
ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN 
Kỷ niệm 55 năm Ngày Truyền thống lực lượng Xây dựng phong trào 

bảo vệ an ninh Tổ quốc (16/6/1967 - 16/6/2022) 
----- 

1. Nhân dân cội nguồn sức mạnh trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật 

tự (ANTT) và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) 

     Quán triệt những tư tưởng, nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – 

Lê nin, kế thừa truyền thống đoàn kết qua hàng ngàn năm lịch sử dựng nước, giữ 

nước của dân tộc và thực tiễn cách mạng nước ta, Đảng Cộng sản Việt Nam và 

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khẳng định vai trò, sức mạnh vô địch của Nhân dân 

trong sự nghiệp cách mạng nói chung và bảo vệ an ninh, trật tự nói riêng: Nhân 

dân là gốc; đoàn kết toàn dân là nền tảng sức mạnh, là động lực to lớn trong sự 

nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đảng ta khẳng định: “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, sức mạnh 

lực lượng và thế trận quốc phòng toàn dân, lực lượng và thế trận an ninh nhân 

dân”(1); “Thực hiện tốt công tác vận động quần chúng tạo nền tảng xây dựng 

“thế trận lòng dân” gắn với xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an 

ninh dân dân vững chắc”(2); 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 là 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 có gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của Nhân dân”, “Bảo 

vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là sự nghiệp của toàn dân… Cơ quan, tổ 

chức, công dân phải thực hiện đầy đủ nhiệm vụ quốc phòng và an ninh”(3). 

 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, cuộc vận động Nhân dân tham 

gia bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn 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 giáo dục quần 

chúng đảm đương lấy 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 tích cực của quần 

chúng trong công tác đấu tranh chống kẻ địch, để giữ gìn trật tự chung”(4). Chỉ 

                                           
(1) Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X. 
(2) Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. 
(3) Hiến pháp nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam – Điều 64. 
(4) Chỉ thị số 186-CT/TW ngày 17/02/19 60 của Ban Bí thư. 
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thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 

trong tình hình mới” nêu rõ: “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong 

trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất 

lượng, hiệu quả, nhằm giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự, an toàn xã 

hội, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ cuộc sống bình yên và 

hạnh phúc của Nhân dân, góp phần phục vụ công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ 

quốc”. Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII tiếp tục nhấn mạnh: “Xây 

dựng thế trận lòng dân, tạo nền tảng vững chắc xây dựng nền quốc phòng toàn 

dân và an ninh nhân dân…”(5). Điều đó 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 đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. 

Quán triệt những tư tưởng, quan điểm chỉ đạo của Đảng Cộng sản Việt 

Nam; Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công 

an luôn khẳng định: sức mạnh của Công an nhân dân bắt nguồn từ sức mạnh của 

đại đoàn kết toàn dân; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là một trong 

những phong trào cách mạng của Đảng, là nội dung quan trọng của “Biện pháp 

vận động quần chúng”, là biện pháp cơ bản, chiến lược của ngành Công an. Làm 

tốt công tác vận động quần chúng là điều kiện cơ bản để Nhân dân thực hiện 

quyền làm chủ trên lĩnh vực bảo vệ an ninh, trật tự; để tập hợp, thu hút, hướng 

dẫn, nâng cao năng lực của Nhân dân trong giải quyết những yêu cầu, nhiệm vụ 

bảo vệ ANTT…tạo thế phòng ngừa xã hội, làm nền tảng, tạo điều kiện cho lực 

lượng Công an tập trung triển khai sâu rộng phòng ngừa nghiệp vụ, phòng 

chống tội phạm, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh. 

     2. Sự phát triển, lớn mạnh của phong trào toàn dân bảo vệ 

ANTQ luôn gắn liền với sự phát triển, lớn mạnh của Công an nhân dân 

     Trải qua các thời kỳ cách mạng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, hoạt 

động của lực lượng Công an cách mạng luôn gắn liền với những hình thức, tổ 

chức và tập hợp quần chúng thành các phong trào cách mạng rộng lớn, đem lại 

sức mạnh để toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta vượt qua những khó khăn, thách 

thức, có lúc hiểm nghèo, giữ vững thành quả cách mạng; thực hiện thắng lợi 

cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân, thống nhất Tổ quốc; tiến hành công 

cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế. 

 Trước cánh mạng tháng 8/1945, các phong trào cách mạng của quần 

chúng nhân dân phát triển dưới nhiều hình thức đa dạng và phong phú vừa bí 

mật, vừa công khai trên khắp các địa bàn nông thôn, thành thị, nhà máy, đấu 

tranh với các mục tiêu dân tộc, dân chủ. Các đội tự vệ được thành lập để bảo vệ 

Nhân dân trong quá trình đấu tranh cách mạng, như “Đội tự vệ đỏ” trong cao 

                                           
(5) Văn kiện Đại hội XIII. 
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trào Xô Viết Nghệ Tĩnh (1930 – 1931) được thành lập để hỗ trợ, bảo vệ quần 

chúng nổi dậy, phá nhà giam, đốt huyện đường, vây đồn lính, bắt giữ bọn hào lý, 

làm tan rã từng mảng chính quyền tay sai của đế quốc ở cơ sở; bảo vệ các phiên 

toà xét xử bọn phản cách mạng; giữ gìn an ninh, trật tự ở những nơi có chính 

quyền Xô Viết. 

 Cách mạng tháng 8/1945 thành công, nước Việt Nam dân chủ cộng hoà 

được thành lập, lực lượng Công an cách mạng tuy còn non trẻ, song 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 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 Tuyên ngôn độc lập (02/9/1945), bảo 

vệ chính quyền cách mạng non trẻ trước sự đe doạ 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 Quân đội nhân dân, đoàn, hội kháng chiến tham mưu cho 

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 vùng căn cứ địa Việt Bắc và vùng tự do là: “Không nghe, không biết, 

không thấy; ở vùng địch tạm 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 cảnh giác cho Nhân dân, “bưng tai bịt mắt 

quân thù” và đã nhanh chóng phát triển ra toàn quốc thành phong trào “Phòng 

gian bảo mật” với 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…đỉnh cao là góp phần làm nên 

chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (ngày 07/5/1954), buộc thực dân Pháp phải 

ký hiệp định Giơnevơ, lập lại hoà 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 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 Đảng phát 

động phong trào “Bảo vệ trị an” ở ngoài xã hội và mở cuộc vận động “Bảo mật 
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phòng gian” trong các cơ quan, xí nghiệp; Chính phủ ban hành Thông tư về 

thành lập các tổ chức bảo vệ 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 với phong trào thi đua 

lao động sản xuất, xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh giải 

phóng miền Nam. Nhiều điển hình tiên tiến xuất hiện, như các xã: Yên Phong 

(Ninh Bình), Hưng Khánh (Hưng Yên), Thanh Bình (Lào Cai), Quang Chiểu 

(Thanh Hoá); Khối 30, khu Đống Đa (Hà Nội)… Chủ tịch Hồ Chí Minh đã huấn 

thị “Phong trào Bảo vệ trị an đối với Nhân dân phải trở thành vườn hoa, đối với 

địch phải trở thành hầm chông. Phải ra sức phát động quần chúng tham gia 

phong trào “Bảo vệ trị an”. 

 Sau ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975), Bộ 

Công an tham mưu 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 lực lượng 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 uỷ 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 xuất sắc 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. 

 3. Những chặng đường lịch sử 55 năm phấn đấu, xây dựng và trưởng 

thành của lực lượng chuyên trách Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ 

 Ngày 16/6/1967, Bộ Công an ban hành Quyết định số 426/QĐ về việc 

thành lập “Phòng theo dõi phong trào Bảo vệ trị an và Xây dựng lực lượng Công 

an xã” gọi tắt là “Phòng theo dõi xã”, đây là tổ chức chuyên trách đầu tiên trực 

thuộc Bộ trưởng Bộ Công an, có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng chỉ đạo lực lượng 

Công an các cấp thực hiện phương hướng, nội dung, biện pháp vận động Nhân 

dân tích cực tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, đấu tranh chống mọi 

âm mưu hoạt động của bọn phản cách mạng, các loại tội phạm khác và chỉ đạo 

việc xây dựng lực lượng Công an xã. Ngày 16/7/2007, Bộ trưởng Bộ Công an đã 

ký Quyết định số 916/2007/QĐ-BCA (X11) xác định ngày 16/6 hằng năm là 

Ngày truyền thống của lực lượng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc. 

Trải qua 55 năm xây dựng và trưởng thành, lực lượng Xây dựng phong trào 

toàn dân bảo vệ ANTQ đã tham mưu cho Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Công an và 
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cấp ủy, chính quyền các cấp nhiều chủ trương, biện pháp quan trọng, tạo sự 

chuyển biến tích cực về công tác vận động toàn dân bảo vệ ANTQ, đáp ứng yêu 

cầu nhiệm vụ trong từng giai đoạn cách mạng, nổi bật là: 

Đã tham mưu thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 92-CT/TW ngày 26/6/1980 

của Ban Bí thư 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 ANTQ trong tình 

hình mới”. Tham mưu Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 

01/12/2011 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân 

bảo vệ ANTQ trong thời kỳ mới”; Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Pháp 

lệnh Công an xã; Chính phủ ban hành Nghị định số 06/NĐ-CP, ngày 21/01/2014 

quy định biện pháp vận động quần chúng bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật 

tự, an toàn xã hội; Nghị định số 42/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 quy định việc 

xây dựng Công an xã,  thị trấn chính quy và các Nghị định về Công an xã, Bảo 

vệ dân phố, Bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp; Thủ tướng Chính phủ ban hành 

Quyết định số 521/QĐ-TTg ngày 13/6/2005 quy định ngày 19 tháng 8 hằng năm 

là “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; Đảng ủy Công an Trung ương, 

lãnh đạo Bộ Công an ban hành 08 Chỉ thị, 05 Thông tư của Bộ Công an và hàng 

trăm văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ 

ANTQ, công tác dân vận của lực lượng Công an nhân dân và công tác Công an 

thực hiện mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Nhờ vậy chất lượng 

phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở cơ sở được nâng cao, tạo sự chuyển biến 

mạnh mẽ về nhận thức, phát huy được quyền làm chủ của nhân dân trên lĩnh vực 

an ninh, trật tự, phục vụ nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước và địa phương 

trong từng thời kỳ cách mạng. 

Tham mưu phục vụ lãnh đạo Bộ Công an và cấp uỷ, chính quyền các cấp 

tập trung xây dựng phong trào ở các địa bàn chiến lược, biên giới, biển đảo, 

vùng dân tộc thiểu số, vùng tôn giáo, các khu kinh tế tập trung và các khu đô thị 

lớn. Tham mưu tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo để trao đổi kinh nghiệm công 

tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phát huy vai trò của 

người có uy tín trong cộng đồng dân cư trong công tác bảo vệ an ninh, trật tự; 

công tác tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Chỉ đạo, hướng dẫn 

tổ chức vận động toàn dân tham gia thực hiện Chương trình quốc gia phòng, 

chống tội phạm, phòng chống ma tuý, phòng chống mua bán người; ban hành kế 

hoạch mở cuộc vận động “Toàn dân tham gia quản lý, giáo dục, cảm hoá người 

lầm lỗi tại cộng đồng dân cư”… 

Tham mưu và phục vụ lãnh đạo Bộ quan tâm chỉ đạo sơ kết, tổng kết công 

tác xây dựng mô hình, nhân điển hình tiên tiến phong trào toàn dân bảo vệ an 

ninh Tổ quốc; qua tổng kết thực tiễn, rút ra những bài học kinh nghiệm, là cơ sở 

để đề ra những các văn bản chỉ đạo công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo 

vệ ANTQ, công tác dân vận của lực lượng CAND; Đẩy mạnh nhân điển hình 
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tiên tiến phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ thời kỳ đổi mới (1986 – 2000), 

phát động “Phong trào học tập, đuổi kịp và vượt điển hình tiên tiến phong trào 

quần chúng bảo vệ ANTQ”. Nhiều mô hình, điển hình tiên tiến phù hợp, mang 

lại hiệu quả cao với từng vùng, từng lĩnh vực, chuyên đề được chỉ đạo nhân 

rộng. Một số mô hình được nhân rộng toàn quốc như: “Xây dựng cụm liên kết 

bảo vệ an ninh trật tự”, “Xây dựng xã, phường, cơ quan, đơn vị, nhà trường an 

toàn không có tội phạm, không có ma túy”, “Khu dân cư, xã, phường, thị trấn, 

cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường an toàn về an ninh, trật tự”… Các mô hình, 

điển hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được phát triển đa 

dạng, phong phú, thiết thực có hiệu quả, mang tính xã hội hóa cao, đã phát huy 

được vai trò làm chủ, tính tích cực của nhân dân trong phòng ngừa tội phạm và 

vi phạm pháp luật; là cơ sở để xây dựng củng cố thế trận an ninh nhân dân và 

thế trận quốc phòng toàn dân. 

Tham mưu phục vụ lãnh đạo Bộ chỉ đạo tăng cường, củng cố lực lượng 

chuyên trách làm công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ 

quốc; lực lượng nòng cốt và các lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ 

sở: cơ cấu lãnh đạo, chỉ huy, hệ thống tổ chức, bố trí cán bộ của lực lượng 

chuyên trách xây dựng phong trào được quan tâm củng cố, kiện toàn từ Bộ đến 

Công an cấp huyện. Lực lượng nòng cốt và các lực lượng tham gia bảo vệ an 

ninh, trật tự ở cơ sở (Công an viên thôn, Bảo vệ dân phố, Bảo vệ cơ quan, doanh 

nghiệp) từng bước được củng cố, kiện toàn về cơ sở pháp lý, bộ máy tổ chức; 

hoạt động ngày càng hiệu quả hơn, phát huy được vai trò nòng cốt bảo vệ ANTT 

ở cơ sở. 

Tham mưu phục vụ lãnh đạo Bộ Công an tăng cường phối hợp chặt chẽ với 

Ban Dân vận Trung ương, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và 

các tổ chức thành viên, ký kết, tổng kết nhiều nghị quyết liên tịch, kế hoạch, 

chương trình phối hợp nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính 

trị và của toàn dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Từ 

thực tiễn thực hiện các nghị quyết liên tịch, đã tham mưu kiện toàn Ban Chỉ đạo  

theo hướng tập trung thống nhất từ Trung ương đến địa phương (Ban Chỉ đạo 

thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở Trung ương và Ban Chỉ 

đạo phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng chống tội phạm, tệ 

nạn xã hội từ tỉnh đến xã). 

Ghi nhận những thành tích xuất sắc của lực lượng Xây dựng phong trào 

toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước đã quyết định 

tặng Huân chương chiến công hạng nhất (năm 1985), Chủ tịch nước tặng Huân 

chương Quân công hạng ba cho Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an 

ninh Tổ quốc (năm 2012) và hàng nghìn lượt tập thể, cá nhân thuộc lực lượng 

Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc từ Trung ương đến địa phương 
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được tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng của Nhà nước, Chính 

phủ, Bộ Công an và các cấp có thẩm quyền. 

4. Sự trưởng thành của lực lượng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh 

Tổ quốc của tỉnh nhà 

Trong thời kỳ kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược ở miền Nam, cùng 

với cả nước cán bộ chiến sĩ Công an Thuận Hải đã vượt qua muôn vàn khó khăn 

gian khổ, với tinh thần mưu trí, dũng cảm lực lượng Công an đã sát cánh cùng 

lực lượng An ninh khu 6 tiêu diệt hàng ngàn tên cảnh sát ác ôn, thám báo, biệt 

kích; vô hiệu hóa hàng trăm ban tề ngụy, hỗ trợ nhân dân nổi dậy phá rã hàng 

ngàn ấp chiến lược, gây hoang mang trong hàng ngũ địch góp phần cùng toàn 

Đảng, toàn dân, toàn quân giải phóng, thống nhất đất nước. 

Những năm đầu giải phóng, lực lượng Công an đã phối hợp các lực lượng 

liên quan chủ động công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền tổ chức 

nhiều đợt phát động quần chúng tham gia ổn định tình hình an ninh trật tự, quản 

lý, giáo dục, cải tạo số ngụy quân, ngụy quyền và tích cực tham gia xây dựng 

bảo vệ chính quyền nhân dân. 

Trong những năm 1976 -1982, Thuận Hải là một trong địa phương nổi lên 

hoạt động của bọn FULRO và tàn quân địch còn lẩn trốn ngoài rừng. Thực hiện 

chủ trương của Đảng ủy - Lãnh đạo Công an tỉnh về đẩy mạnh phong trào quần 

chúng đấu tranh phòng, chống vượt biển trốn ra nước ngoài và phong trào vận 

động gia đình kêu gọi FULRO trở về. Công an các địa phương đã triển khai phát 

động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc tập trung vào hai tuyến 

biển và tuyến rừng núi giáp ranh.  

Trên tuyến biển: phong trào “Thuận Hải dậy sóng”, đã củng cố và phát 

huy được thực lực cách mạng tại chỗ để chủ động phát hiện, ngăn chặn âm mưu 

móc nối đưa người vượt biển trốn ra nước ngoài. Nhờ đó làm giảm gần 70% số 

vụ vượt biên trái phép khôi phục và phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh ổn 

định cuộc sống của bà con ngư dân trên tuyến biển. 

Trên tuyến rừng: lực lượng Công an đã tham mưu cho cấp ủy, củng cố 

chính quyền ngày càng vững chắc, vận động bà con yên tâm định canh, định cư, 

nhằm nhanh chóng vô hiệu hóa các cơ sở của FULRO ở ngoài rừng. Tổ chức 

nhiều tổ công tác cắm chốt để phát động quần chúng ở các xã vùng cao, quần 

chúng đã phát hiện giúp Công an bóc gỡ 35 cơ sở FULRO bắt 09 tên, cảnh cáo 

giáo dục 17 tên khác. Nhờ làm tốt công tác vận động quần chúng kết hợp với 

các biện pháp nghiệp vụ, phong trào chống FULRO với khẩu hiệu “người về, 

súng về, tư tưởng về” tiếp tục đạt được kết quả.  Hàng chục gia đình đồng bào 

dân tộc thiểu số cơm nắm, cơm đùm, bám rừng hàng tháng để vận động người 

thân từ bỏ hàng ngũ FULRO và mang theo vũ khí trở về với cách mạng, với quê 

hương; hàng trăm đối tượng FULRO được quản lý, cải tạo tiến bộ, hòa nhập với 
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cộng đồng, an tâm lao động, sản xuất tin tưởng vào đường lối, quan điểm chính 

sách pháp luật của Nhà nước; với thành tích nổi bật đó đã được Nhà nước tặng 

cờ luân lưu của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Giai đoạn 1982 - 1995: Những chuyển biến mới mau lẹ của tình hình, 

nhiệm vụ cách mạng ở trong nước và thế giới yêu cầu đặt ra đối với công tác 

phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc là tập trung vào 4 lĩnh vực, địa 

bàn trọng điểm gồm: phong trào đấu tranh chống vượt biên trốn ra nước ngoài; 

phong trào cải tạo cảm hóa FULRO hòa nhập cộng đồng; phong trào đấu tranh 

chống phản động lợi dụng tôn giáo; phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp 

phần đấu tranh làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù 

địch giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường 

thuận lợi phục vụ có hiệu quả thiết thực các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội ở 

địa phương. 

Tại những vùng đồng bào có đạo, lực lượng phong trào đã đi sâu, đi sát cơ 

sở, làm tốt công tác nắm tình hình, với phương châm 03 cùng “cùng ăn, cùng ở, 

cùng làm”, xây dựng mạng lưới cơ sở rộng khắp, tuyên truyền chủ trương, 

chính sách của Đảng, Nhà nước cho Nhân dân biết rõ âm mưu thâm độc của các 

thế lực thù địch và bọn phản cách mạng; kịp thời chặn đứng những luận điệu 

xuyên tạc, bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng tại địa bàn cơ sở. Nổi bật nhất 

trong phong trào cảm hóa FULRO hòa nhập cộng đồng đó là: nắm chắc tình 

hình về tổ chức FULRO do Tounich “Đen” và đồng bọn không còn hy vọng, rất 

hoang mang dao động, ta nhanh chóng chuyển hướng đấu tranh từ trinh sát đánh 

diệt sang tấn công chính trị kêu gọi về hàng. Đã tổ chức phát động quần chúng 

tại địa bàn 04 huyện với 13 xã của các huyện Bắc Bình, Tuy Phong, Hàm Thuận 

Bắc, Hàm Thuận Nam có hơn 2.000 lượt người tham gia, hơn 200 bức thư kêu 

gọi của chính quyền thông qua quần chúng cốt cán trao vào tận tay Tounich 

“Đen” giải thích rõ chính sách khoan hồng của Đảng và nhà nước. Do tác động 

mạnh nên ngày 04/7/1994 toán FULRO cuối cùng do Tounich “Đen” cầm đầu 

trên địa bàn tỉnh đã đầu thú tại Công an huyện Đức Trọng, Lâm Đồng. 

Giai đoạn 1995 – 2005, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân chỉ đạo các ban, ngành, 

đoàn thể và các địa phương đổi mới nội dung và nâng cao hiệu quả phong trào 

quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, phục vụ đắc lực cho nhiệm vụ bảo đảm an 

ninh trật tự, tạo môi trường thuận lợi và điều kiện mới cho công tác đầu tư phát 

triển kinh tế xã hội ở địa phương; đẩy mạnh công tác phối hợp giữa các bên liên 

tịch với lực lượng Công an trên lĩnh vực bảo vệ an ninh trật tự; ký kết, thực hiện 

các nghị quyết liên tịch và “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ 

quốc trong thời kỳ mới”, “Phối hợp vận động toàn dân xây dựng phong trào toàn 

dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân 

dân thực hiện Nghị quyết 09 của chính phủ và Chương trình quốc gia phòng 

chống tội phạm giai đoạn 2002 - 2005”; “Phòng chống ma túy trong cán bộ công 
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nhân viên chức người lao động”; “Quản lý giáo dục con em trong gia đình 

không phạm tội và tệ nạn xã hội”; củng cố thực lực chính trị tại địa bàn cơ sở, 

vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào có đạo; tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của các 

già làng, trưởng bản, người có chức sắc, có uy tín tham gia thực hiện các chủ 

trương, chính sách của Đảng, Nhà nước gắn với các cuộc vận động “Toàn dân 

tham gia cảm hóa giáo dục và giúp đỡ người lầm lỗi ở cộng đồng dân cư”; 

“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa mới”, “Toàn dân tham gia tố 

giác tội phạm, truy bắt đối tượng có lệnh truy nã”… 

Giai đoạn từ năm 2005 đến nay 

 Ngày 01 tháng 12 năm 2011, Ban Bí thư Trung ương 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”, Công an tỉnh tham mưu cho Tỉnh 

ủy ban hành Chương trình hành động số 08-NQ/TU ngày 05/3/2012, Ủy ban 

nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch 1329/KH-UBND ngày 16/4/2012 về thực hiện 

Chỉ thị 09-CT/TW của Ban Bí thư và Chỉ thị số 30/CT-UBND ngày 22/8/2012 

về thực hiện thông tư 23/2012/TT-BCA ngày 27/4/2012 của Bộ công an quy 

định khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt 

tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” (hiện nay là Chỉ thị số 04 của UBND 

tỉnh về thực hiện Thông tư 124/2021/TT-BCA); trung bình hằng năm, có 100% 

cấp xã; 95% cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục và hộ gia đình đăng ký đạt 

tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”. Kết quả xét phân loại hằng năm, có 

85% xã, phường, thị trấn; 90% cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu 

chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”. Qua đó, nhận thức về vai trò trách nhiệm 

của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh 

Tổ quốc đã được nâng lên; việc triển khai nhiệm vụ công tác an ninh, trật tự 

hàng năm đến cán bộ cốt cán và Nhân dân ở các xã, phường, thị trấn và cơ quan, 

doanh nghiệp, cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh đã đi vào nề nếp, được tiến hành 

theo một trình tự thống nhất từ tỉnh đến huyện, xã, thôn, khu phố.  

Công tác tuyên truyền mục đích ý nghĩa và tổ chức các hoạt động “Ngày 

hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” đã được triển khai sâu rộng trong các tầng 

lớp Nhân dân; đã tham mưu Ban Chỉ đạo tỉnh tổ chức hội nghị điển hình tiên 

tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nhằm thiết thực chào 

mừng kỷ niệm 75 năm “Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam” 

(19/8/1945 – 19/8/2020) và 15 năm “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” 

(19/8/2005 – 19/8/2020); qua đó đã biểu dương, khen thưởng 90 tập thể và cá 

nhân điển hình tiên tiến đã có những đóng góp tích cực trong phong trào toàn 

dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2015 – 2020, nhằm động viên kịp thời và 

tiếp tục phát huy, làm hạt nhân nòng cốt trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự 

tại địa bàn cơ sở trong thời gian tới. 
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Lực lượng Công an Bình Thuận đã tham mưu Ban Chỉ đạo tỉnh về phong 

trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội 

chỉ đạo triển khai phong trào sâu rộng đến các xã, phường, thị trấn, cơ quan, 

doanh nghiệp, cơ sở giáo dục. Đặc biệt, đã xây dựng và hoạt động có hiệu quả 

rất nhiều mô hình “tự phòng, tự quản” về ANTT. Đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh 

đã và đang duy trì hoạt động 06 nhóm mô hình “Tự phòng, tự quản” và được 

phổ biến nhân rộng ra 741 địa bàn thôn, khu phố, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở 

giáo dục. Điển hình như: Mô hình “Thị trấn an toàn - văn minh” tại thị trấn Phan 

Rí Cửa, huyện Tuy phong; “Camera an ninh phòng, chống tội phạm”, “Thôn tự 

quản chống lây lan ma túy”, “Qũy nhân dân với an ninh trật tự”; “Chức sắc 

Balamôn giáo tham gia giữ gìn an ninh trật tự”; “Tổ liên quân phòng, chống tội 

phạm”; “Chức sắc tôn giáo tham gia đảm bảo ANTT”; “Ánh sáng an ninh”; 

“Khu dân cư bảo đảm ANTT”; “Câu lạc bộ Hội nông dân với pháp luật”; 

“Tuyến đường an ninh”; “Tổ quần chúng tuần tra đảm bảo ANTT”;…  

Trong năm 2021, Cục V05 – Bộ Công an ghi nhận 06 mô hình và giới thiệu 

nhân rộng 01 mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc: (1) 

“Camera an ninh phòng, chống tội phạm” huyện Đức Linh; (2) “Quỹ nhân dân 

với an ninh, trật tự”; (3) phát huy hiệu quả các mô hình “Tự phòng, tự quản” 

tham gia đảm bảo an ninh trật tự và phòng, chống Covid – 19 trên địa bàn thành 

phố Phan Thiết; (4) “Làng biển không sử dụng thuốc nổ” tại huyện đảo Phú 

Quý; (5) “Chức sắc tôn giáo tham gia giữ gìn ANTT” vùng đồng bào dân tộc 

Chăm, huyện Bắc Bình; (6) “Thị trấn an toàn, văn minh” tại Phan Rí Cửa – Tuy 

Phong; (7) Giới thiệu kinh nghiệm công tác tuyên truyền, vận động nhân dân 

làm thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử”. 

Thông qua công tác phát động xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an 

ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và hưởng ứng các hoạt động 

“Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ”, cán bộ và Nhân dân đã tích cực cung cấp 

nhiều nguồn tin tố giác tội phạm có giá trị, giúp cơ quan Công an điều tra làm rõ 

các vụ án được nhanh chóng, kịp thời. Các ban, ngành, đoàn thể đã phối hợp với 

lực lượng Công an tổ chức gọi hỏi răn đe, cảm hóa giáo dục và đưa kiểm điểm 

trước dân nhiều đối tượng hình sự, ma túy, gây rối làm mất trật tự, an ninh; xử 

phạt hành chính các đối tượng vi phạm an ninh, trật tự; đưa đối tượng vào quản 

lý tại xã, phường, thị trấn; lập hồ sơ đưa đối tượng vào trường giáo dưỡng, cơ sở 

giáo dục, trung tâm cai nghiện...  

Ngoài ra, lực lượng bán chuyên trách làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự ở 

cơ sở như: Công an viên thôn, Bảo vệ dân phố, Bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, 

cơ sở giáo dục, thanh niên xung kích, dân phòng, dân quân tự vệ… ngày càng 

được củng cố về số lượng và chất lượng, đã tích cực phối hợp với lực lượng 

Công an chính quy trong công tác giữ gìn an ninh, trật tự.  
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Với những kết quả đạt được đã góp phần quan trọng giữ vững an ninh 

chính trị và trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực nhiệm vụ chính trị phát triển 

kinh tế - xã hội của địa phương trong những năm qua. 

5. Phát huy truyền thống 55 năm xây dựng và trưởng thành lực lượng 

xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 

bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong giai đoạn mới 

Phát huy truyền thống vẻ vang 55 năm xây dựng và trưởng thành, trong 

những năm tới lực lượng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 

tỉnh nhà tiếp tục thực hiện tốt nội dung trọng tâm đó là: 

Thứ nhất: Làm tốt công tác tham mưu phục vụ cấp ủy, chính quyền tăng 

cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý điều hành đối với phong trào toàn dân bảo 

vệ an ninh Tổ quốc. Đề ra chủ trương, kế hoạch biện pháp xây dựng phong trào 

toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa 

phương, đơn vị. Định kỳ sơ kết, tổng kết đánh giá tình hình, kết quả thực hiện. 

Thứ hai: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, 

đảng viên, lực lượng vũ trang và Nhân dân về phong trào toàn dân bảo vệ an 

ninh Tổ quốc; nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật 

của Nhà nước; quyền và nghĩa vụ công dân trên lĩnh vực an ninh, trật tự để từ đó 

tự nguyện, tự giác tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự. 

Thứ ba: Đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp xây dựng phong trào 

toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phù hợp và đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ 

an ninh trật tự, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của từng địa bàn. Vận 

động Nhân dân tham gia bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; 

tích cực thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng, chống tội phạm, các chương 

trình quốc gia phòng, chống ma túy, phòng chống mua bán người; phát hiện tố 

giác tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội; tham gia xây dựng tổ chức Đảng, chính 

quyền, lực lượng Công an, đoàn thể, chính trị - xã hội và các tổ chức quần chúng 

bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở; xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến 

phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; lồng ghép với các phong trào cách 

mạng của Đảng, Nhà nước, các ban, ngành, đoàn thể. 

Thứ tư: Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện và các điều kiện đảm 

bảo hoạt động đối với lực lượng chuyên trách và lực lượng nòng cốt làm công 

tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở. Huy động sức 

đóng góp tự nguyện của tổ chức, cá nhân để động viên, hỗ trợ cho lực lượng dân 

phòng, bảo vệ dân phố, dân quân trong công tác tuần tra, canh gác giữ gìn an 

ninh, trật tự tại địa bàn cơ sở. 

Thứ năm: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng 

phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc; tăng cường biên chế bổ sung cán bộ có trình 
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độ, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Quan tâm củng xây dựng lực 

lượng Công an xã, Bảo vệ dân phố, Bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp; tổ chức tập 

huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức về pháp luật, nghiệp vụ; tuyên dương, khen 

thưởng nhằm động viên kịp thời. Phát huy vai trò trách nhiệm của Bí thư chi bộ, 

Trưởng đoàn thể cơ sở, Trưởng thôn, khu phố, Tổ nhân dân tự quản, Tổ hòa 

giải, Đội dân phòng, người có uy tín trong dân tộc, tôn giáo, các điển hình tiêu 

biểu làm hạt nhân nòng cốt trong xây dựng phong trào toàn dân dân bảo vệ an 

ninh Tổ quốc và phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần đảm bảo an 

ninh trật tự tại địa bàn cơ sở.  

Phát huy truyền thống 55 năm xây dựng và trưởng thành của lực lượng xây 

dựng phong trào, chúng ta tin tưởng rằng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, 

Đảng ủy Công an Trung ương, cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp của các ban, 

ngành, đoàn thể, lực lượng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ 

quốc tỉnh nhà nguyện quyết tâm khắc phục khó khăn, đề cao trách nhiệm, rèn 

luyện nâng cao trình độ mọi mặt, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao./. 
 

                                                                       Công an tỉnh Bình Thuận 
 


