Chiu 1-12, ti Hà Ni, ng y Công an Trung ng t chc Hi ngh ánh giá kt qu công tác nm 2020, bàn phng hng,
nhim v công tác trng tâm nm 2021 ca ng b Công an Trung ng và nhng ni dung, nh hng ln xây dng lc lng
Công an nhân dân chính quy, tinh nhu, hin i.

Tng Bí th, Ch tch nc Nguyn Phú Trng phát biu ch o Hi ngh.
Tng Bí th, Ch tch nc Nguyn Phú Trng d và phát biu ch o Hi ngh. i tng Tô Lâm, y viên B Chính tr, Bí th ng y
Công an Trung ng, B trng B Công an ch trì Hi ngh; y viên B Chính tr, Bí th Trung ng ng, Trng ban T chc
Trung ng Phm Minh Chính d Hi ngh.
Ti Hi ngh, các i biu ã tp trung ánh giá nhng kt qu công tác ni bt ca ng b Công an Trung ng trong nm 2020,
phân tích làm rõ nhng tn ti, hn ch và nguyên nhân ca nhng tn ti, hn ch; xác nh phng hng, nhim v trng tâm
nm 2021; nh hng nhng vn ni dung ln xây dng lc lng Công an nhân dân chính quy, tinh nhu, hin i.
Phát biu ti Hi ngh, Tng Bí th, Ch tch nc Nguyn Phú Trng ghi nhn, ánh giá cao s n lc, c gng phn u ca ng b
Công an Trung ng trong lãnh o, ch o thc hin nhim v chính tr, bo m an ninh, trt t ca t nc, xây dng lc lng
Công an nhân dân; th hin rõ nét hn vai trò lãnh o, ch o ca ng y Công an Trung ng trên các lnh vc công
tác, nht là công tác xây dng ng, xây dng lc lng Công an nhân dân, góp phn gi vng n nh chính tr, to môi
trng hòa bình, n nh, an ninh, an toàn phc v phát trin kinh t - xã hi, hot ng i ngoi ca ng, ngoi giao ca Nhà
nc.
Tng Bí th, Ch tch nc Nguyn Phú Trng ánh giá các báo cáo c chun b ht sc chu áo; ng thi ngh Ban Thng v
ng y Công an Trung ng tp hp, báo cáo, chun b k lng thêm t chc Hi ngh Công an toàn quc sp ti cho tt, to
khí th mi, mt không khí phn chn bc vào nm mi, bc vào nhim k mi vi quyt tâm cao và t c thành tu ln hn na.
Tng Bí th, Ch tch nc nêu rõ, nm 2020 y p các s kin trong nc, quc t; có rt nhiu công vic t xut, có nhiu nhim
v to ln, nng n, phc tp, b nh hng bi dch Covid-19, thiên tai, bão l liên tip nh hng n min Trung,... Trong bi
cnh y, nc ta phi chun b tng kt nhim k, chun b i hi ng b các cp, tin ti i hi ng toàn quc ln th XIII, trong khi ó
vn phi bo m phát trin tt c các mt kinh t - xã hi, quc phòng, an ninh, i ngoi...
Tuy nhiên, nm 2020 li du n tt p. Nc ta ã vt qua các khó khn; không khí trong xã hi, trong nhân dân phn
chn, phn khi. Quan h quc t tt p, Vit Nam m nhim tt nm Ch tch ASEAN, Ch tch AIPA, y viên không thng trc
Hi ng Bo an Liên hp quc.
"Riêng ngành Công an, phi nói là 1 nm rt áng t hào, li du n tt. Vn quan trng là bây gi chúng ta phi i sâu
phân tích thêm nguyên nhân vì sao t c iu ó. Nguyên nhân n t ch trng, nguyên nhân t s lãnh o, ch o, hay
oàn kt, có s phân công kim tra, phi hp,..." - Tng Bí th, Ch tch nc nhn mnh, ng thi ngh ng y Công an Trung
ng tng kt sâu sc hn v vn này.
Cng theo Tng Bí th, Ch tch nc, nm 2021 m u cho thp niên mi, mt thi k phát trin mi ca t nc sau kt qu i hi XIII

sp ti.
Tng Bí th, Ch tch nc ng tình vi phng hng trong các báo cáo ca ng y Công an Trung ng, ng thi nhn mnh
thêm 4 ni dung.
Trc ht, vi chc nng, nhim v ca mình, ngành Công an phi bo m tuyt i an toàn các s kin chính tr quan trng ca
t nc, tt c các a bàn, các a phng, t chính tr, kinh t, vn hóa, xã hi, quc phòng, an ninh, t Nam chí Bc, khp các
vùng, min, các ngành; phi gi gìn t nc tip tc phát trin, không ngng vn lên sánh vi các nc nm châu, Tng Bí
th, Ch tch nc nhn mnh.
"Mun th phi trin khai toàn din tt c các chin lc, ngh quyt, quyt nh,... ca ng, Nhà nc. Trong bt c hoàn cnh,
phi m bo t nc c yên n, n nh phát trin, ngày càng phát trin i lên, ánh du mt mc phát trin mi trong giai on
mi" - Tng Bí th, Ch tch nc nêu rõ.
Trong ó, Tng Bí th, Ch tch nc nhn mnh, vn quan trng là phi c th hóa thành các chng trình, k hoch tht ch
ng, chu áo, cht ch, bo m nhng ch trng, ngh quyt vào cuc sng.
"Tinh thn là Công an tuyt i không b ng, bt ng. ã làm tt ri, làm mnh hn na, làm bài bn hn na, cht lng, hiu
qu hn na, tuyt i không ch quan, t mãn, mt cnh giác. Công an ã làm tt ri, phi làm mnh hn na, bài bn, cht ch
và hiu qu hn na. Cùng vi xây phi kiên quyt u tranh mnh m, phn bác các quan im, nhng t tng sai trái, nhng
vic làm vi phm pháp lut, trái vi lòng dân, trái vi ch trng, chính sách ca ng" - Tng Bí th, Ch tch nc nhn
mnh.

Tng Bí th, Ch tch nc Nguyn Phú Trng vi i biu d Hi ngh.
Bên cnh ó, Tng Bí th, Ch tch nc lu ý, u tranh không phi ch chng tham nhng, tiêu cc, còn phi tp trung
chng suy thoái v t tng chính tr, o c, li sng.
"Bi nu nh mà suy thoái v t tng chính tr, o c, li sng s dn n nhiu th ch không phi ch có tham nhng. Va qua
nhn mnh nhiu u tranh chng tiêu cc, phòng chng tham nhng rt tt ri, bt úng mch, úng bnh, c lòng dân lm ri.
Nhng cái ó mi là mt v" - Tng Bí th, Ch tch nc nêu rõ; ng thi yêu cu ngành Công an chú trng u tranh chng
suy thoái v t tng, chính tr.
Bên cnh ó, Tng Bí th, Ch tch nc yêu cu phi có s phi hp tht cht ch, nhp nhàng gia Công an, Quân i, i ngoi.
Công an phi hp nhp nhàng vi các c quan kim tra, thanh tra, kim toán, Tòa án,...

Tng Bí th, Ch tch nc nhn mnh, xây dng lc lng Công an, tng n v, tng cán b, chin s phi tht s trong sch, vng
mnh ht lòng vì nc, vì dân, vì ng và h thng chính tr.
"Còn ng còn mình", "danh d là iu thiêng liêng, cao quý nht" - Tng Bí th, Ch tch nc mt ln na nhn mnh tinh
thn này, ng thi ngh ngành Công an phi ht sc chú ý xây dng ngi Công an trong sch, vng mnh, lành mnh;
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