sĩ tham gia kế hoạch CM12 trưởng thành và sau này được 
giao nhiều trọng trách cao trong lực lượng công an. 

Lực lượng Công an thu giữ vũ khí, tiền giả do tổ chức phản động “Mặt 
trận thống nhất các lực lượng yêu nước giải phóng Việt Nam” đưa vào 

Việt Nam, năm 1981

Trong thời kỳ này, công an các địa phương đấu tranh khám 
phá hàng chục tổ chức phản động, kịp thời đập tan âm mưu gây 
bạo loạn của chúng. Tháng 4/1981, Công an Quảng Nam - Đà 
Nẵng làm thất bại âm mưu gây bạo loạn của số đối tượng đang 
tập trung cải tạo ở Trại giam Tiên Lãnh. Ngày 22/5/1981, Công 
an Cao Bằng khám phá tổ chức phản động do tên Lê Quang 
Thừa cầm đầu. Tháng 9/1981, Công an Đồng Nai và Thành phố  
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Hồ Chí Minh phá tổ chức phản động “Quân lực Việt Nam tự do”, 
lần lượt bắt 114 tên, phá vỡ hoàn toàn hệ thống tổ chức của chúng 
ở các địa phương. Từ đầu năm 1985 đến cuối năm 1986, Công an 
Thành phố Hồ Chí Minh và Công an tỉnh Đồng Nai triệt phá tổ 
chức phản động “Lực lượng phục quốc nội biên Việt Nam” do tên 
Trương Văn Lân cầm đầu. Chúng đã phát triển cơ sở ở 79 phường, 
xã, 34 quận huyện thuộc 12 tỉnh, thành phố phía Nam; xây dựng 
35 khung trung đoàn, 23 khung tiểu đoàn, 40 khung đại đội; lập 
khung dân sự gọi là “Chính phủ lâm thời cộng hoà phục quốc Việt 
Nam”. Chúng lấy “mật khu M” và “căn cứ Cây Gáo” (Đồng Nai) 
làm đại bản doanh. Trải qua 2 giai đoạn đấu tranh, ta đã bắt 
252 tên, phá toàn bộ tổ chức phản động này. Công an Thanh Hoá 
khám phá tổ chức phản động “Mặt trận cách mạng chân chính 
Việt Nam tỉnh Thanh Hoá” do Lường Mạnh Hoà cầm đầu; Công 
an Thành phố Hồ Chí Minh khám phá tổ chức phản động “Mặt 
trận dân quân cách mạng” do Nguyễn Văn Của cầm đầu.

Ở các tỉnh Tây Nguyên, lực lượng công an đã phối hợp với các 
lực lượng khác đẩy mạnh công tác phát động quần chúng kêu gọi 
những người lầm đường theo FULRO từ trong rừng trở về với gia 
đình; phá rã các tổ chức của chúng; hạn chế được sự móc nối quan 
hệ của FULRO với bên ngoài; phát động quần chúng và xây dựng 
cốt cán, chính quyền cơ sở trong vùng dân tộc đủ sức đối phó tại 
chỗ với FULRO.

Trước những hoạt động chống phá cách mạng của bọn phản 
động lợi dụng tôn giáo, ngày 1/10/1981, Đảng ta ra Nghị quyết số 
40/NQ-TW về công tác đối với các tôn giáo trong tình hình mới. 
Lực lượng công an kết hợp với các ngành tiến hành công tác vận 
động quần chúng nâng cao cảnh giác trước mọi hoạt động của 
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bọn phản động lợi dụng tôn giáo, cô lập bọn phản động và đấu 
tranh với các hoạt động trái phép núp dưới hình thức hoạt động 
tôn giáo, buộc bọn phản động phải tuân thủ pháp luật; chủ động 
đấu tranh ngăn chặn, hạn chế sự liên lạc của bọn phản động lợi 
dụng tôn giáo với nước ngoài; trấn áp kịp thời bọn cực đoan hoạt 
động chống phá cách mạng. 

Các thế lực đế quốc và phản động quốc tế rất chú trọng phá 
hoại ta về tư tưởng hòng làm tê liệt ý chí chiến đấu, làm xói mòn 
lòng tin của Nhân dân với Đảng, với chế độ, chia rẽ khối đoàn kết 
dân tộc, chia rẽ nước ta với các nước.

Lực lượng Công an phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra,  
ngăn chặn ấn phẩm văn hóa độc hại đưa vào Việt Nam

Đấu tranh chống địch phá hoại về tư tưởng, Công an nhân dân 
đã tổ chức Hội nghị chuyên đề, phối hợp chặt chẽ với các ngành, 
đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện 
thông tin đại chúng, vạch trần âm mưu, thủ đoạn hoạt động chiến 
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tranh tâm lý của địch. Mặt khác, ta đã tăng cường công tác kiểm 
tra, kiểm soát ở các cửa khẩu, sân bay, bến cảng, các tụ điểm, 
truy quét các tổ chức văn hóa phản động đồi trụy và tích cực đấu 
tranh phá án. Ngày 5/2/1984, Công an Thành phố Hồ Chí Minh 
phá vụ án hoạt động phá hoại trên lĩnh vực văn hóa tư tưởng, bắt 
các đối tượng Hoàng Hải Thủy, Dương Hùng Cường, Khuất Duy 
Trác... đưa ra truy tố trước pháp luật. 

Để đấu tranh ngăn chặn và hạn chế tình trạng người trốn ra 
nước ngoài, lực lượng công an đã đẩy mạnh công tác vận động 
quần chúng, đi đôi với việc tăng cường công tác trinh sát, quản 
lý nhân khẩu, hộ khẩu, quản lý các phương tiện hoạt động trên 
biển; phát hiện, ngăn chặn, xử lý các phương tiện hoạt động 
tuyên truyền lừa bịp, lôi kéo người trốn đi nước ngoài. Công an 
các tỉnh có biên giới và bờ biển tăng cường công tác nắm tình 
hình, xác định các địa bàn trọng điểm và xây dựng kế hoạch 
đấu tranh ngăn chặn hàng ngàn vụ tổ chức trốn đi nước ngoài. 
Tháng 7/1984, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện, 
kịp thời ngăn chặn và xử lý 181 đối tượng đang trên đường trốn 
đi nước ngoài tại khu vực nhà hàng nổi, huyện Nhà Bè. Tháng 
6/1986, Công an Thành phố Hồ Chí Minh phá vụ án tổ chức lừa 
đảo đưa người trốn ra nước ngoài lấy tiền vàng, bắt 30 tên trong 
tổ chức này.

Trên lĩnh vực kinh tế, các thế lực thù địch lợi dụng những 
khó khăn sơ hở thiếu sót của ta để phá hoại, bao vây, phong tỏa, 
làm nghiêm trọng thêm những khó khăn về kinh tế, đời sống của 
Nhân dân ta.

Công an nhân dân đã phối hợp với các ngành, các cơ sở kinh 
tế kiểm tra, chấn chỉnh việc thực hiện nội quy bảo vệ, các quy 
trình, quy phạm kỹ thuật, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị kinh 
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tế xây dựng phương án bảo vệ, nhất là ở những công trình kinh 
tế trọng điểm; điều chuyển những người không đủ tiêu chuẩn 
chính trị ra khỏi cơ quan, cơ sở kinh tế thiết yếu quan trọng. Ở 
nhiều nơi, qua công tác kiểm tra, ta đã phát hiện bọn buôn lậu, 
những tụ điểm tập trung và tiêu thụ tài sản quý hiếm của Nhà 
nước, những phần tử có dấu hiệu bất minh. Chính nhờ vậy, ta đã 
ngăn chặn được nhiều vụ gây thiệt hại nghiêm trọng về kinh tế, 
đưa ra ánh sáng nhiều vụ làm trái nguyên tắc, tham nhũng gây 
thiệt hại nghiêm trọng tài sản của Nhà nước và tập thể. Ngày 
5/9/1984, lực lượng cảnh sát kinh tế đã phá vụ tham ô, trộm cắp 
tài sản xã hội chủ nghĩa trên đường vận chuyển tại cảng Sài Gòn 
và xí nghiệp liên hiệp vận tải sông Cửu Long. Ở nhiều nơi, công 
an phối hợp với các ngành đấu tranh chống cắt trộm đường dây 
tải điện, dây điện thoại, trộm cắp xăng dầu, tài sản của hợp tác 
xã. Ở các tỉnh biên giới phía Bắc, công an các địa phương phối 
hợp với bộ đội biên phòng tăng cường công tác tuần tra kiểm soát 
các khu vực giáp ranh, đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ 
an ninh Tổ quốc, ngăn chặn, hạn chế việc buôn lậu hàng hoá, đưa 
vàng bạc, đá quý và báu vật ra nước ngoài.

Trên mặt trận đấu tranh giữ gìn trật tự an toàn xã hội, lực 
lượng công an đã mở nhiều đợt tấn công truy quét bọn tội phạm 
hình sự, bắt hơn 150 ngàn đối tượng, trong đó có nhiều tên lưu 
manh chuyên nghiệp tái phạm nguy hiểm. Công an Thành phố 
Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng và nhiều địa phương đã lập các 
đội săn bắt cướp, liên tục tổ chức tấn công truy quét tội phạm, 
phá 660 băng cướp, trong đó có những băng cướp nguy hiểm, khét 
tiếng như băng cướp “Đông Dương” do Nguyễn Thành Trung (tức 
Trung lùn) cầm đầu; băng cướp “Bến rừng” ở địa bàn Hải Phòng, 
Quảng Ninh, v.v...
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Những thành tựu của lực lượng Công an nhân dân đã được 
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng (12/1986) đánh 
giá: “Chúng ta đã làm thất bại một bước chiến tranh phá hoại 
nhiều mặt của địch, tiêu diệt và làm tan rã một bộ phận lớn 
bọn phản động FULRO ở vùng Tây Nguyên, bắt gọn nhiều nhóm 
phản động khác và bọn gián điệp, thám báo, đẩy mạnh phong 
trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc”1. Những thắng lợi ấy 
đã góp phần bảo vệ an ninh, trật tự trong mọi tình hình, đưa đất 
nước vững bước vào thời kỳ đổi mới.

5. Công an nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới, 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc 
tế (từ năm 1987 đến nay)

Trước xu thế đổi mới của thời đại và yêu cầu, đòi hỏi trong 
nước, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI (tháng 12/1986) được 
tổ chức tại Hà Nội. Đại hội đã kiểm điểm đánh giá thực trạng 
kinh tế, xã hội của đất nước và xác định đường lối đổi mới nhằm 
đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng kinh tế, xã hội. Các kỳ Đại 
hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, VIII, IX... cho đến nay đều 
khẳng định đường lối đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện 
đại hoá đất nước nhằm thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, 
xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI và 
Nghị quyết số 07/NQ-TW ngày 30/11/1987 của Bộ Chính trị về 
nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị và giữ gìn trật tự, an toàn xã 
hội trong tình hình mới, lực lượng Công an nhân dân tiến hành 
đổi mới tư duy, đổi mới công tác tổ chức cán bộ, đổi mới phương 
pháp làm việc.

1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng toàn tập, Sđd, t.47, tr.350.
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Lực lượng An ninh đã quán triệt quan điểm đổi mới về công 
tác phản gián, chống phản động lợi dụng tôn giáo, dân tộc, công 
tác bảo vệ văn hoá tư tưởng, khắc phục tư tưởng nghiệp vụ đơn 
thuần, thay đổi một số đối sách trong đấu tranh. Lực lượng 
Cảnh sát nhân dân đã tham mưu đề xuất sửa đổi một số chế độ 
quản lý hành chính, như: Quản lý hộ khẩu, hộ tịch, cấp bằng lái 
xe… khắc phục tình trạng cửa quyền, hách dịch, giảm bớt phiền 
hà cho Nhân dân.

Đổi mới công tác tổ chức cán bộ là khâu quan trọng trong 
quá trình xây dựng lực lượng Công an nhân dân. Phương 
hướng, nội dung đổi mới công tác tổ chức cán bộ, bố trí lực 
lượng Công an nhân dân thể hiện ở việc xây dựng tổ chức công 
an một cách khoa học, phù hợp với quy luật của cuộc đấu tranh 
bảo vệ an ninh, trật tự, phù hợp với tính chất, đặc điểm công 
tác công an, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị mà Đảng và 
Nhà nước giao cho.

Công tác tổ chức cán bộ đã khắc phục được tình trạng trì 
trệ, bảo thủ còn tồn tại từ nhiều năm trước. Ngày 3/1/1989, Hội 
đồng Bộ trưởng ra Nghị định số 11/HĐBT thành lập Tổng cục 
Tình báo Công an nhân dân. Đây là một bước phát triển mới 
về công tác tổ chức cán bộ. Ngày 14/11/1987, Chủ tịch Hội đồng 
Nhà nước ký lệnh công bố “Pháp lệnh An ninh nhân dân Việt 
Nam”. Tiếp đó, ngày 11/2/1989, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước 
ký Lệnh công bố “Pháp lệnh cảnh sát nhân dân”. Pháp lệnh An 
ninh nhân dân và Pháp lệnh Cảnh sát nhân dân ra đời thể hiện 
sự quan tâm của Đảng, Nhà nước về công tác bảo vệ an ninh 
trật tự và công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong 
thời kỳ đổi mới.
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Phiên họp Hội đồng Nhà nước thông qua Pháp lệnh về lực lượng An ninh 
nhân dân và quy định chế độ cấp bậc sĩ quan, hạ sĩ quan An ninh nhân 

dân, năm 1987

Chủ tịch Quốc hội Nông Đức Mạnh ký Pháp lệnh Tình báo,  
ngày 14/12/1996
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Hệ thống các trường đào tạo công an cũng được đổi mới. Các 
trường cao đẳng trong lực lượng công an được giải thể; các trường 
Đại học An ninh, Cảnh sát, Biên phòng và Cao đẳng Phòng cháy 
chữa cháy được củng cố để đào tạo cán bộ có trình độ bậc đại học 
trở lên.

Cơ cấu tổ chức bộ máy Công an nhân dân được kiện toàn một 
bước phù hợp với nhiệm vụ chính trị, khắc phục tình trạng cồng 
kềnh, hành chính quan liêu. Cùng với việc giảm biên chế, lực 
lượng công an từng bước trẻ hoá đội ngũ cán bộ; bố trí, sắp xếp 
lực lượng thích hợp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Hệ thống tổ 
chức đảng trong Công an nhân dân được đổi mới và kiện toàn, 
đảm bảo nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp, toàn diện 
công tác công an. Ngày 30/8/1990, Bộ Chính trị Trung ương Đảng 
ra Nghị quyết số 110/NQ-TW thành lập Đảng ủy Công an Trung 
ương và cử các đồng chí trong Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương 
Đảng vào Ban Chấp hành và cử đồng chí Bộ trưởng Bộ Nội vụ 
làm Bí thư.

Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh phát biểu tại Đại hội đại biểu 
Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ I, ngày 22/4/1991

Trong lúc đất nước ta đang tiến hành công cuộc đổi mới thì các 
nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu và Liên Xô lần lượt tan rã, sụp 
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đổ. Lợi dụng tình hình đó, chủ nghĩa đế quốc ra sức tấn công vào 
các nước xã hội chủ nghĩa: Cu Ba, Việt Nam, Lào, Trung Quốc 
hòng “xoá bỏ phần còn lại của thế giới cộng sản” bằng chiến lược 
“diễn biến hoà bình”, khi có thời cơ sẽ tiến hành bạo loạn lật đổ.

Lợi dụng chiêu bài tự do, dân chủ, tôn giáo, nhân quyền, Mỹ 
ra sức can thiệp vào công việc nội bộ của một số quốc gia có chế 
độ chính trị khác nhau không đi theo Mỹ, trong đó có Việt Nam. 

Ở Việt Nam, các thế lực phản động cho đây là cơ hội để lật đổ 
chế độ xã hội chủ nghĩa, xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. 
Chúng câu kết, tập hợp phản động lưu vong, cho thành lập các tổ 
chức phản động huấn luyện đưa về nước để hoạt động phá hoại. 
Số phản động người Việt lưu vong câu kết với bọn phản động trong 
nước, phần tử cơ hội chính trị, sử dụng các phương tiện thông tin 
đại chúng mở các chiến dịch tuyên truyền xuyên tạc, kích động 
quần chúng, vu cáo ta vi phạm nhân quyền, dân chủ, tôn giáo, đòi 
đa nguyên, đa đảng, gây rối nội bộ, chia rẽ Nhân dân với Đảng.

Các trung tâm phá hoại tư tưởng từ bên ngoài tăng cường sử 
dụng đài, báo, tạp chí, thư tín, internet, v.v... tiến hành các chiến 
dịch chống phá, truyền bá tư tưởng phản động. Lợi dụng chính 
sách mở cửa phát triển kinh tế của Đảng và Nhà nước ta, bọn gián 
điệp đế quốc núp dưới nhiều vỏ bọc khác nhau vào Việt Nam để 
móc nối cơ sở, tổ chức tuyên truyền đa nguyên, đa đảng, lôi kéo 
tạo dựng các con bài với danh nghĩa “dân chủ”, “nhân quyền” để 
tập hợp lực lượng chống đối từ bên trong. Đặc biệt nguy hiểm là 
phản động lưu vong đã thành lập các tổ chức phản động từ nước 
ngoài, tuyển mộ, huấn luyện bọn tay sai, trang bị vũ khí để đưa 
về nước tiến hành các hoạt động khủng bố, kích động quần chúng 
gây bạo loạn.

Đấu tranh chống “diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ là nhiệm 
vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân 
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ta, trong đó Công an nhân dân là lực lượng nòng cốt xung kích. 
Nghị quyết 03/NQ-HNTW, ngày 29/6/1992 của Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng đã xác định 8 nhiệm vụ, trong đó trọng tâm là 
bảo vệ an ninh nội bộ, tăng cường công tác nắm tình hình, chủ 
động và liên tục tấn công tội phạm, giữ vững an ninh quốc gia 
và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Với tinh thần chủ động, sáng 
tạo, nắm địch từ xa, đánh địch ngay từ nơi chúng xuất phát, lực 
lượng Công an nhân dân đã tăng cường công tác nắm tình hình, 
phát động mạnh mẽ phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ 
quôc, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng khác kịp thời đập tan 
mọi âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch. Năm 1987, lực 
lượng An ninh Việt Nam phối hợp với các lực lượng vũ trang Lào 
chặn đứng các cuộc “Đông tiến I”, “Đông tiến II”, “Đông tiến III” 
của tổ chức phản động “Mặt trận quốc gia giải phóng Việt Nam” 
do tên Hoàng Cơ Minh cầm đầu, bắt sống 105 tên, xóa sổ tổ chức 
phản động này.

Tháng 4/1990, được sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, Công an 
Thành phố Hồ Chí Minh và lực lượng an ninh Tổng cục I điều 
tra khám phá, lập chuyên án đấu tranh với tổ chức gián điệp 
câu kết với bọn phản động hoạt động tuyên truyền chống chế độ 
xã hội chủ nghĩa, âm mưu lật đổ chính quyền dân chủ nhân dân 
do tên MaiCơn Morâu và Malôni cầm đầu. Đây là vụ án nghiêm 
trọng trong âm mưu “diễn biến hoà bình” của chủ nghĩa đế quốc. 
Chúng lợi dụng sự sụp đổ của các nước xã hội chủ nghĩa Đông 
Âu và Liên Xô để lôi kéo người trong nội bộ ta tuyên truyền kích 
động tư tưởng “đa nguyên”, “đa đảng”, hình thành những tổ chức 
với tư tưởng đi ngược lại đường lối, chủ trương, chính sách của 
Đảng và Nhà nước, âm mưu lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước 
ta, xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng.
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Tháng 5/1990, Công an Hà Nội điều tra, khám phá, đấu tranh với 
hoạt động gián điệp của Mariam Hetbecgơ, quốc tịch Mỹ, nữ giảng 
viên tiếng Anh tại Trường Đại học ngoại ngữ Hà Nội. Đối tượng đã 
lợi dụng giảng đường để tuyên truyền tư tưởng “đa nguyên”, “đa 
đảng” cho sinh viên Đại học ngoại ngữ Hà Nội, thu thập, cất giấu 
tài liệu bí mật của Đảng và Nhà nước ta.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, từ năm 1991 đến năm 1996, bọn 
phản động lưu vong liên tiếp câu kết với bọn phản động trong nước 
tập hợp lực lượng, soạn thảo tài liệu, thành lập các tổ chức phản 
động tuyên truyền quan điểm “đa nguyên”, “đa đảng”. Nguy hiểm 
hơn cả là các tổ chức: “Mặt trận liên minh dân chủ quân dân phục 
quốc” do Vũ Văn Mạnh cầm đầu; “Đoàn thanh niên Lý Tống” do 
Nguyễn Phùng và Trần Mạnh Quỳnh cầm đầu; “Hội ân xá quốc 
tế” của Nguyễn Đan Quế; “Phong trào thống nhất dân tộc và xây 
dựng dân chủ” do Nguyễn Đình Huy cầm đầu; “Viện vận động dân 
chủ cho Việt Nam” do Đoàn Văn Toại cầm đầu; “Mặt trận kháng 
chiến phục quốc Việt Nam” do Bùi Hữu Thăng cầm đầu. Đặc biệt 
nguy hiểm, xảo quyệt và công khai trắng trợn là hoạt động của tổ 
chức phản động “Liên đảng cách mạng Việt Nam” do Hoàng Việt 
Cương cầm đầu. Tổ chức này đã hình thành từ nước ngoài, soạn 
thảo đường lối, quy định quốc kỳ, quốc ca và hoạt động với phương 
thức táo bạo, liều lĩnh. Chúng thành lập “Chính phủ lâm thời” 
chuẩn bị kế hoạch thực hiện “Chiến dịch Đông Xuân”, tiến hành 
bạo loạn lật đổ chính quyền tại Thành phố Hồ Chí Minh và một số 
địa phương lân cận. Từ ngày 3/3 đến ngày 7/3/1993, dưới sự lãnh 
đạo của Bộ, lực lượng an ninh phối hợp với công an và lực lượng bộ 
đội quân khu VII, Công an Thành phố Hồ Chí Minh, công an các 
tỉnh lân cận đã phá án, bắt gọn “Bộ Chỉ huy tiền phương” và số 
tay chân nguy hiểm, đập tan “Chiến dịch Đông Xuân” của chúng, 
thu 34kg thuốc nổ, 265 kíp mìn, 2 băng cassette ghi lời kêu gọi 
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và 2 băng video về lễ ra mắt “Chính phủ lâm thời” phản động do 
chúng lập ra.

Trong những năm 90, nhất là từ năm 1997 đến năm 2005, lực 
lượng an ninh đấu tranh quyết liệt, căng thẳng với hai tổ chức 
phản động thành lập ở nước ngoài. Chúng chủ trương đưa người 
về nước hoạt động khủng bố phá hoại công cuộc xây dựng đất 
nước và cuộc sống bình yên của Nhân dân. Đó là tổ chức “Đảng 
nhân dân Việt Nam hành động” do tên Nguyễn Sỹ Bình cầm 
đầu và “Chính phủ Việt Nam tự do” do tên Nguyễn Hữu Chánh 
cầm đầu.

Quán triệt tư tưởng chủ động tiến công địch, lực lượng an 
ninh đã bố trí thế trận đón bắt những tên phản động trong tổ 
chức “Đảng nhân dân Việt Nam hành động” của Nguyễn Sỹ Bình 
khi chúng vừa xâm nhập đến biên giới Việt Nam - Campuchia.

Lãnh đạo Tổng cục An ninh chỉ đạo đấu tranh ngăn chặn 
“Chiến dịch Hòa Bình” của tổ chức phản động “Chính phủ 

cách mạng Việt Nam tự do” do Nguyễn Hữu Chánh cầm đầu, 
năm 1999
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Tại Tây Nguyên, tháng 02/2001 và tháng 4/2004 được sự chỉ 
đạo của bọn FULRO phản động sống lưu vong ở Mỹ do KsorKơk 
cầm đầu, bọn phản động trong tổ chức “Tin Lành Đêga” đã kích 
động, lôi kéo đồng bào một số vùng thuộc Gia Lai, Kon Tum, Đắk 
Lắk gây rối, gây bạo loạn đòi thành lập “Nhà nước Đề ga độc lập”. 
Chúng kéo đến trụ sở ủy ban nhân dân tỉnh, tỉnh ủy, công an, 
dùng gậy gộc, gạch đá đập phá tài sản, tấn công lực lượng công 
an, bắt đồng chí YBrơm, Phó Giám đốc Sở Văn hoá thông tin tỉnh 
Gia Lai làm con tin để đòi yêu sách.

Được sự chỉ đạo chặt chẽ của Trung ương Đảng, lực lượng công 
an đã huy động một số đơn vị cảnh sát cơ động, cảnh sát bảo vệ, 
lực lượng an ninh phối hợp với công an địa phương kết hợp với mặt 
trận và các ngành tiến hành vận động quần chúng, cô lập bọn phản 
động, giải quyết vụ gây rối có tính chất bạo loạn. Quần chúng nhân 
dân đã được giải thích, hiểu rõ chính sách tôn giáo, dân tộc của 
Đảng và Chính phủ, hiểu rõ âm mưu thủ đoạn của địch, không 
nghe lời bọn xấu, trở về bản làng tiếp tục xây dựng quê hương.

Hai cuộc gây rối, bạo loạn ở Tây Nguyên đã được giải quyết, cuộc 
sống bình yên đã trở lại với đồng bào Tây Nguyên. Song, tình hình 
an ninh trật tự ở Tây Nguyên vẫn tiềm ẩn những vấn đề phức tạp, 
đòi hỏi lực lượng Công an nhân dân phải không ngừng nâng cao 
cảnh giác, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống đột xuất có thể xảy 
ra, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên 
của cộng đồng các dân tộc vùng Tây Nguyên, góp phần phát triển 
kinh tế ngày càng giàu mạnh.

Song song với công tác đấu tranh chống phản cách mạng, 
chống âm mưu “diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của đế quốc 
Mỹ và các thế lực thù địch, giữ vững an ninh chính trị, lực lượng 
Công an nhân dân đã tiến hành cuộc đấu tranh chống các loại tội 
phạm khác để giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, phục vụ sự nghiệp 
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đổi mới và “công nghiệp hóa, hiện đại hóa” đất nước.
Trong những năm đầu thực hiện cơ chế thị trường, tình hình 

trật tự, an toàn xã hội nước ta diễn biến phức tạp, có mặt nghiêm 
trọng. Tội phạm xảy ra trên nhiều lĩnh vực và đều tăng ở hầu hết 
các địa phương, nhất là ở các thành phố lớn, khu vực biên giới, 
tuyến giao thông quan trọng, gây thiệt hại về tài sản và gây tâm 
lý lo lắng trong Nhân dân.

Trước tình hình đó, ngày 14/5/1989, Hội đồng Bộ trưởng ra 
Chỉ thị số 135/CT “Về tăng cường công tác bảo vệ trật tự, an toàn 
xã hội trong tình hình mới”. Quán triệt Chỉ thị số 135/CT của Hội 
đồng Bộ trưởng, lực lượng công an đã đồng loạt ra quân trấn áp 
tội phạm. Mục tiêu là trấn áp các loại tội phạm hình sự, tội phạm 
có lệnh truy nã, bọn lưu manh côn đồ, bọn chủ chứa, buôn bán 
ma tuý, v.v... đồng thời phát động quần chúng đẩy mạnh phong 
trào bảo vệ an ninh Tổ quốc. 

Đại tướng Mai Chí Thọ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Nội vụ làm 
việc với Ban Chỉ đạo Chiến dịch 135 của thành phố Hà Nội về công tác 

bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới, tháng 12/1989
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Hà Nam Ninh là địa phương thí điểm mở chiến dịch phát 
động quần chúng tấn công tội phạm hình sự. Chỉ trong 2 tháng 
mở đầu chiến dịch, Công an Hà Nam Ninh phối hợp với các lực 
lượng, các cấp, các ngành khám phá 158 vụ án hình sự, bắt 170 
đối tượng, trong đó có 58 tên cướp, triệt phá 49 băng, ổ, nhóm, 
bắt 148 tên, thu nhiều vũ khí và dụng cụ gây án; đưa đi tập 
trung giáo dục cải tạo 335 tên, gọi đến giáo dục, răn đe và đưa 
ra kiểm điểm trước dân hàng ngàn tên. Qua 60 ngày đêm triển 
khai chiến dịch, tình hình trật tự, an toàn xã hội ở Hà Nam 
Ninh dần ổn định, phong trào quần chúng được khơi dậy và phát 
triển mạnh mẽ.

Từ kinh nghiệm ban đầu ở Hà Nam Ninh, lãnh đạo Bộ chỉ 
đạo triển khai khắp toàn quốc. Trong các đợt tấn công tội phạm, 
các cấp ủy, ủy ban nhân dân địa phương trực tiếp chỉ đạo các 
ngành, đoàn thể nhân dân tích cực tham gia. Chỉ trong một thời 
gian ngắn, công an các địa phương đã bắt giữ, xử lý hàng vạn đối 
tượng, trong đó có nhiều đối tượng nguy hiểm, có lệnh truy nã, 
lưu manh chuyên nghiệp, trốn trại cải tạo ra hoạt động phạm 
pháp. Nhiều vụ trọng án, nhiều băng nhóm tội phạm bị khám 
phá và truy quét.

Trên các tuyến đường giao thông, lực lượng Cảnh sát hình sự 
tổ chức truy quét các băng nhóm cướp nguy hiểm đã tồn tại nhiều 
năm, chuyên gây ra những vụ dùng vũ khí đe dọa cướp tiền, tài 
sản của hành khách đi trên các tuyến đường. Công an Lạng Sơn 
phối hợp với Công an Hà Bắc tiến hành truy quét 2 băng cướp 
liên tỉnh gồm 35 tên do tên Hoàng Hữu Hải và Lý Văn Bảy cầm 
đầu. Công an Hải Phòng thành lập Đội H88 gồm những cán bộ, 
chiến sĩ Cảnh sát hình sự gan dạ, mưu trí, dũng cảm, hoá trang 
mật phục hoặc đóng giả hành khách đi trên các chuyến xe khách 
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để bắt bọn tội phạm chuyên cướp tài sản và tiền bạc của hành 
khách. Do lập nhiều thành tích trong công tác đấu tranh chống 
tội phạm, Đội H88 Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hải 
Phòng được tuyên dương danh hiệu “Đơn vị Anh hùng Lực lượng 
vũ trang nhân dân”.

Đi đôi với công tác tấn công, truy quét bọn tội phạm hình sự, 
khám phá những vụ trọng án cướp của, giết người, công an các 
tỉnh còn tổ chức vận động, kêu gọi các đối tượng ra tự thú. Bằng 
biện pháp vận động gia đình kêu gọi chồng, con, em phạm tội ra 
tự thú, nhiều đối tượng phạm tội đang lẩn trốn ra trình diện, tự 
thú với cơ quan công an để được hưởng chính sách khoan hồng 
của Đảng và Nhà nước. 

Hàng trăm đối tượng phạm tội đang lẩn trốn do được gia đình 
kết hợp với cơ quan công an vận động thuyết phục đã ra tự thú. 
Điển hình là trường hợp Phạm Văn Bình (tức Bình Bò) từng là tên 
cướp gây nhiều vụ cướp táo bạo, bắn bị thương một chiến sĩ công 
an, do được cảm hoá, giáo dục của cơ quan công an, sự động viên 
của gia đình, Bình đã ra tự thú và được hưởng lượng khoan hồng 
của Chính phủ. Sau khi trở về địa phương, Phạm Văn Bình làm 
kinh tế giỏi, trở thành tỷ phú có nhiều đóng góp cho kinh tế địa 
phương.

Qua việc thực hiện Chỉ thị 135/CT của Hội đồng Bộ trưởng, 
phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc phát triển mạnh 
mẽ, các “Tổ an ninh nhân dân”, “Đội thanh niên xung kích”, 
“Ban tự quản” được thành lập và hoạt động thường xuyên đạt 
nhiều hiệu quả trong công tác giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. 
Phong trào góp “Quỹ bảo vệ an ninh” phát triển sâu rộng trong 
quần chúng hỗ trợ thêm một phần kinh phí cho các hoạt động 
bảo vệ an ninh trật tự.
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Trong thời kỳ “đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá” đất 
nước, tình hình tội phạm diễn biến ngày càng phức tạp. Một số 
loại tội phạm nghiêm trọng có chiều hướng tăng cả về số lượng 
lẫn tính chất phạm tội, như tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên 
quốc gia, đặc biệt là tội phạm hoạt động mang tính chất “xã hội 
đen”. Trước tình hình đó, ngày 31/7/1998, Thủ tướng Chính phủ 
ra Nghị quyết số 09/1998/NQ-CP “về tăng cường công tác phòng, 
chống tội phạm trong tình hình mới”, đồng thời ra Quyết định 
số 138/1998/QĐ-TTg phê duyệt “Chương trình quốc gia phòng, 
chống tội phạm” và thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chương 
trình (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 138).

Bộ Công an được giao làm Thường trực Ban Chỉ đạo 138; lực 
lượng công an chủ công, trực tiếp đấu tranh phòng, chống tội 
phạm, bảo vệ trật tự, an toàn xã hội. Bộ Công an đã xây dựng 4 đề 
án lớn nhằm thực hiện tốt Nghị quyết số 09/CP và Chương trình 
quốc gia phòng, chống tội phạm. Đó là các đề án: “Phát động toàn 
dân tham gia phòng ngừa, phát hiện tố giác tội phạm, cảm hóa, 
giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư”; 
“Xây dựng và hoàn thiện pháp luật về phòng, chống tội phạm, 
tăng cường tuyên truyền giáo dục pháp luật và trách nhiệm công 
dân bảo vệ an ninh, trật tự”; “Đấu tranh phòng, chống các loại tội 
phạm có tổ chức, tội phạm hình sự nguy hiểm và tội phạm có tính 
quốc tế”; “Đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm xâm hại trẻ 
em, tội phạm trong lứa tuổi vị thành niên”.

Bộ Công an đã tổ chức những hội nghị ký kết nghị quyết hợp 
tác liên ngành giữa Công an và Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ 
Chí Minh, giữa Công an và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, giữa 
Công an và Hội Cựu chiến binh, giữa Công an và Bộ Giáo dục và 
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Đào tạo, v.v.. Những Nghị quyết hợp tác liên ngành này đã tạo 
ra phong trào rộng lớn, sôi nổi trong mọi tầng lớp, mọi cấp, mọi 
ngành, mọi giới, mọi lứa tuổi đối với công tác phòng, chống tội 
phạm, đặc biệt là phòng, chống tội phạm về ma tuý.

Công an các tỉnh, thành trong cả nước đã đồng loạt tổ chức 
thực hiện Chương trình phòng, chống tội phạm do Chính phủ đề 
ra. Nhiều địa phương đã có những hình thức thích hợp để vận 
động quần chúng thực hiện chương trình này. Một số địa phương 
thành lập các tổ chức quần chúng, như “Hội đồng bảo vệ trật tự an 
toàn xã hội”, “Ban bảo vệ dân phố, dân phòng”, để phòng, chống 
tội phạm.

Nhằm tăng cường hợp tác quốc tế trên lĩnh vực điều tra tội 
phạm, nâng cao hiệu quả đấu tranh chống các loại tội phạm, 
ngày 27/5/1996, Cảnh sát nhân dân Việt Nam đã gia nhập, trở 
thành thành viên của Hiệp hội cảnh sát các nước ASEAN (gọi 
tắt là ASEANAPOL), đồng thời đẩy mạnh việc hợp tác chặt 
chẽ với công an các nước láng giềng như Trung Quốc, Lào, 
Campuchia; hợp tác với cảnh sát, công an các nước châu Âu, 
Nhật Bản trong lĩnh vực điều tra tội phạm. Sự hợp tác quốc 
tế trong thời kỳ đổi mới mang nội dung mới theo quan điểm 
của Đảng: hợp tác trên cơ sở tôn trọng độc lập, tự chủ, cùng 
có lợi. Thực hiện các hiệp định hợp tác quốc tế, lực lượng Công 
an Việt Nam đã giúp đỡ các nước trong việc điều tra, bắt giữ, 
dẫn độ những tên tội phạm quốc tế trốn sang Việt Nam, những 
vụ rửa tiền, buôn bán ma tuý; ngược lại, theo yêu cầu của ta, 
cảnh sát các nước cũng truy bắt một số tên tội phạm hình sự, 
ma túy trốn chạy sang các nước hòng trốn tránh sự trừng trị 
của pháp luật.
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Bộ Công an Việt Nam và Ủy ban Nhà nước về an ninh, thông tin Bungary 
ký văn bản hợp tác, ngày 16/4/2012

Để giải quyết nhanh chóng các vụ việc về trật tự, an toàn xã 
hội xảy ra, lãnh đạo Bộ Công an đã thành lập lực lượng Cảnh 
sát phản ứng nhanh (gọi tắt là Cảnh sát 113). Bước đầu làm thí 
điểm tại 3 thành phố lớn: Hà Nội, Hải Phòng và Thành phố Hồ 
Chí Minh. Lực lượng Cảnh sát 113 ra đời đã đáp ứng yêu cầu 
bức thiết về công tác đấu tranh chống tội phạm, ngăn chặn và 
đấu tranh kịp thời, có hiệu quả nhiều vụ, việc về hình sự xảy ra, 
góp phần quan trọng trong việc giữ gìn trật tự, an toàn xã hội ở 
những địa bàn phức tạp thuộc 3 thành phố lớn. Từ kinh nghiệm 
việc thành lập lực lượng cảnh sát 113 tại 3 thành phố lớn, lãnh 
đạo Bộ đã quyết định thành lập lực lượng này tại công an các 
tỉnh, thành trong cả nước. 

Công an các đơn vị, địa phương đã tăng cường đấu tranh triệt 
phá nhiều băng, nhóm tội phạm hình sự, triệt phá nhiều vụ bắt cóc 
tống tiền, như: Vụ tên Nguyễn Hoàng Tuấn bắt cóc cháu Sugimôtô 
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Tôrahikô, 6 tháng tuổi, con ông bà Sugimôtô Satôshi chuyên 
gia Nhật Bản đang công tác tại Việt Nam (ngày 20/4/1999); vụ 
giải thoát con tin Nguyễn Văn Thắng 12 tuổi thoát khỏi tên tội 
phạm nguy hiểm Đinh Văn Huân tại Mê Linh, Vĩnh Phúc (ngày 
15/4/2001) v.v.. Trong cuộc đấu tranh giải thoát con tin, các chiến 
sĩ cảnh sát đặc nhiệm đã mưu trí, gan dạ, dũng cảm bảo vệ tuyệt 
đối an toàn con tin.

Lực lượng công an đã triệt phá nhiều băng nhóm tội phạm 
hoạt động theo kiểu “xã hội đen” gây rối trật tự, an toàn xã 
hội, gây nhức nhối trong dư luận quần chúng. Ngày 24/5/1996, 
Công an Hà Nội triệt phá băng nhóm “xã hội đen” hoạt động 
giết người, cướp tài sản công dân, hiếp dâm do tên Dương Văn 
Khánh (tức Khánh trắng) cầm đầu. Ngày 29/6/1996, Công an 
Thành phố Hồ Chí Minh, Công an tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa 
- Vũng Tàu phối hợp triệt phá 2 băng nhóm xã hội đen” do 
Nguyễn Văn Minh (tức Minh Samasa) và Nguyễn Văn Việt (tức 
Ba Vạc) cầm đầu. Năm 2000, lực lượng Cảnh sát điều tra Bộ 
Công an phối hợp với công an một số tỉnh phía Nam triệt phá 
băng nhóm “xã hội đen” Trịnh Xuân Hoàng (tức Hoàng lựu đạn) 
cầm đầu. Năm 2001 triệt phá băng nhóm Nguyễn Chí Dũng (tức 
Dũng chim xanh) chuyên giết người, cướp của, hãm hiếp phụ 
nữ, v.v. Đặc biệt, tháng 12/2001, Tổng cục Cảnh sát đã chỉ đạo 
công an một số địa phương ở phía Nam và một số Cục nghiệp vụ 
đồng loạt tấn công triệt phá băng nhóm “xã hội đen” do Trương 
Văn Cam (tức Năm Cam) cầm đầu. Băng nhóm này tồn tại và 
hoạt động trong thời gian dài, gây nhiều tội ác với nhân dân, 
gây rối trật tự, an ninh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, 
làm sa đọa nhiều cán bộ, công chức nhà nước (trong đó có một số 
cán bộ trong cơ quan bảo vệ pháp luật). 
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Việc khám phá thành công vụ án Trương Văn Cam và đồng 
bọn có ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc trong thời kỳ đẩy mạnh 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, góp phần giữ vững an 
ninh, trật tự, phục vụ tích cực công cuộc phát triển kinh tế, xã 
hội của đất nước.

Trong sự nghiệp bảo đảm an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự 
an toàn xã hội, nhiều cán bộ, chiến sĩ Công an đã thể hiện tinh 
thần chiến đấu mưu trí, sáng tạo, gan dạ, dũng cảm không quản 
hy sinh thân mình để bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của 
Nhân dân, kiên quyết tấn công đến cùng bọn tội phạm. Nhiều 
đồng chí hy sinh anh dũng trong khi làm nhiệm vụ để lại niềm 
thương mến, khâm phục trong lòng Nhân dân. 

Cùng với công tác đấu tranh chống tội phạm hình sự, lực lượng 
công an đã thường xuyên đấu tranh chống tệ nạn mại dâm, nạn 
mua bán phụ nữ, trẻ em qua biên giới. Thực hiện Chương trình 
phòng, chống tệ nạn mại dâm giai đoạn 2001 - 2005 theo Quyết 
định số 151/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch 
số 654/C11, ngày 10/3/2001 về tổ chức phòng, chống tệ nạn mại 
dâm giai đoạn 2001 - 2005 của Tổng cục Cảnh sát, Công an các địa 
phương tham mưu cho cấp ủy, chính quyền phát động phong trào 
quần chúng phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, thường 
xuyên phối hợp liên ngành kiểm tra các cơ sở kinh doanh dễ phát 
sinh tệ nạn mại dâm để phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý kịp thời. 
Nhiều đường dây tổ chức mại dâm, đường dây buôn bán phụ nữ 
sang biên giới bị phát hiện và khám phá đưa ra truy tố trước pháp 
luật có tác dụng răn đe bọn tội phạm. Ngày 31/8/1998, Phòng 
Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội đã triệt phá ổ mại 
dâm tại “Khách sạn Công Dung” ở quận Tây Hồ, do vợ chồng Ngô 
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Văn Thà - Nguyễn Thị Ngọc Dung làm chủ, xóa bỏ tụ điểm mại 
dâm được che đậy bằng hình thức kinh doanh khách sạn trên địa 
bàn Hà Nội.

Trong những năm gần đây, hoạt động tội phạm liên quan đến 
tín dụng đen diễn ra hết sức phức tạp, với quy mô rộng. Trước 
tình hình đó, ngày 25/4/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 
Chỉ thị số 12/CT-TTg về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với 
tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng 
đen. Triển khai thực hiện Chỉ thị của Chính phủ, Bộ Công an đã 
ban hành kế hoạch chuyên đề đấu tranh với loại tội phạm này. 
Tính riêng 6 tháng đầu năm 2019, lực lượng Công an đã khởi tố 
436 vụ với 766 bị can về các tội danh liên quan đến hoạt động tín 
dụng đen, bảo kê, đòi nợ thuê. Đồng thời áp dụng các biện pháp 
nghiệp vụ làm tan rã 1.400 băng ổ nhóm, tổ chức, đường dây cho 
vay nặng lãi, tín dụng đen trên toàn quốc. Tiêu biểu như: Ngày 
19/12/2019, Công an thành phố Biên Hòa phát hiện, bắt giữ 11 
đối tượng tham gia trong đường dây chuyên hoạt động cho vay 
nặng lãi do Nguyễn Việt Thắng cầm đầu. Nhóm này cho vay từ 
5 triệu đồng trở lên, với lãi suất 25%/tháng và thu lãi theo ngày; 
đặc biệt, tháng 12/2019, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện, 
triệt phá băng nhóm tín dụng đen Nam Long do Nguyễn Đức 
Thành cầm đầu. Đây là băng nhóm hoạt động núp bóng Công ty 
tài chính Nam Long, có phạm vi hoạt động trên 63 tỉnh, thành 
phố. Thống kê sơ bộ, 27/70 tài khoản ngân hàng của tổ chức này 
cho thấy số tiền giao dịch lên đến hơn 510 tỉ đồng với hơn 200 
khách hàng. Công an thành phố Thanh Hóa đã tiến hành khởi 
tố 9 bị can, trong đó có Nguyễn Đức Thành (Giám đốc Công ty 
Nam Long)...
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Trong thời kỳ đổi mới, tình hình buôn lậu ma tuý diễn ra hết 
sức phức tạp và ngày càng tăng về số vụ, nghiêm trọng về tính 
chất. Bọn tội phạm ma tuý không từ một thủ đoạn nào, kể cả 
dùng vũ khí nóng chống trả lực lượng công an và các lực lượng 
tham gia khi bị truy lùng khám phá. Trước tình hình đó, ngày 
16/8/2019 Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 36/CT-TW về tăng 
cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma 
túy. Trong quá trình xây dựng và trưởng thành, lực lượng Cảnh 
sát phòng, chống tội phạm ma tuý, Bộ Công an ngày đêm bám địa 
bàn, xây dựng cơ sở để điều tra khám phá những vụ án lớn, chặt 
đứt những đường dây buôn bán, vận chuyển ma tuý từ Lào qua 
các cửa khẩu biên giới về Việt Nam rồi từ đó đến các tụ điểm tiêu 
thụ tại các thành phố lớn, như: Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, 
thành phố Hồ Chí Minh. Các cửa khẩu, như: Lao Bảo (Quảng 
Trị), Cầu Treo (Hà Tĩnh), Tây Trang (Lai Châu) giáp với Lào, 
Mộc Hóa (Tây Ninh) giáp với Cam-pu-chia là những địa bàn mà 
bọn tội phạm thường vận chuyển ma túy vào Việt Nam. Công an 
Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với Công an Lào khám phá những 
vụ buôn bán, vận chuyển trái phép ma tuý lớn như vụ phát hiện 
và bắt giữ Nguyễn Khánh Lộc vận chuyển 14 bánh hêrôin (1995); 
vụ khám phá vụ buôn bán ma tuý lớn do Xiêng Phênh (quốc tịch 
Lào) và Vũ Xuân Trường cầm đầu (tháng 4/1997); vụ bắt quả 
tang đối tượng Lê Hồng Phong với 60 bán hêrôin (tháng 9/2019) 
của Công an Lạng Sơn.

Tháng 4/1997, lực lượng cảnh sát phòng, chống tội phạm ma 
tuý Công an thành phố Hà Nội khám phá vụ buôn lậu ma tuý lớn 
do Xiêng Phênh (quốc tịch Lào) và Vũ Xuân Trường cầm đầu. Vụ 
phá thành công một đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia, 
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bắt giữ hai đối tượng Thào A Bình và Thào A Chứ cùng tang vật 
là 220 bánh heroin (tháng 11/2019). 

Tháng 7/2019, Công an tỉnh Hòa Bình phối hợp với Cục điều 
tra tội phạm về ma tuý Bộ Công an, Phòng chống tội phạm 
ma tuý, Cục nghiệp vụ và pháp luật Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển 
vừa bắt quả tang 4 đối tượng gồm: Vũ Đình Kiên, Trần Mạnh 
Chung, Trần Đức Thành, Lý A Súa vận chuyển trái phép 100 
bánh heroin. 

Tháng 8/2019, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma 
túy cùng các đơn vị thuộc Bộ Công an bắt 5 đối tượng, thu 120 
bánh heroin. 

Tháng 2/2019 tại khu vực cầu Treo 2, lực lượng chức năng 
bắt quả tang đối tượng người Lào vận chuyển 278 kg ma túy 
tổng hợp. Tháng 4/2019, Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ 5 đối 
tượng, thu 580kg ma túy đá, và 40 bánh heroin. Tiếp đến, ngày 
17/4/2019, tại huyện Quỳnh lưu bắt thêm 700 kg ma túy đá. 
Tháng 8/2019, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy 
bắt giữ 7 đối tượng Trung Quốc, thu hàng trăm lít dung dịch ma 
túy tổng hợp, 13 tấn hóa chất, tiền hóa chất và 20 tấn máy móc 
để sản xuất ma túy.

Đặc biệt, trong năm 2019, Công an Thành phố Hồ Chí Minh 
đã triệt phá nhiều vụ vận chuyển, buôn bán ma túy, như: Tháng 
3/2019, thu giữ 300kg ma túy tổng hợp dạng đá, ước tính trị giá 
600 tỷ đồng; ngày 27/3 bắt 895 bánh heroin ở quận 12, ngày 
12/4 bắt thêm 1,1 tấn ma túy tổng hợp dạng đá. Ngày 11/5, bắt 
thêm 507,5kg ketamine; ngày 3-11, tại huyện Bình Chánh bắt 
446 bánh heroin của một số người mang quốc tịch Đài Loan 
(Trung Quốc).
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Lực lượng Công an tấn công sào huyệt ma túy tại xã Lóng Luông,  
huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La trong chuyên án 18TN,19TN, ngày 27/6/2018

Trong công tác quản lý, giáo dục, cải tạo phạm nhân, lực 
lượng quản lý trại giam đã vượt qua muôn vàn khó khăn, gian 
khổ, khắc phục điều kiện của khí hậu, thời tiết, xa khu dân cư, 
giao thông đi lại khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ. Bằng tình 
thương, lòng nhân đạo và tinh thần trách nhiệm, lực lượng cảnh 
sát quản lý trại giam đã giáo dục, cải tạo hàng vạn người phạm 
tội trở thành những công dân có ích cho xã hội. Các trại cải tạo 
đã tổ chức tốt việc lao động, sản xuất và dạy nghề cho phạm nhân 
để tạo ra của cải vật chất, đồng thời thông qua đó giáo dục phạm 
nhân biết lao động, tôn trọng giá trị lao động, biết nghề nghiệp 
để khi ra tù họ tìm được công ăn việc làm, có cuộc sống ổn định, 
không tái phạm. Hàng năm, các trại cải tạo đã xét duyệt giảm án 
cho hàng ngàn lượt người cải tạo tốt để trở về với gia đình. Sau 
khi được trở về nhiều người đã sớm hoà nhập với cộng đồng, làm 
ăn lương thiện, có nhiều người đã làm kinh tế giỏi trở thành triệu 
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phú, tỷ phú như trường hợp anh Phạm Công Sơn ở Nam Đàn, 
Nghệ An, anh Phạm Văn Bình ở Ứng Hòa, Hà Nội.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng tư vấn đặc xá 
kiểm tra công tác giáo dục, cải cải tạo phạm nhân  

Trại giam Hoàng Tiến, Bộ Công an, ngày 22/8/2011

Qua hơn 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới, bên cạnh những 
thành tựu đạt được về kinh tế - xã hội, ở một số địa phương trong 
cả nước vẫn xảy ra  những “điểm nóng”, những vụ, việc phức tạp, 
như vụ nông dân Thái Bình khiếu kiện diễn ra ở hầu hết các xã 
năm 1997 - 1999; bạo động ở Tây Nguyên tháng 2-2002 và tháng 
4-2004; vụ cưỡng chế thu hồi đất ở huyện Văn Giang (tỉnh Hưng 
Yên) năm 2012; vụ cưỡng chế thu hồi đất ở huyện Tiên Lãng (Hải 
Phòng) năm 2012; vụ đòi lại đất liên quan đến tôn giáo tại giáo 
xứ Thái Hà (Hà Nội) năm 2011; vụ tập trung người Mông trái 
phép ở huyện Mường Nhé (tỉnh Điện Biên) năm 2011; vụ gây 
rối ở tỉnh Bình Dương và tỉnh Đồng Nai năm 2014; các vụ việc ở 
giáo phận Vinh (tỉnh Nghệ An), lợi dụng sự cố môi trường biển 
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của dự án Formosa (tỉnh Hà Tĩnh), tụ tập đông người, gây rối từ 
tháng 4-2016 đến năm 2017; vụ lấn chiếm đất quốc phòng tại xã 
Đồng Tâm (huyện Mỹ Đức, Hà Nội) tháng 4-2017; vụ kích động 
gây rối tại Phan Rí, thành phố Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) 
tháng 6-2018… Một số vụ, việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo 
dài, đông người diễn ra trong quá trình thực hiện đền bù, giải 
phóng mặt bằng, tái định cư, như dự án Thủ Thiêm (Thành phố 
Hồ Chí Minh), các vụ chuyển đổi mô hình chợ truyền thống sang 
trung tâm thương mại, như chợ Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn), chợ 
Hồng Lĩnh (tỉnh Hà Tĩnh), chợ Bỉm Sơn (tỉnh Thanh Hóa), chợ 
An Khánh (tỉnh Đồng Nai), chợ Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk)… 
Vụ biểu tình, gây rối chống lại việc ban hành Luật Đặc khu và 
Luật An ninh mạng ở Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Thuận…

Mặc dù vậy, được sự lãnh đạo chặt chẽ của các cấp uỷ đảng và 
lãnh đạo Bộ, lực lượng công an đã vận động Nhân dân kết hợp với 
các ngành, đoàn thể giải quyết dứt điểm những vụ tranh chấp, 
khiếu kiện kéo dài gây rối trật tự an toàn xã hội, đồng thời lập 
chuyên án điều tra bắt những kẻ cầm đầu lợi dụng khiếu kiện 
kích động Nhân dân gây rối và những kẻ quá khích dùng gậy gộc, 
gạch đá chống người thi hành công vụ. Tình hình trật tự an ninh 
nông thôn trở lại bình thường, Nhân dân phấn khởi tiếp tục sản 
xuất xây dựng cuộc sống bình yên.

Trên mặt trận bảo vệ trật tự an toàn giao thông, thực hiện các 
văn bản chỉ đạo của Chính phủ, lực lượng Cảnh sát giao thông 
đã đổi mới phương thức hoạt động, cải tiến công tác nhằm hạn 
chế, ngăn ngừa tai nạn giao thông, triệt để chống đua xe trái 
phép. Bằng các biện pháp nghiệp vụ cơ bản, Cảnh sát giao thông 
đã chủ động ngăn chặn được những vụ đua xe trái phép tổ chức 
vào những ngày lễ, tết trên 2 thành phố lớn Hà Nội và thành phố 
Hồ Chí Minh, bắt truy tố các đối tượng cầm đầu tổ chức đua xe. 
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Bên cạnh việc sử dụng các phương tiện khoa học kỹ thuật hiện 
đại trong công tác điều hành, xử phạt vi phạm giao thông đường 
bộ, lực lượng Cảnh sát giao thông đã đẩy mạnh công tác tuyên 
truyền vận động, giáo dục Nhân dân chấp hành Luật Giao thông. 
Nhiều sáng kiến về phổ biến luật giao thông được đưa vào thực 
hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng với sự hỗ trợ của 
nhiều cơ quan chức năng đã thu hút hàng triệu lượt người tham 
gia, đem lại những kết quả khả quan.

Trong những năm gần đây, thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-
CP, ngày 19/2/2019 của Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự 
an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019 - 
2021; Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 20/12/2019 của Chính 
phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao 
thông đường bộ và đường sắt, lực lượng Cảnh sát giao thông đã 
triển khai nhiều biện pháp hạn chế tối đa số lượng tai nạn giao 
thông, đặc biệt trong các dịp lễ, tết của dân tộc. 

Cảnh sát giao thông tuyên truyền luật giao thông  
tại trường học, năm 2018
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Trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Bộ 
Công an đã tham mưu Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành 
Chỉ thị số 47-CT/TW ngày ................ về tăng cường sự lãnh đạo 
của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy. Trong đó đề 
cao vai trò, trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ 
chức và cá nhân đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu 
nạn, cứu hộ. Tập trung xây dựng và tham gia phong trào “Toàn 
dân tham gia phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ”; đẩy 
mạnh phong trào “Toàn dân phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, 
cứu hộ” theo phương châm 04 tại chỗ (gồm: lực lượng tại chỗ, 
phương tiện tại chỗ, chỉ huy tại chỗ và hậu cần tại chỗ) gắn với 
phòng trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; xây dựng, kiện 
toàn Ban chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại 
các cơ quan, đơn vị, địa phương; xây dựng và nhân rộng các điển 
hình tiên tiến về thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và 
cứu nạn, cứu hộ. 

Được sự chỉ đạo sát sao của các cấp ủy đảng, trong những năm 
qua, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu 
hộ đã lập được nhiều chiến công xuất sắc, góp phần bảo vệ cuộc 
sống bình yên của nhân dân, tiêu biểu như: vụ việc cứu thành 
công cháu bé rơi xuống đường khoan giếng sâu 14m xảy ra tại 
khu phố Tân An, phường Tân Vĩnh Hiệp, thị xã Tân Uyên, Bình 
Dương; hình ảnh đồng chí Trung úy Vũ Ngọc Hoàng, Đội Cảnh 
sát PCCC và CNCH, Công an quận Đống Đa lao mình vào đám 
cháy cứu người trong vụ cháy tại ngôi nhà 5 tầng trong ngõ 12, 
phố Núi Trúc, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội ngày 
10/9/2019… Sự dũng cảm, hy sinh quên mình của cán bộ, chiến 
sĩ lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ 
luôn được nhân dân biểu dương, ghi nhận.
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Cuộc đấu tranh chống tham nhũng, buôn lậu, lừa đảo chiếm 
đoạt tài sản, gian lận thương mại... diễn ra gay go, quyết liệt và 
vô cùng phức tạp. Quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và 
Chính phủ về chống tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại, 
lực lượng Công an qua tiến hành các biện pháp nghiệp vụ đã phát 
hiện nhiều vụ án tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại; 
tổ chức điều tra kịp thời các vụ án lớn, triệt phá các đường dây 
hoạt động của bọn chúng. Tháng 10/1987, được sự chỉ đạo chặt 
chẽ của Tổng cục Cảnh sát, Công an các tỉnh Hà Sơn Bình, Hải 
Hưng và thành phố Hải Phòng khám phá vụ tham ô hơn 200 tấn 
sắt và hơn 500 tấn gạo trên đường vận chuyển từ cảng Hải Phòng 
về công trình thủy điện Hòa Bình. Tháng 6/1991, lực lượng Cảnh 
sát kinh tế khám phá vụ tham ô gây hậu quả nghiêm trọng tại 
Cục dự trữ quốc gia làm thiệt hại của Nhà nước gần 5 tỷ đồng. 
Tháng 5/1992 khám phá vụ tham nhũng lớn mua bán 4.000 tấn 
thép xây dựng công trình đường dây 500KV Bắc - Nam, bắt, truy 
tố trước pháp luật Vũ Ngọc Hải, nguyên Bộ trưởng và Lê Liêm, 
nguyên Thứ trưởng Bộ Năng lượng. Cuối năm 1996, Công an 
Thành phố Hồ Chí Minh điều tra vụ án tham ô tài sản Nhà nước 
tại Công ty TAMEXCO do Phạm Huy Phước cầm đầu. Phạm Huy 
Phước và đồng bọn đã tham ô, gây thất thoát của Nhà nước 466 
tỷ đồng và hàng chục triệu USD. Ngày 31/3/1997, Toà án nhân 
dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh đã xét xử và tuyên phạt 
tử hình 4 tên: Phạm Huy Phước, Trần Quang Vinh, Lê Minh Hải, 
Lê Đức Cảnh; các tên còn lại bị những mức phạt tù thích đáng. 
Cũng thời gian trên, Công an Thành phố Hồ Chí Minh điều tra, 
khám phá vụ EPCO - Minh Phụng tham ô trên 4.000 tỷ đồng và 
gây thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng khác của Nhà nước. Tăng Minh 
Phụng và Liên Khui Thìn đã bị kết án tử hình.
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Thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW, ngày 20/11/1992 “về việc tiếp 
tục ngăn chặn và bài trừ tệ nạn tham nhũng buôn lậu” và Chỉ 
thị số 853/1997/CT-TTg ngày 11/10/1997 của Thủ tướng Chính 
phủ “về đấu tranh chống buôn lậu trong tình hình mới”, lực 
lượng công an đã tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, điều tra, 
khám phá nhiều vụ buôn lậu, tham nhũng, trong đó có những 
vụ có yếu tố nước ngoài. Ngày 20/9/1997, cơ quan an ninh điều 
tra đã khám phá vụ buôn lậu, đưa và nhận hối lộ gây thiệt hại 
hàng chục tỷ đồng tại Công ty TNHH Tân Trường Sanh do Trần 
Đàm cầm đầu. Trần Đàm đã dùng số tiền 5,3 tỷ đồng và 44.000 
USD hối lộ một số cán bộ có trách nhiệm của các cơ quan hải 
quan Thành phố Hồ Chí Minh, Thừa Thiên - Huế, Cần Thơ. 
Trần Đàm và Phùng Long Thất (Trưởng phòng điều tra chống 
buôn lậu Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh) bị kết án tử hình; 
5 tên bị tù chung thân, các tên khác bị phạt tù từ 5 đến 20 năm 
tù giam. 

Qua điều tra vụ án Tân Trường Sanh, lực lượng An ninh điều 
tra đã phát hiện đấu tranh với Đỗ Thị Mỹ Phượng cùng đồng bọn 
tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận tổ chức buôn lậu 
hàng hoá trị giá 143,7 tỷ đồng, trốn thuế trên 11 tỷ đồng… Đỗ 
Thị Mỹ Phượng bị Toà án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tuyên 
án tử hình.

Ngày 17/6/2002, lực lượng Công an đã khám phá vụ án buôn 
lậu tại Hang Dơi - Lạng Sơn do tên Đặng Văn Thanh cầm đầu 
hây thiệt hại đến hàng hóa sản xuất trong nước. Lực lượng công 
an bắt tại chỗ 70 đối tượng, thu hàng chục tấn hàng hoá, gồm: 
Ti vi, tủ lạnh, ô tô, xe máy v.v... Chiến công này được Thủ tướng 
Phan Văn Khải gửi thư động viên, khen ngợi. Trong phiên tòa 
sơ thẩm kết thúc ngày 20/5/2005, Tòa án nhân dân tỉnh Lạng 
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Sơn đã tuyên phạt: Đặng Xuân Thanh, Nguyễn Xuân Trường mỗi 
bị cáo 17 năm tù; Đặng Xuân Kiệm, Đặng Xuân Phúc, Nguyễn 
Văn Thông, Nguyễn Văn Chiến mỗi bị cáo 14 năm tù; Đặng Xuân 
Tiến 13 năm tù; Đặng Xuân Nhiệm, Nguyễn Công Nguyên, Lương 
Tuấn Bình, Trần Văn Cừ, mỗi bị cáo 12 năm tù. Ngày 23/11/2002, 
lực lượng cảnh sát kinh tế khám phá vụ buôn lậu tại huyện Gò 
Dầu và Bến Cầu (Tây Ninh), chặt đứt đường dây buôn lậu lớn tồn 
tại nhiều năm tại vùng biên giới Tây Nam. Trên tuyến biển, lực 
lượng cảnh sát điều tra khám phá vụ buôn lậu xăng dầu xảy ra tại 
một số tỉnh, thành phố phía Nam do tên Trần Thế Hùng cùng vợ 
là Phạm Thị Ánh cầm đầu, gây thất thoát hàng chục tỷ đồng, bắt 
truy tố 38 đối tượng phạm tội.

Khi Nhà nước chủ trương hoàn thuế giá trị gia tăng (VAT), 
bọn tội phạm đã lợi dụng những khe hở của pháp luật, lập hồ sơ 
khống hoàn thuế VAT để tham ô tiền của Nhà nước. Thủ đoạn 
của chúng đã bị lực lượng cảnh sát kinh tế phanh phui và chúng 
bị trừng trị trước pháp luật. Điển hình là vụ tham ô 3 tỷ 874 triệu 
đồng thuế VAT tại Xí nghiệp vật tư chế biến hàng xuất khẩu I 
thuộc Công ty ong Trung ương do Lê Minh Sơn - Phó Giám đốc xí 
nghiệp cầm đầu. Trên các lĩnh vực xây dựng, sản xuất, thực hiện 
các dự án phát triển kinh tế - xã hội, lực lượng công an điều tra, 
khám phá nhiều vụ án lớn, lôi ra ánh sáng những tên tội phạm 
là cán bộ lãnh đạo cố ý làm trái chế độ, chính sách của Nhà nước, 
tham ô, hối lộ, gây hậu quả nghiêm trọng”. Đó là các vụ Công ty 
dệt Nam Định (4/1997), vụ Thuỷ cung Thăng Long (1/1999), vụ 
Mường Tè - Lai Châu (9/2000), vụ Lã Thị Kim Oanh (6/2001), vụ 
Công ty lương thực An Giang (2/2002) v.v...

Đặc biệt, trong những năm gần đây, với vai trò cơ quan Thường 
trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia (thành lập 19/3/2014), Bộ Công an 



 15 NĂM NGÀY HỘI TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC...
75 Năm Ngày Truyền Thống Công An Nhân Dân Việt Nam...

108

đã khám phá nhiều vụ tham ô tài sản lớn, như: Vụ án “nhận hối 
lộ, đưa hối lộ, vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư 
công gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Tổng công ty viễn thông 
MobiFone.; vụ án “vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng 
gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty cổ phần Hóa dầu và 
nhiên liệu sinh học dầu khí (PVB), Phú Thọ 5; vụ án “vi phạm quy 
định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” 
xảy ra tại Tổng công ty Bia rượu nước giải khát (Sabeco); vụ án “vi 
phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát 
lãng phí” liên quan đến dự án tại số 8-12 Lê Duẩn, quận 1, Thành 
phố Hồ Chí Minh; vụ xử lý đường dây sản xuất, kinh doanh xăng 
giả do Trịnh Sướng cầm đầu tại Đắc Nông…

Trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, bọn 
tội phạm đã lợi dụng những thành tựu của khoa học - công nghệ 
để trộm cắp cước điện thoại quốc tế. Đây là loại tội phạm mới 
xuất hiện ở nước ta. Từ năm 1999 đến 2003, lực lượng công an 
đã khám phá 34 vụ trộm cắp cước phí viễn thông quốc tế, bắt giữ 
hàng chục đối tượng, trong đó có một số đối tượng người nước 
ngoài, thu hồi hàng trăm tỷ đồng cho Nhà nước. Điển hình là 
các vụ xảy ra tại Công ty DAWN BEAKER do Nguyễn Đức Tâm, 
Charier Poole (người Mỹ) gây ra tại thành phố Hồ Chí Minh; vụ 
trộm cắp cước viễn thông quốc tế tại khách sạn Kỳ Hòa, quận 
10, Thành phố Hồ Chí Minh. Đặc biệt là vụ trộm cắp cước điện 
thoại viễn thông quốc tế tại Công ty du lịch Hoàng Hà, quận 
Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh do Hồ Trần Lập câu kết với 
Wilson Jeffery Dale (người Mỹ) gây ra. Chúng đã gây thiệt hại 
cho Nhà nước 9,8 tỷ đồng.

Cùng với đó, Công an nhân dân Việt Nam đã phối hợp chặt 
chẽ giữa các lực lượng nghiệp vụ, bảo vệ tuyệt đối an toàn các 
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hội nghị quan trọng của quốc tế tổ chức tại Việt Nam, các lễ 
hội Festival quốc tế, như Hội nghị cấp cao các nước có sử dụng 
tiếng Pháp lần thứ VII (CC7) tổ chức tại Hà Nội (11/1997); bảo vệ 
giải bóng đá Tiger Cup 98 (1998), Hội nghị thượng đỉnh các nước 
ASEAN VI tổ chức tại Hà Nội; Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh 
tế lần thứ 25 (APEC) năm 2017, Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc 
Vesak 2019 và đặc biệt là Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên 
tổ chức tại Hà Nội năm 2019…

Lực lượng Công an bảo vệ Thủ tướng Nguyễn Xuân phúc tiếp đón  
Tổng thống Mỹ Donald Trump nhân dịp đến Việt Nam dự hội nghị 

thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên, ngày 27/02/2019

Sau gần 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi 
xướng và lãnh đạo (từ năm 1986 đến nay), Công an nhân dân 
Việt Nam đã có những bước phát triển mạnh mẽ, không ngừng 
lớn mạnh về mọi mặt và đạt được những thành tựu quan trọng. 
Công an nhân dân đã chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước 
gắn kết chặt chẽ hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo 



 15 NĂM NGÀY HỘI TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC...
75 Năm Ngày Truyền Thống Công An Nhân Dân Việt Nam...

110

vệ Tổ quốc; kết hợp an ninh, quốc phòng với kinh tế, đối ngoại; 
phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn 
dân; chủ động tích cực mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, góp 
phần xây dựng và tăng cường sự tin cậy chính trị, đối ngoại, 
kinh tế, thương mại, văn hóa - xã hội với các nước. Bộ Công an 
đã triển khai hiệu quả “Cơ chế đối thoại an ninh cấp cao” với 
nhiều đối tác quan trọng; có quan hệ với 105 bộ, cơ quan ngang 
bộ của 55 quốc gia và vùng lãnh thổ; thiết lập quan hệ nhiều 
mặt với cơ quan thực thi pháp luật của các nước Thường trực 
Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc; tham gia hoạt động trong 22 
tổ chức, diễn đàn hợp tác quốc tế đa phương. Từ năm 2008 đến 
năm 2018, Bộ Công an đã ký kết hơn 80 văn bản hợp tác với cơ 
quan an ninh, nội vụ, tình báo, cảnh sát các nước và các tổ chức 
quốc tế; tạo hành lang pháp lý cho việc hợp tác, tranh thủ nguồn 
lực quốc tế.

Công an nhân dân đã chủ động đổi mới và tổ chức thực hiện 
nhiều chủ trương, đối sách thích hợp để bảo vệ an ninh quốc 
gia; vận dụng linh hoạt các biện pháp nghiệp vụ; giữ vững ổn 
định chính trị, không để bị động, bất ngờ; không để hình thành 
tổ chức chính trị đối lập trong nội địa; không để xảy ra khủng 
bố, phá hoại; xử lý có hiệu quả các tình huống phức tạp về an 
ninh, trật tự, không để lan rộng, kéo dài; tránh sơ hở để các thế 
lực thù địch, phản động lợi dụng tuyên truyền, kích động chống 
phá, gây phương hại đến an ninh quốc gia. Chú trọng vận dụng 
sáng tạo các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng, đổi mới 
phương thức đấu tranh phòng, chống tội phạm, tập trung đấu 
tranh có hiệu quả với các loại tội phạm mới, tội phạm tham 
nhũng, buôn lậu và gian lận thương mại; tội phạm ma túy, tội 
phạm có tổ chức xuyên quốc gia, tội phạm môi trường, tội phạm 
sử dụng công nghệ cao và tệ nạn xã hội; kiềm chế gia tăng tội 
phạm, giữ vững trật tự, an toàn xã hội, duy trì các hoạt động 
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bình thường của xã hội và bảo đảm cuộc sống bình yên, hạnh 
phúc của Nhân dân.

Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đã có hàng trăm 
tập thể, cá nhân cán bộ, chiến sĩ Công an được Nhà nước tặng 
danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Năm 2018, 
lực lượng Công an nhân dân đã có hơn 130 ngàn tập thể, cá nhân 
được khen thưởng; 08 đồng chí hy sinh, 401 đồng chí bị thương, 
86 đồng chí bị phơi nhiễm HIV trong khi làm nhiệm vụ. Năm 
2019, lực lượng Công an nhân dân có 1.549 tập thể, 15.903 cá 
nhân được khen thưởng; 09 đồng chí hy sinh, 304 đồng chí bị 
thương trong thực hiện nhiệm vụ. Tiêu biểu như các đồng chí: 
Lâm Văn Thạnh (Công an tỉnh Lâm Đồng), Lưu Thế Hà (Cục 
Cảnh sát Bảo vệ), Trần Văn Việt (Công an thành phố Cần Thơ), 
Lê Thanh Á (Công an thành phố Hải Phòng), Phạm Văn Chiến 
(Công an tỉnh Hà Giang), Nguyễn Văn Ngữ (Công an thành phố 
Hà Nội), Phạm Văn Cường (Công an tỉnh Lai Châu), Bùi Minh 
Quý (Công an tỉnh Gia Lai), Trần Anh Tuấn (Công an Sơn La)…

II. NGÀY TRUYỀN THỐNG CÔNG AN NHÂN DÂN  
VIỆT NAM (19/8) VÀ NHỮNG TRUYỀN THỐNG  

VẺ VANG CỦA CÔNG AN NHÂN DÂN VIỆT NAM

1. Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam 
(19/8/1945) 

Ngày 19/8/1945, cuộc Tổng khởi nghĩa giành thắng lợi ở Hà 
Nội. Cùng với việc đập tan các cơ quan đàn áp của địch và thiết 
lập chính quyền cách mạng, ở các tỉnh Bắc Bộ đã lập Sở Liêm 
phóng, Trung Bộ lập Sở Trinh sát, Nam Bộ lập Quốc gia tự vệ 
cuộc; ở các tỉnh Bắc Bộ, Trung Bộ lập Ty Liêm phóng, Ty Trinh 
sát, ở các tỉnh Nam Bộ lập Quốc gia tự vệ cuộc. Tuy tên gọi ở ba 
miền khác nhau, nhưng các tổ chức đầu tiên của Công an nhân 
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dân đều có chung nhiệm vụ trấn áp phản cách mạng, giữ gìn an 
ninh, trật tự, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền cách mạng, bảo 
vệ tính mạng và tài sản của Nhân dân. Ngày 19/8/1945 được 
xác định là Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam. Từ 
đó đến nay, vào dịp ngày 19 tháng 8 hằng năm, Bộ Công an đều 
có văn bản chỉ đạo lực lượng Công an tổ chức các hoạt động kỷ 
niệm Ngày truyền thống Công an nhân dân. Ngày 12/12/2005, 
Chủ tịch Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký Lệnh 
số 30/2005/L-CTN công bố Luật Công an nhân dân, trong đó 
quy định: “Ngày 19 tháng 8 hằng năm là Ngày truyền thống 
của Công an nhân dân và là Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh 
Tổ quốc”.

Lực lượng Công an nhân dân ngày càng phát triển vững mạnh

2. Những truyền thống vẻ vang của Công an nhân dân 
Việt Nam

75 năm song hành cùng đất nước, ở các giai đoạn cách mạng, 
các sự kiện lịch sử trọng đại, trong chiến tranh cũng như lúc hoà 
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bình xây dựng đất nước, luôn một lòng một dạ tuyệt đối trung 
thành với Đảng, với Tổ quốc, hết lòng hết sức phục vụ Nhân dân; 
không quản ngại khó khăn, gian khổ, luôn nêu cao tinh thần tận 
tụy, sẵn sàng xả thân vì nước, lấy lợi ích của Tổ quốc, Nhân dân 
làm lý tưởng, mục tiêu cao nhất để phấn đấu, đem hết sức lực, tài 
chí và cả tính mạng của mình để bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ 
xã hội chủ nghĩa, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân 
dân, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đã xuất hiện 
hàng vạn tấm gương dũng cảm, ngày đêm tận tụy, hy sinh quên 
mình vì sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an 
toàn xã hội, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân. 
Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm 
lược đầy gian khổ, đã có trên 14.000 cán bộ, chiến sĩ Công an anh 
dũng hy sinh, hơn 20.000 đồng chí bị thương tại các chiến trường. 
Ngày nay, trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ 
an ninh, trật tự diễn ra đầy cam go, quyết liệt, máu đào của cán 
bộ, chiến sĩ Công an vẫn đổ, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Công an 
đã anh dũng hy sinh, hàng nghìn đồng chí bị thương trong khi làm 
nhiệm vụ. Mỗi thành tích, chiến công, mỗi gương người tốt, việc 
tốt, mỗi sự cố gắng, tận tụy của cán bộ, chiến sĩ Công an đã góp 
phần làm cho hòa bình, ổn định của đất nước được giữ vững, kỷ 
cương, phép nước được nghiêm minh; tài sản, tính mạng và cuộc 
sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân được bảo vệ; góp phần 
vào sự trưởng thành, lớn mạnh của Công an nhân dân và viết tiếp 
truyền thống vẻ vang của Công an nhân dân Việt Nam.

(1). Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng Cộng sản 
Việt Nam, với Nhà nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và 
Nhân dân Việt Nam; chiến đấu anh dũng, không ngại hy sinh vì 
nền độc lập, tự do, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, 
vì an ninh Tổ quốc
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Lòng trung thành của lực lượng Công an thể hiện ở sự giác 
ngộ sâu sắc về lý tưởng cách mạng, kiên định chủ nghĩa Mác - 
Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã 
hội; kiên định sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp, toàn diện về mọi 
mặt của Đảng đối với công tác Công an; kiên quyết đấu tranh 
chống quan điểm sai trái, bảo vệ sự trong sáng của chủ nghĩa 
Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ cương lĩnh, đường lối 
của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nêu cao tinh thần 
sẵn sàng xả thân vì độc lập, tự do, chủ quyền, thống nhất và toàn 
vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, vì an ninh Tổ quốc. Đồng chí cố Tổng 
Bí thư Lê Duẩn đã nói: “Đảng giao cho Công an nhiệm vụ bảo 
vệ Đảng, Công an phải thấy Đảng giao vận mệnh của Đảng cho 
mình. Vì vậy Đảng chọn Công an trong những người trung thành 
nhất với Đảng, chỉ biết còn Đảng thì còn mình”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh với đại biểu, cán bộ các đơn vị tham gia bảo vệ  
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng, 

tháng 9/1960
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(2). Công an nhân dân từ Nhân dân mà ra, gắn bó chặt chẽ 
với Nhân dân, vì Nhân dân phục vụ, dựa vào dân để làm việc 
và chiến đấu thắng lợi.

 Ra đời trong phong trào cách mạng của Nhân dân, Công an 
nhân dân luôn gắn bó mật thiết với Nhân dân, được Nhân dân 
nuôi dưỡng, giúp đỡ về mọi mặt. Công an nhân dân đã quán 
triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc lời dạy của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh kính yêu “Công an của ta là Công an nhân dân, vì 
Nhân dân mà phục vụ, dựa vào Nhân dân mà làm việc”, luôn 
nhận thức đầy đủ vai trò lịch sử to lớn của quần chúng Nhân 
dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, coi đây là một 
trong những nhân tố quyết định sức mạnh của Công an nhân 
dân. Công an các đơn vị, địa phương đã thực hiện các khẩu 
hiệu hành động: “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, “Thức 
cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi, lấy niềm vui, hạnh 
phúc của Nhân dân làm lẽ sống của mình”, “Mỗi ngày làm 
một việc tốt vì Nhân dân”; chăm lo xây dựng phong trào “Toàn 
dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với thực hiện Cuộc vận động 
“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; 
giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ Công an thái độ ứng xử văn hóa 
trong tiếp xúc và làm việc với Nhân dân; khiêm tốn, niềm nở, 
lễ phép, kính trọng người già, yêu mến trẻ em, tôn trọng phụ 
nữ, giúp đỡ người tàn tật; thực sự cầu thị, lắng nghe ý kiến phê 
bình, góp ý của Nhân dân để sửa chữa khuyết điểm của mình. 
Thường xuyên nêu cao tinh thần cách mạng, kiên quyết đấu 
tranh phê phán, khắc phục thái độ thờ ơ, vô cảm, cửa quyền, 
hách dịch, gây phiền hà Nhân dân.
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Những cánh chim không mỏi

 
(3). Cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân không ngừng tu 

dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cần, kiệm, liêm, chính, chí 
công, vô tư.

Cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư là chuẩn mực về tư 
cách đạo đức của mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an. Nếu xa rời cần, 
kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư là xa rời lý tưởng cách mạng, 
không xứng đáng với danh hiệu Công an nhân dân. Đạo đức cần, 
kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sĩ Công 
an phải xây dựng lối sống trong sạch, lành mạnh, cần cù trong 
lao động sản xuất, học tập, công tác; tiết kiệm trong sử dụng 
thời gian, kinh phí, ngân sách và tài sản của Nhà nước; không 
lợi dụng chức vụ, quyền hạn để mưu cầu lợi ích bộ phận hoặc cá 
nhân; không tham ô, hối lộ, không chiếm đoạt tài sản của công; 
ngay thẳng, thật thà, trung thực, biết tự trọng, phân biệt rõ đúng 
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sai, tôn trọng và bảo vệ chân lý, lẽ phải, luôn xác định “danh dự 
là điều thiêng liêng, cao quý nhất”, có tác phong làm việc khách 
quan, tỉ mỉ, thận trọng, không để lọt kẻ địch, không làm oan 
người vô tội; thường xuyên tự phê bình và phê bình, khắc phục 
thiếu sót, khuyết điểm, tu dưỡng, rèn luyện nâng cao phẩm chất 
đạo đức cách mạng, xứng đáng là công cụ chuyên chính sắc bén 
của Đảng và Nhà nước, là con em yêu quý của Nhân dân. 

(4). Phát huy cao độ tinh thần độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường, 
tận tụy với công việc, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Lực lượng Công an nhân dân luyện tập sẵn sàng chiến đấu

Công tác Công an là trận tuyến thầm lặng, hoạt động độc lập 
trong môi trường xã hội phức tạp, lực lượng Công an nhân dân 
phải thường xuyên đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách, hiểm 
nguy, đòi hỏi cán bộ, chiến sĩ phải thường xuyên nắm vững và vận 
dụng sáng tạo các quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách 
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của Đảng vào thực tiễn công tác của mình; tận tụy với công việc, 
phát huy cao độ tinh thần độc lập, tự chủ trong công tác, chiến 
đấu; coi trọng tổng kết đúc rút kinh nghiệm, xây dựng, hoàn thiện 
hệ thống lý luận nghiệp vụ Công an nhân dân Việt Nam; chủ 
động, sáng tạo tìm ra cách đánh, cách thắng cơ quan tình báo, 
gián điệp các nước thù địch, đập tan mọi âm mưu phá hoại của các 
tổ chức phản động, đấu tranh trấn áp bọn tội phạm. 

(5). Nội bộ đoàn kết, thống nhất, dân chủ, kỷ luật nghiêm 
minh, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với các cấp, các ngành, các 
lực lượng.

Đoàn kết là sức mạnh vô địch, là truyền thống quý báu của 
Đảng, của dân tộc, kế thừa và phát huy truyền thống đó, 75 năm 
qua, lực lượng Công an nhân dân đã thường xuyên chăm lo xây 
dựng, củng cố khối đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, phát huy 
dân chủ nội bộ, lắng nghe ý kiến của quần chúng Nhân dân dựa 
trên các quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, 
pháp luật của Nhà nước. Cán bộ, chiến sĩ Công an luôn nêu cao 
tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, giúp đỡ nhau vượt qua 
khó khăn, hoạn nạn; thẳng thắn tự phê bình và phê bình trong 
nội bộ. Thường xuyên phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với Quân đội 
nhân dân và các cấp, các ngành, đoàn thể quần chúng để thực 
hiện nhiệm vụ đấu tranh chống phản cách mạng, trấn áp các loại 
tội phạm và tệ nạn xã hội, quản lý, giáo dục các đối tượng lầm lỗi 
tại địa bàn dân cư, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng, 
chống cháy, nổ; khắc phục hậu quả thiên tai… 

(6). Luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, bí mật, mưu trí, dũng 
cảm, cương quyết, khôn khéo, tích cực phòng ngừa, chủ động tiến 
công kẻ địch và bọn tội phạm.
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Lực lượng Công an nhân dân phối hợp với lực lượng tại chỗ bảo đảm  
an ninh trật tự tại các khu công nghiệp

Mưu trí, dũng cảm, cương quyết, khôn khéo trong chiến đấu 
là phẩm chất cao quý của lực lượng Công an nhân dân, được kế 
thừa từ tinh thần quật cường, bất khuất, tài thao lược của dân tộc 
ta trong suốt chiều dài lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước. 
Dưới sự lãnh đạo của Đảng, 75 năm qua, lực lượng Công an nhân 
dân đã vận dụng đúng đắn đường lối, phương châm, nguyên tắc 
chỉ đạo chiến lược và nghệ thuật đấu tranh trên mặt trận bảo vệ 
an ninh trật tự; luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, chủ 
động phòng ngừa, tích cực đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, 
hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và bọn tội phạm, 
đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của đất nước.  

(7). Không ngừng học tập nâng cao trình độ chính trị, nghiệp 
vụ và năng lực công tác; tiếp thu, vận dụng sáng tạo, hiệu quả 
thành tựu khoa học - kỹ thuật và công nghệ phục vụ công tác, 
chiến đấu.
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Không ngừng học tập, tiếp thu cái mới, cầu tiến bộ là bản chất 
truyền thống của Công an nhân dân Việt Nam. Truyền thống 
quý báu đó bắt nguồn từ đức tính cần cù, chịu khó, ham học 
hỏi, cầu tiến bộ của dân tộc Việt Nam. 75 năm qua, dù trong 
hoàn cảnh thời chiến hay thời bình, lúc thuận lợi hay khó khăn, 
ác liệt các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an luôn chủ động tranh 
thủ mọi thời gian, mọi điều kiện để học tập nâng cao trình độ lý 
luận chính trị, văn hoá, pháp luật, nghiệp vụ; kết hợp học tập tại 
trường, học trong thực tiễn công tác, chiến đấu, học trong sách 
vở, học nhân dân; tiếp thu và vận dụng có hiệu quả các thành tựu 
khoa học, công nghệ tiên tiến phục vụ công tác đấu tranh phòng, 
chống các thế lực thù địch và các loại tội phạm. Hệ thống các học 
viện, trường Công an nhân dân đã đào tạo hàng vạn lượt cán bộ, 
chiến sĩ Công an có trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học, thạc sĩ, 
tiến sĩ khoa học, góp phần đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của nhiệm vụ 
công tác an ninh, trật tự trong tình hình mới. 

Xây dựng lực lượng Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, từng bước 
hiện đại
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(8). Nêu cao tinh thần đoàn kết quốc tế trong sáng, thủy 
chung, có nghĩa, có tình.

Thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng, trong cuộc đấu tranh 
giành độc lập dân tộc, lực lượng Công an nhân dân đã xây dựng 
và phát triển quan hệ hợp tác quốc tế với An ninh, Cảnh sát các 
nước xã hội chủ nghĩa và thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả đối 
với cách mạng Lào, Campuchia trong cuộc đấu tranh chống ngoại 
xâm, giành độc lập dân tộc, xây dựng đất nước, giúp nhân dân 
Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng của Khmer đỏ.

Lễ khai mạc hội nghị cấp Bộ trưởng ASEAN lần thứ 6 về vấn đề ma túy 
tại Hà Nội, ngày 18/10/2018

Ngày nay, lực lượng Công an nhân dân đã và đang triển khai, 
thực hiện tốt đường lối đối ngoại rộng mở của Đảng, Nhà nước 
ta. Tiếp tục xây dựng, củng cố, phát triển quan hệ hợp tác với lực 
lượng An ninh, Cảnh sát nội vụ các nước trên thế giới nhằm trao 
đổi tin tức, chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, 
hợp tác đào tạo nghiệp vụ công tác bảo vệ an ninh trật tự; góp 
phần giải quyết các vấn đề quốc tế trong đấu tranh, phòng chống 
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các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, 
đồng thời tham gia tích cực trong việc làm sâu sắc thêm các mối 
quan hệ hữu nghị, hợp tác quốc tế của đất nước, góp phần nâng 
cao vai trò, vị trí của Việt Nam trên trường quốc tế. Hiện nay 
Công an nhân dân Việt Nam có quan hệ đối tác với hơn 150 cơ 
quan công an, cảnh sát, nội vụ của 64 quốc gia, vùng lãnh thổ. 

III. NHỮNG PHẦN THƯỞNG CAO QUÝ CỦA ĐẢNG,  
NHÀ NƯỚC TẶNG CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN LỰC LƯỢNG 

CÔNG AN NHÂN DÂN (TÍNH ĐẾN THÁNG 12/2019)

- 04 Huân chương Sao Vàng, tặng lực lượng Công an nhân 
dân (năm 1980, 1985, 2000, 2015).

- 01 Huân chương Hồ Chí Minh, tặng lực lượng Công an nhân 
dân (năm 1975).

- 09 Huân chương Sao Vàng, tặng: lực lượng An ninh nhân dân 
(1995), lực lượng Tình báo (1995), lực lượng Cảnh sát nhân dân 
(2003), Bộ Tư lệnh Cảnh vệ (2003), Tổng cục An ninh (2006), Tổng 
cục Tình báo (2006), lực lượng Bảo vệ Chính trị I (2008); Công an 
Thành phố Hà Nội (2010); Học viện An ninh nhân dân (2011).

- 03 Huân chương Sao Vàng, tặng các đồng chí cố Bộ trưởng 
(Phạm Hùng, Trần Quốc Hoàn và Mai Chí Thọ).

- 89 Huân chương Hồ Chí Minh, tặng Công an các đơn vị, 
địa phương.

- 10 Huân chương Hồ Chí Minh, tặng cán bộ, chiến sĩ Công 
an nhân dân.

- 714 lượt tập thể, 408 cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân được 
phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

- 01 tập thể và 01 cá nhân được tặng danh hiệu Anh hùng 
Lao động. 
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- Hàng ngàn tập thể và cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân 
được tặng Huân chương Độc lập, Huân chương Quân công, Huân 
chương Chiến công, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, Huân chương 
Lao động. Hàng vạn tập thể và cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân 
được tặng Kỷ niệm chương Bảo vệ an ninh Tổ quốc, Huy chương 
các loại và Bằng khen của Chính phủ. 
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Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng gắn Huân chương Hồ Chí Minh lên cờ 
truyền thống của lực lượng Công an nhân dân, ngày 19/8/1975

Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trường Chinh gắn 
Huân chương Sao vàng lên cờ truyền thống của lực lượng 

Công an nhân dân, ngày 16/8/1980
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Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Văn Đồng gắn Huân chương  
Sao vàng lên cờ truyền thống của lực lượng Công an nhân dân, tháng 8/1985

Chủ tịch nước Trần Đức Lương gắn Huân chương Sao vàng lên cờ  
truyền thống của lực lượng Công an nhân dân, tháng 8/2000
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Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gắn Huân chương Sao vàng 
lên cờ truyền thống của lực lượng Công an nhân dân tại 

Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống và 10 năm Ngày hội “Toàn dân 
bảo vệ an ninh Tổ quốc”, ngày 18/8/2015
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Phần thứ hai

15 NĂM THỰC HIỆN NGÀY HỘI TOÀN DÂN  
BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC

I. VAI TRÒ CỦA QUẦN CHÚNG NHÂN DÂN TRONG SỰ 
NGHIỆP BẢO VỆ AN NINH, TRẬT TỰ VÀ XÂY DỰNG LỰC 

LƯỢNG CÔNG AN NHÂN DÂN. 

Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, cha ông ta 
luôn dựa vào Nhân dân, phát huy trí tuệ, sức mạnh, lòng yêu 
nước và tinh thần đoàn kết toàn dân để xây dựng và bảo vệ Tổ 
quốc. Đảng ta khẳng định “Cách mạng là sự nghiệp của quần 
chúng”; “sức mạnh bảo vệ Tổ quốc là sức mạnh tổng hợp của khối 
đại đoàn kết toàn dân, hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của 
Đảng, sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại...”. Cương lĩnh xây 
dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, 
phát triển năm 2011) khẳng định một trong những bài học kinh 
nghiệm lớn từ thực tiễn cách mạng Việt Nam là “...sự nghiệp 
cách mạng của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân. Chính 
Nhân dân là người làm nên những thắng lợi lịch sử”. Chủ tịch 
Hồ Chí Minh cũng khẳng định “Lực lượng toàn dân là lực lượng 
vĩ đại hơn ai hết, không ai chiến thắng được lực lượng đó”, “trong 
bầu trời không có gì quý bằng Nhân dân, trong thế giới không 
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có gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết toàn dân”. Hiến pháp nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (năm 2013) nêu rõ “Bảo vệ 
Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là sự nghiệp của toàn dân”.

Bài nói chuyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Trường Công an Trung cấp 
khóa 2, năm 1951

Nhất quán quan điểm “Cách mạng là sự nghiệp của quần 
chúng”, trong tiến trình lãnh đạo cách mạng, Đảng, Nhà nước ta 
đã đề ra nhiều chủ trương quan trọng, phát động nhiều phong 
trào thi đua, vận động Nhân dân tham gia bảo vệ an ninh quốc 
gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Chỉ thị số 186 - CT/TW, ngày 
17/02/1960 của Ban Bí thư Trung ương Đảng nêu rõ “Phong trào 
bảo vệ trị an là một cuộc vận động quần chúng rộng rãi, nhằm 
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giáo dục quần chúng đảm đương sự nghiệp bảo vệ thành quả 
cách mạng và bảo vệ an toàn cho đời sống hàng ngày. Đó là hình 
thức tốt nhất để phát huy tính tích cực của quần chúng trong 
công tác đấu tranh chống kẻ địch để giữ gìn trật tự chung”. Nghị 
quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI nhấn mạnh “Xây dựng 
thế trận quốc phòng toàn dân, kết hợp chặt chẽ với thế trận an 
ninh nhân dân vững chắc... xây dựng lực lượng Công an nhân 
dân vững mạnh toàn diện; kết hợp lực lượng chuyên trách, bán 
chuyên trách, các cơ quan bảo vệ pháp luật với phong trào toàn 
dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Đặc biệt, ngày 01/12/2011, Ban 
Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 09-CT/TW về 
“Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân 
bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”, một lần nữa khẳng 
định sự quan tâm đặc biệt và đánh giá cao vai trò, sức mạnh to 
lớn của quần chúng nhân dân, các đoàn thể chính trị trong sự 
nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

II. NGÀY 19 THÁNG 8 HẰNG NĂM - NGÀY HỘI TOÀN DÂN 
BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC

Ra đời trong những ngày sôi sục của Cách mạng Tháng Tám, 
tuy còn non trẻ song lực lượng Công an đã quán triệt và vận 
dụng sáng tạo các quan điểm, đường lối quần chúng của Đảng và 
Chủ tịch Hồ Chí Minh, bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước, 
dựa vào Mặt trận Việt Minh và các đoàn thể cứu quốc để tuyên 
truyền vận động nhân dân hăng hái tham gia vào các tổ chức 
như: “Việt Dũng thanh niên đoàn”; “Việt nữ đoàn”; “Cảnh sát 
danh dự không lương”,..., sát cánh cùng lực lượng Công an làm 
nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự, đấu tranh quyết liệt với các thế 
lực thù địch, các loại phản động và tội phạm, bảo vệ an toàn Lễ 
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Tuyên ngôn độc lập (02/9/1945), bảo vệ chính quyền cách mạng 
non trẻ trước sự đe dọa của thù trong, giặc ngoài trong tình thế 
đất nước “ngàn cân treo sợi tóc”.

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, lực lượng 
Công an đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng Quân đội nhân dân, 
đoàn, hội kháng chiến, tham mưu với Đảng, Chính phủ chỉ đạo, 
tổ chức vận động nhân dân thực hiện cuộc vận động với khẩu 
hiệu “3 không”, nội dung phù hợp với đặc điểm từng vùng, miền 
chiến lược: ở căn cứ địa Việt Bắc và vùng tự do là “Không nghe, 
không biết, không thấy”; ở vùng tạm bị chiếm là “Không làm 
việc cho địch, không bán lương thực cho địch, không chỉ đường 
cho địch”, ở Nam Bộ phát động nhân dân tham gia phong trào 
“Ngũ gia liên bảo” để bảo vệ an ninh, trật tự thôn, xóm. Các cuộc 
vận động trên đã nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng cho 
nhân dân, bưng bít tai mắt quân thù và nhanh chóng phát triển 
ra toàn quốc thành phong trào “Phòng gian bảo mật” với các nội 
dung cụ thể: Bảo vệ bí mật, tài sản của Đảng, Nhà nước, bảo vệ 
nội bộ, bảo vệ trị an xã hội. Nhân dân đã giúp đỡ lực lượng Công 
an đấu tranh ngăn chặn kịp thời các hoạt động phá hoại của địch 
và âm mưu lập “Xứ Nùng”, “Xứ Thái”, “Xứ Mường” tự trị... ở miền 
núi phía Bắc và lập “Nước Tây kỳ tự trị”, “Nước Nam kỳ tự trị” ở 
phía Nam, góp phần làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ 
(ngày 07/5/1954), buộc Pháp phải ký Hiệp định Giơnevơ, lập lại 
hòa bình ở Đông Dương.

Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, 
miền Bắc hoàn toàn giải phóng bước vào thời kỳ khôi phục và 
phát triển kinh tế, miền Nam tiếp tục cuộc cách mạng dân tộc, 
dân chủ nhân dân. Lực lượng Công an đã tham mưu phục vụ 
Đảng, Chính phủ, Trung ương Cục miền Nam chỉ đạo, tổ chức 
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vận động nhân dân tích cực tham gia bảo vệ an ninh, trật tự, xây 
dựng lực lượng nòng cốt bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Ở miền 
Bắc, Trung ương phát động phong trào “Bảo vệ trị an” ở ngoài 
xã hội và mở cuộc vận động “Bảo mật phòng gian” trong các cơ 
quan, xí nghiệp. Ở miền Nam, Trung ương Cục miền Nam đã 
chỉ đạo đẩy mạnh phong trào “Bảo mật phòng gian” ở cả 3 vùng 
chiến lược và thành lập “Hội đồng bảo vệ an ninh xã, ấp”. Phong 
trào “Bảo vệ trị an”, “Bảo mật phòng gian” phát triển mạnh mẽ, 
gắn kết với phong trào thi đua lao động sản xuất, xây dựng xã 
hội chủ nghĩa ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng ở miền Nam. 
Nhiều điển hình tiên tiến xuất hiện, như các xã: Yên Phong (Ninh 
Bình), Hưng Khánh (Yên Bái), Thanh Bình (Lào Cai), Quang 
Chiểu (Thanh Hóa); Khối 30, khu Đống Đa (Hà Nội)...

Sau ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 
(30/4/1975), Công an nhân dân đã sớm tham mưu phục vụ Đảng, 
Nhà nước thống nhất các phong trào, cuộc vận động Nhân dân 
tham gia bảo vệ an ninh, trật tự trong toàn quốc thành phong 
trào “Quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Đồng thời, Công an 
các cấp đã phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn 
thể, tổ chức xã hội tham mưu phục vụ cấp ủy đảng, chính quyền 
tổ chức, vận động mọi tầng lớp Nhân dân tham gia phong trào 
bảo vệ an ninh Tổ quốc. Phong trào đã có bước phát triển khá sâu 
rộng, với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp 
với điều kiện, hoàn cảnh, cụ thể của từng vùng, từng khu vực, 
từng lĩnh vực, từng địa bàn cụ thể; nhiều tấm gương tiêu biểu, 
điển hình tiên tiến được nhân rộng trong toàn quốc. Phong trào 
đã phát huy năng lực sáng tạo của cơ sở, khơi dậy sức mạnh, tiềm 
lực to lớn của toàn dân trong phòng ngừa, tấn công, trấn áp tội 
phạm, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ 
quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
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Trước yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc trong thời kỳ 
toàn cầu hoá, hội nhập kinh tế quốc tế; thực hiện chủ trương của 
Ban Bí thư Trung ương Đảng, ngày 13/6/2005, Thủ tướng Chính 
phủ ban hành Quyết định số 521/QĐ-TTg lấy ngày 19 tháng 8 
hằng năm là “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. 

Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 
521/QĐ-TTg ngày 13/6/2005 về việc lấy ngày 19 tháng 8 hằng 
năm là “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, cấp ủy, chính 
quyền, các ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội đã tập trung 
tuyên truyền, giáo dục giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu 
rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của “Ngày hội toàn dân bảo 
vệ an ninh Tổ quốc”, tạo chuyển biến mới về nhận thức của cấp 
ủy, chính quyền các cấp đối với công tác an ninh, trật tự, đa dạng 
hóa các hình thức tập hợp, động viên cán bộ, đảng viên và Nhân 
dân tham gia có hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh 
Tổ quốc”, xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân 
dân vững chắc tại địa bàn cơ sở, góp phần giữ vững sự ổn định 
chính trị của đất nước.

1. Công an nhân dân chủ động tham mưu giúp cấp ủy, 
chính quyền chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện quyết 
định của Thủ tướng Chính phủ

Công an nhân dân đã chủ động tham mưu giúp cấp ủy, chính 
quyền các cấp ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức 
quán triệt, thực hiện Quyết định số 521/QĐ-TTg ngày 13/6/2005 
của Thủ tướng Chính phủ; xây dựng và từng bước hoàn thiện cơ 
chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ trên 
lĩnh vực bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở”; phối hợp với Ủy ban 
Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành 
viên đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh 
Tổ quốc” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng 
đời sống văn hóa ở khu dân cư” (nay là cuộc vận động “Toàn dân 
đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”) và các phong 
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trào thi đua yêu nước của địa phương, đơn vị; xây dựng lực lượng 
Công an xã, Bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp trong 
sạch, vững mạnh; triển khai, thực hiện có hiệu quả việc học tập 
và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phong 
trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”, 
Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân 
bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ”.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với các đồng chí trong 
Đảng ủy Công an Trung ương dự hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Công 

an Trung ương, ngày 04/12/2019

Bộ Công an đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, như: Hướng 
dẫn số 72-HD/BCA(V11) ngày 01/8/2005, hướng dẫn tổ chức thực 
hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về “Ngày hội toàn 
dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; Kế hoạch số 110-KH/BCA(X11) 
ngày 16/12/2005 về thực hiện Quyết định số 521/QĐ-TTg, ngày 
13/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 134-KH/
BCA ngày 27/10/2009 về sơ kết 5 năm, Kế hoạch số 43/KH-
BCA-V21 ngày 05/9/20...... về tổng kết 10 năm thực hiện Quyết 
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định số 521/QĐ-TTg, ngày 13/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ; 
chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 8 (khoá IX) về 
Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Kết luận số 86- 
KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 
05 của Bộ chính trị về “Tăng cường lãnh đạo công tác bảo đảm 
an ninh quốc gia trong tình hình mới”, Chỉ thị số 48-CT/TW của 
Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công 
tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới” và Kết luận số 
44-KL/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy 
mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về 
tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Phong trào Toàn dân bảo 
vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình, Nghị định số 06/2014/NĐ-
CP ngày 21/01/2014 của Chính phủ về biện pháp vận động quần 
chúng bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội... 

2. Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đi vào 
cuộc sống, trở thành ngày hội của Nhân dân

Trong 15 năm qua, Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc 
từng bước đi vào cuộc sống, tổ chức hướng về cơ sở, góp phần 
động viên các tầng lớp Nhân dân tham gia bảo vệ an ninh quốc 
gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Công an các tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương đã chủ động phối hợp với Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam, các ban, ngành, đoàn thể, tham mưu với cấp ủy, 
chính quyền, Ban Chỉ đạo “Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội 
và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” cùng 
cấp ban hành kế hoạch, hướng dân nội dung, hình thức, thời gian 
tiên hành tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” 
hằng năm gắn với các hoạt động xây dựng phong trào toàn dân 
bảo vệ an ninh Tổ quốc và kỷ niệm Ngày truyền thống Công an 
nhân dân.
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Các hoạt động tiến tới Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ 
quốc được tổ chức thường xuyên, liên tục. Công tác tuyên truyền, 
vận động các tổ chức, cá nhân tham gia phong trào Toàn dân bảo 
vệ an ninh Tổ quốc đã được cấp ủy, chính quyền, Công an các cấp 
quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ trên các mặt, từ 
ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn đến đổi mới, đa dạng 
hóa nội dung, hỉnh thức phù hợp với đặc điểm từng vùng, miền, 
nhóm đối tượng, địa bàn, tầng lớp dân cư. Cùng với việc tuyên 
truyền theo các phương pháp truyền thống rất nhiều đơn vị, địa 
phương đã ứng dụng công nghệ thông tin (báo điện tử, mạng xã 
hội...) để tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ an 
ninh, trật tự. Công tác xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển 
hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 
được đẩy mạnh phù hợp với điều kiện thực tế của địa bàn và đối 
tượng phát động. Phong trào thi đua “Học tập, đuổi kịp vượt điển 
hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc’’ 
nhận đuợc sự tham gia, hưởng ứng của nhiều cơ quan, doanh 
nghiệp, cơ sở giáo dục, khu dân cư, thôn, xóm... trong toàn quốc. 
Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã gắn kết với các 
phong trào thi đua, các cuộc vận động cách mạng khác như “Toàn 
dân đoàn kêt xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Toàn 
dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; “Cả nước chung sức 
xây dựng nông thôn mới”... được đông đảo người dân hưởng ứng.

Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hằng năm được 
các địa phương tổ chức bảo đảm yêu cầu thiết thực, có hiệu quả 
với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng. Phần Lễ được tổ chức 
trang trọng nhằm ôn lại vị trí, vai trò, tầm quan trọng của phong 
trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và Ngày Hội toàn dân bảo 
vệ an ninh Tổ quốc; đánh giá kểt quả đạt được và đề ra phương 
hướng xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 
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thời gian tới; thảo luận, trao đổi kinh nghiệm công tác xây dựng 
phong trào; trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích 
xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự; ký kết giao ước 
thi đua giữa các ban, ngành, đoàn thể các cơ quan, đơn vị trong 
công tác đảm bảo an ninh, trật tự. Phần hội được tổ chức sôi động 
với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao có chủ đề 
vận động toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc như: Hội 
diễn văn nghệ quần chúng, ca múa nhạc, các hoạt động thi đấu 
thể thao, trò chơi dân gian, diễn tập phòng chống cháy nổ, diễn 
đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”, thi tìm hiểu pháp luật 
về an ninh, trật tự... Nhiều địa phương tổ chức khám chữa bệnh, 
cấp, phát thuốc miễn phí cho người dân; thăm hỏi, tặng quà đối 
tượng chính sách, người có hoan cảnh khó khăn... Chính vì vậy, 
Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã thu hút được đông 
đảo nhân dân tham gia, tạo nên khí thế thi đua sôi nổi, thực sự 
là ngày hội của Nhân dân

3. Những thành tựu to lớn trong 15 năm thực hiện Ngày 
hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã góp phần quan 
trọng, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị 
trong nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn 
xã hội. Cấp ủy đảng, chính quyền các cấp đã xác định Phong trào 
Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là cơ sở rất quan trọng để xây 
đựng thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với thế 
trận quốc phòng toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ 
Tổ quốc trong tình hình mới; là biện pháp cơ bản, quan trọng để 
đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo 
đảm trật tự, an toàn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi hai 
nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ đất nước. Việc duy trì và 



 15 NĂM NGÀY HỘI TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC...
75 Năm Ngày Truyền Thống Công An Nhân Dân Việt Nam...

137

nâng cao chất lượng, hiệu quả của Phong trào Toàn dân bảo vệ 
an ninh Tổ quốc là trách nhiệm của các cấp uỷ, chính quyền, Mặt 
trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp, trước hết 
là người đứng đầu. Chỉ tính trong giai đoạn 2006-2018 cấp ủy, 
chính quyền, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, 
xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và Công an 
các cấp đa ban hành 157.171 văn bản chỉ đạo, tổ chức xây dựng 
phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng, nhân 
rộng mô hình, điển hình tiên tiến. Cả nước đã xây dựng được 
trên 2.000 mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ 
quốc với tên gọi khác nhau, nhiều mô hình, điển hình tiên tiến, 
điểm sáng, gương sáng theo hướng tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, 
tự hòa giải từ cơ sở, có tính xã hội hóa cao được triển khai thực 
hiện ở hầu hết các địa phương trong cả nước, được Nhân dân đón 
nhận tích cực tham gia và đem lại hiệu quả thiết thực; điển hình 
như: “Liên kết xây dựng vùng giáp ranh an toàn về an ninh trật 
tự”; “Khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, 
nhà trường an toàn về an ninh trật tự”; Ban, Tổ Bảo vệ dân phố, 
Đội Dân phòng, Tổ hòa giải; “Dòng họ, tộc họ tự quản về an ninh 
trật tự”; “Tổ, nhóm liên gia tự quản về an ninh trật tự”, “Camera 
phòng, chống tội phạm”...

Công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ 
quốc ở các địa phương trong cả nước được tiến hành theo cơ chế 
Đảng lãnh đạo; chính quyền quản lý, điều hành; lực lượng Công 
an tham mưu nòng cốt; các ban, ngành, đoàn thể phối hợp đã 
phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và 
của toàn dân gắn kết được phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh 
Tổ quốc với các phong trào thi đua, các cuộc vận đọng cách mạng, 
phục vụ tốt hơn nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự từ cơ sở.

Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã góp phần quan 
trọng vào việc xây dưng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh 
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nhân dân vững chắc. Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 
đã góp phần nâng cao nhận thức và hành động cùa nhân dân 
trong tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự ở 
cơ sở. Thông qua việc tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh 
Tổ quốc đã góp phần nâng cao nhận thức, củng cồ niềm tin của 
Nhân dân vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, nâng 
cao “sức đề kháng” trước các luận điệu xuyên tạc, phá hoại của 
các thế lực thù địch, phản động. Từ đó, Nhân dân tích cực tham 
gia đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” và hoạt động tội 
phạm, tệ nạn xã hội; cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi tại 
gia đình và cộng đồng dân cư; giữ gìn trật tự công cộng; trật tự an 
toàn giao thông; phòng, chống cháy nổ; cứu nạn, cứu hộ; tham gia 
xây dựng nội quy, quy ước về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, 
cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường “An toàn về an ninh, trật tự”; 
tham gia xây dựng tổ chức đảng, chính quyền, các lực lượng vũ 
trang, các tổ chức chính trị - xã hội trong sạch, vững mạnh. Nhân 
dân đã cung cấp cho lực lượng Công an và các cơ quan chức năng 
hàng triệu nguồn tin có gía trị, giúp phát hiện, điều tra, xử lý 
nhiều vụ phạm tội, nhất là các vụ án tham nhũng, các vụ án về 
ma túy, mua bán người, điển hình như các vụ cướp tiệm vàng ở 
Phố Sàn, Lục Ngạn (Bắc Giang) năm 2011 ; vụ bắt cóc cháu bé ở 
Bệnh viện Phụ sản Trung ương năm 2011; vụ “Tàng Kengnam” 
mua bán 2.000 bánh heroin cùng số lượng lớn ma túy tổng hợp; 
gần đây nhất là các vụ án giết người dã man ở Bình Phước, Nghệ 
An, Yên Bái và nhiều vụ án khác.

Tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc góp phần 
xây dựng đảng, chính quyền, lực lượng Công an và lực lượng 
nòng cốt bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở trong sạch, vững mạnh. 
Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là kết quả từ sự lãnh 
đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền, sự tham 
gia tích cực của các ban, nganh, đoàn thể, trong đó Công an nhân 
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dân làm nòng cốt và sự tham gia tích cực của đông đảo các tầng 
lớp Nhân dân. Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc góp 
phần xây dựng, củng cố hệ thống chính trị, tăng cường mội quan 
hệ giữa nhân dân với cấp ủy đảng và chính quyền, nhất là ở cơ 
sở. Ban Chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh 
Tổ quốc Trung ương, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn 
xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 
từ cấp tỉnh tới cơ sở góp phần củng cố, gắn kết giữa các cơ quan 
trong hệ thống chính trị cùng phát huy tinh thàn trách nhiệm, 
đóng góp trí tuệ, công sức trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an 
ninh trật tự. Thông qua phong trào, hệ thống chính trị (nhất là 
cấp cơ sở) có điều kiện đánh giá khách quan, toàn diện công tác 
lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện; kịp thời khắc phục những sơ 
hở, thiếu sót trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng gắn với 
thực hiện Quy chế dân chủ ở cở sở, cải cách thủ tục hành chính, 
thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa 
phương, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước cùa chính quyền cơ 
sở. Các mô hình phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc còn 
là địa chỉ tin cậy, môi trường đào tạo, rèn luyện các thế hệ cán bộ, 
đảng viên, quần chúng nhân dân, tạo nguồn cho lực lượng nòng 
cốt làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở và cán bộ các 
ngành, đoàn thể, công chức cấp xã, phường thị trấn cấp huyện... 
Thông qua hoạt động của phong trào, người dân trực tiếp đóng 
góp ý kiến xây dựng cấp ủy, chính quyền, lực lượng Công an nhân 
dân và các tổ chức quần chúng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở cả 
về tư thế, lễ tiết, tác phong, thái độ phục vụ nhân dân..., giúp hệ 
thống chính trị cơ sở ngày càng trong sạch, vững mạnh.
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Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh gặp mặt các điển hình tiên tiến 
tiêu biểu trong học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy gắn với học tập, 

làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của lực lượng  
Công an nhân dân, ngày 14/5/2018
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Phần thứ ba

CÔNG AN NHÂN DÂN PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG VẺ VANG, 
THỰC HIỆN THẮNG LỢI CÁC MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ BẢO VỆ 

AN NINH QUỐC GIA, BẢO ĐẢM TRẬT TỰ,  
AN TOÀN XÃ HỘI TRONG GIAI ĐOẠN MỚI

Thời gian tới, hòa bình, hợp tác và phát triển tiếp tục là xu thế 
của thế giới, cách mạng khoa học - công nghệ ngày càng có vai 
trò quan trọng hơn trong đời sống xã hội. Bên cạnh đó, chạy đua 
vũ trang, xung đột sắc tộc, tôn giáo, hoạt động ly khai, khủng bố, 
tranh chấp tài nguyên, chủ quyền lãnh thổ… đang có xu hướng 
gia tăng, là thách thức lớn đối với môi trường hòa bình, ổn định và 
an ninh của thế giới, khu vực. Những yếu tố an ninh phi truyền 
thống mang tính toàn cầu, như an ninh mạng, năng lượng, lương 
thực, tranh chấp nguồn nước, an ninh tài chính, hàng hải, hàng 
không, biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh… diễn biến ngày 
càng phức tạp và gay gắt hơn.

Ở trong nước, bên cạnh những thời cơ thuận lợi, đất nước ta 
đang phải đối mặt với những nguy cơ, thách thức không nhỏ, 
những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” tiếp tục bộc lộ rõ 
nét hơn. An ninh mạng, an ninh kinh tế, tài chính, an ninh trong 



 15 NĂM NGÀY HỘI TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC...
75 Năm Ngày Truyền Thống Công An Nhân Dân Việt Nam...

142

tôn giáo, dân tộc, an ninh các vùng chiến lược còn tiềm ẩn những 
nhân tố phức tạp, không loại trừ khả năng xảy ra gây rối, gây bạo 
loạn chính trị. Tình hình vi phạm pháp luật và tội phạm có xu 
hướng gia tăng, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc 
gia, tội phạm sử dụng “vũ khí nóng”, tội phạm ma túy, tội phạm 
mua bán người, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm kinh 
tế, tham nhũng, tội phạm môi trường… Tai nạn giao thông, cháy, 
nổ, tệ nạn xã hội… tiếp tục là những vấn đề mà Công an nhân dân 
cần tập trung giải quyết trong thời gian tới.

Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự rất 
nặng nề, khó khăn mà Đảng và Nhân dân giao phó, đòi hỏi Công 
an nhân dân cần phải không ngừng phát huy hơn nữa truyền 
thống vẻ vang; tiếp tục đổi mới toàn diện và nâng cao chất lượng 
các mặt công tác Công an; tăng cường xây dựng Đảng, xây dựng 
lực lượng trong sạch, vững mạnh; thực hiện quyết liệt, đồng bộ 
kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp đội ngũ cán bộ, đảm bảo yêu 
cầu “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở” theo 
Nghị định số 01/NĐ-CP ngày 06/8/2018 của Chính phủ quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy Bộ 
Công an; triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết 
của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII của Đảng 
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”; đẩy mạnh học 
tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phong 
trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”, 
Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân 
bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ” và các phong trào thi 
đua yêu nước khác. Gắn bó với Nhân dân, phối hợp, hiệp đồng 
chặt chẽ với Quân đội nhân dân, với các ngành, các cấp, các tổ 
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chức chính trị - xã hội và đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ 
an ninh Tổ quốc, tạo thành sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng 
lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự, giữ vững ổn định chính trị, 
phục vụ có hiệu quả sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ 
quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng  
Bộ Công an tặng hoa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến dự Hội nghị 

Công an toàn quốc lần thứ 73, ngày 15/01/2018

Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt 
Nam, 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là dịp để 
các cấp ủy, chính quyền tăng cường chỉ đạo; các cấp, các ngành, 
các tổ chức chính trị - xã hội và các tầng lớp Nhân dân tiếp tục 
phối hợp, giúp đỡ lực lượng Công an nhân dân hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ mà Đảng và Nhân dân giao phó. Lực lượng Công 
an nhân dân luôn ghi nhớ, khắc sâu và quyết tâm thực hiện 
“Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”; “Còn Đảng thì còn mình”; 
“Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất”.
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MỘT SỐ HÌNH ẢNH TƯ LIỆU 

I. CÁC ĐỒNG CHÍ ĐỨNG ĐẦU  
CÔNG AN NHÂN DÂN VIỆT NAM CÁC THỜI KỲ

CHU ĐÌNH XƯƠNG
(1913 - 1985)

Giám đốc Sở Liêm phóng Bắc Bộ 
(8/1945 - 2/1946)

DƯƠNG BẠCH MAI
(1904 - 1964)

Ủy trưởng Quốc gia tự vệ cuộc
Nam Bộ (8/1945 - 2/1946)
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NGUYỄN VĂN NGỌC
(1908 - 1999)

Ủy viên Ban Thường vụ Xứ ủy Trung 
Kỳ; Giám đốc Sở Trinh sát Trung Bộ 

(8/1945 - 2/1946);
Phó Giám đốc Nha Công an Việt Nam  

(1948 - 1953)

LÊ GIẢN
(1913 - 2003)

Giám đốc Việt Nam Công an vụ;
Tổng Giám đốc Nha Công an Việt Nam 

(1946 - 1952)

TRẦN QUỐC HOÀN
(1916 - 1986)

Ủy viên BCHTW Đảng khóa II, III, IV, 
V; Ủy viên Bộ Chính trị khóa III, IV; 

Giám đốc Nha Công an  
Việt Nam (9/1952); Thứ trưởng  

Thứ Bộ Công an (2/1953), Bộ trưởng  
Bộ Công an (8/1953 - 1980)

PHẠM HÙNG
(1912 - 1988)

Ủy viên Bộ Chính trị khóa II, III, IV, V, 
VI; Phó Thủ tướng (1976), Phó Chủ tịch 

Hội đồng Bộ trưởng kiêm Bộ trưởng  
Bộ Nội vụ  

(1980 - 1986); Chủ tịch Hội đồng Bộ 
trưởng (1987 - 1988)
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Đại tướng MAI CHÍ THỌ
(1922 - 2007)

Ủy viên BCHTW Đảng khóa IV,  
V, VI; Ủy viên Bộ Chính trị khóa VI;
Bộ trưởng Bộ Nội vụ (1986 - 1991)

Thượng tướng BÙI THIỆN NGỘ
(1929 - 2006)

Ủy viên BCHTW Đảng khóa VI, VII;
Ủy viên Bộ Chính trị khóa VII;

Bộ trưởng Bộ Nội vụ (1991 - 1996)

Thượng tướng LÊ MINH HƯƠNG
(1936 - 2004)

Ủy viên BCHTW Đảng khóa VII,  
VIII, IX; Ủy viên Bộ Chính trị  

khóa VIII, IX; Bộ trưởng Bộ Công an 
(1996 - 2002)

Đại tướng LÊ HỒNG ANH
Sinh năm 1949

Ủy viên BCHTW Đảng khóa VIII,  
IX, X,XI; Ủy viên Bộ Chính trị khóa IX, 

X, XI; Bộ trưởng Bộ Công an  
(2002 - 2011)



 15 NĂM NGÀY HỘI TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC...
75 Năm Ngày Truyền Thống Công An Nhân Dân Việt Nam...

147

Đại tướng TRẦN ĐẠI QUANG
(1956 - 2018)

Ủy viên BCHTW Đảng khóa X, XI;
Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, XII;

Bộ trưởng Bộ Công an (2011 - 2016);
Chủ tịch nước (2016 - 2018)

Đại tướng TÔ LÂM
 Sinh năm 1957

Ủy viên BCHTW Đảng khóa XI;
Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII;

Bộ trưởng Bộ Công an từ năm 2016
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II. CÁC ĐỒNG CHÍ THỨ TRƯỞNG CÔNG AN NHÂN DÂN 
VIỆT NAM CÁC THỜI KỲ

LÊ QUỐC THÂN
(1919 - 2007)

Ủy viên BCHTW Đảng khóa III, IV;
Thứ trưởng, Thứ trưởng Thường trực 

Bộ Công an (1958 - 1979)

Thiếu tướng PHAN TRỌNG TUỆ
(1917 - 1991)

Ủy viên BCHTW Đảng khóa III, IV;
Thứ trưởng Bộ Công an kiêm Tư lệnh 

Công an nhân dân vũ trang (1958 - 1960);
Phó Thủ tướng Chính phủ (1976)

Đ/c NGÔ NGỌC DU
(1911 - 1991)

Thứ trưởng Bộ Công an  
(1960 - 1967)

Trung tướng PHẠM KIỆT
(1912 - 1975)

Thứ trưởng Bộ Công an, kiêm Tư lệnh 
Công an nhân dân vũ trang  

Anh hùng lực lượng vũ trang 2012
(1960 - 1975)
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 NGUYỄN QUANG VIỆT
(1917 - 1995)

Thứ trưởng Bộ Công an (1960 - 1982) 
kiêm Tư lệnh Công an nhân dân  

vũ trang (1975-1977)

 Trung tướng TRẦN QUYẾT
(1922 - 2010)

Ủy viên BCHTW Đảng khóa IV, V, VI;
Bí thư Trung ương Đảng khóa VI;

Thứ trưởng Bộ Công an (1967 - 1987);  
kiêm Tư lệnh Công an nhân dân vũ trang 
(1977-1980) Viện trưởng Viện Kiểm sát 

nhân dân tối cao (1987 - 1992)

 VIỄN CHI
(1919 - 1999)

Thứ trưởng Bộ Công an (1967 - 1988)

HOÀNG THAO
(1922 - 2004)

Thứ trưởng Bộ Công an (1974 - 1982)
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NGUYỄN TÀI
(1926 - 2016)

Thứ trưởng Bộ Nội vụ (1976 - 1981);
Anh hùng Lực lượng vũ trang  

nhân dân (2002)

Thượng tướng CAO ĐĂNG CHIẾM
(1921 - 2007)

Ủy viên dự khuyết BCHTW Đảng  
khóa IV; Ủy viên BCHTW Đảng  

khóa V, VI; Thứ trưởng, Thứ trưởng 
Thứ nhất Bộ Nội vụ (1976 - 1991)

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân 
(2010)

NGUYỄN MINH TIẾN
(1922 - 1998)

Thứ trưởng Bộ Nội vụ (1976 - 1991)

TRẦN ĐÔNG
(1925 - 2013)

Ủy viên BCHTW Đảng khóa IV, V, VI;
Thứ trưởng Bộ Nội vụ (1979 - 1987)
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Thượng tướng NGUYỄN VĂN ĐỨC
(1923 - 2002)

Ủy viên BCHTW Đảng khóa V, VI;
Thứ trưởng Bộ Nội vụ (1986 - 1991)

Thượng tướng LÂM VĂN THÊ
(1922 - 1990)

Ủy viên BCHTW Đảng khóa V, VI;
Thứ trưởng Bộ Nội vụ (1987 - 1990);

Anh hùng Lực lượng vũ trang
 nhân dân (2010)

Trung tướng PHẠM TÂM LONG
(1928-2020)

Ủy viên BCHTW Đảng khóa VI, VII;
Thứ trưởng, Thứ trưởng Thường trực 

Bộ Nội vụ (1988 - 1996)

Trung tướng VÕ VIẾT THANH
Sinh năm 1943

Ủy viên BCHTW Đảng khóa VI;
Thứ trưởng Bộ Nội vụ (1988 - 1991); 

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân 
(1970)
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Trung tướng VÕ THÁI HÒA
Sinh năm 1937

Thứ trưởng Bộ Công an (1992 - 2001)

NGUYỄN TẤN DŨNG
Sinh năm 1949

Ủy viên dự khuyết BCHTW Đảng  
khóa VI; Ủy viên BCHTW Đảng  

khóa VII, VIII, IX, X, XI;
Ủy viên Bộ Chính trị khóa VIII, IX,  

X, XI; Thứ trưởng Bộ Nội vụ  
(1994 - 1996); Phó Thủ tướng  

Thường trực, Thủ tướng Chính phủ  
(1997 - 2016)

 
Thượng tướng NGUYỄN KHÁNH TOÀN

Sinh năm 1945
Ủy viên BCHTW Đảng khóa VIII,  

IX, X; Thứ trưởng Thường trực  
Bộ Công an (1996 - 2011)

Thượng tướng LÊ THẾ TIỆM
Sinh năm 1949

Ủy viên BCHTW Đảng khóa VIII,  
IX, X; Thứ trưởng Bộ Công an  

(1994 - 2011)
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Thiếu tướng NGUYỄN VĂN RỐP
(1949 - 2000)

Ủy viên BCHTW Đảng khóa VIII;
Thứ trưởng Bộ Công an (1996 - 2000)

Thượng tướng  
NGUYỄN VĂN HƯỞNG

Sinh năm 1946
Ủy viên BCHTW Đảng khóa IX, X;

Thứ trưởng Bộ Công an (2001 - 2011)

Thượng tướng NGUYỄN VĂN TÍNH
(1944 - 2006)

Thứ trưởng Bộ Công an (1996 - 2006)

Thượng tướng THI VĂN TÁM
(1948 - 2008)

Thứ trưởng Bộ Công an (2006 - 2008);
Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân 

(2003)
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Trung tướng TRƯƠNG HÒA BÌNH
Sinh năm 1955

Ủy viên BCHTW Đảng khóa X, XI, XII;
Thứ trưởng Bộ Công an (2006 - 2007);

Bí thư Trung ương Đảng khóa XI;
Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII;

Chánh án Toàn án nhân dân tối cao 
(2007 - 2016);  Phó Thủ tướng  

Thường trực Chính phủ từ năm 2016

Thượng tướng ĐẶNG VĂN HIẾU
Sinh năm 1953

Ủy viên BCHTW Đảng khóa X, XI;
Thứ trưởng, Thứ trưởng Thường trực 

Bộ Công an (2006 - 2016)

Thượng tướng BÙI VĂN NAM
Sinh năm 1955

Ủy viên BCHTW Đảng khóa XI, XII;
Thứ trưởng Bộ Công an (2009 - 2011) 

và từ năm 2013

Thượng tướng LÊ QUÝ VƯƠNG
Sinh năm 1956

Ủy viên BCHTW Đảng khóa XI, XII;
Thứ trưởng Bộ Công an từ năm 2010
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Trung tướng PHẠM MINH CHÍNH
Sinh năm 1958

Ủy viên BCHTW Đảng khóa XI, XII;
Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII;

Thứ trưởng Bộ Công an (2010 - 2011);
Phó Trưởng ban (2015), Trưởng ban Tổ 

chức Trung ương Đảng từ năm 2016

Thượng tướng PHẠM QUÝ NGỌ
(1954 - 2014)

Ủy viên BCHTW Đảng khóa XI;
Thứ trưởng Bộ Công an (2010 - 2014)

Thượng tướng BÙI QUANG BỀN
Sinh năm 1953

Ủy viên BCHTW Đảng khóa XI;
Thứ trưởng Bộ Công an (2011 - 2016)

Thượng tướng PHẠM DŨNG
Sinh năm 1956

Thứ trưởng Bộ Công an (2012 - 2017); 
Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân 

(2003)
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Thượng tướng NGUYỄN VĂN THÀNH
Sinh năm 1957

Ủy viên BCHTW Đảng khóa X, XI;
Thứ trưởng Bộ Công an từ năm 2015

Trung tướng NGUYỄN VĂN SƠN
Sinh năm 1961

Thứ trưởng Bộ Công an từ năm 2016

Trung tướng LƯƠNG TAM QUANG
Sinh năm 1965

Thứ trưởng Bộ Công an từ năm 2019

Thiếu tướng NGUYỄN DUY NGỌC
Sinh năm 1964

Thứ trưởng Bộ Công an từ năm 2019


