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VĂN HÓA GIAO TIẾP, ỨNG XỬ - NỀN TẢNG CĂN BẢN CỦA VĂN HÓA
NHÀ TRƯỜNG CÔNG AN NHÂN DÂN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
Nguyễn Tuyết Lan - Học viện Chính trị Công an nhân dân
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Abstract: It’s necessary to have the policemen that take responsibility for jobs, be good at
speciality, professional skill, know how to communicate and behave culturally in order to fight and
prevent crime, maintain the national security, guarantee the social safety order. This is the mission
proposed to every the People's Police university. Developing school culture based on promoting
behavior culture of the people’s policemen has been an essential issue to build the image of
policemen that are responsible, friendly and humane in the Vietnamese people’s heart.
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1. Mở đầu
Phát triển văn hóa, phát triển con người luôn là một
trong những mục tiêu quan trọng, xuyên suốt trong đường
lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng ta xác
định văn hóa là nền tảng tinh thần, là mục tiêu, động lực
của sự phát triển KT-XH.
Đối với lực lượng Công an nhân dân (CAND), do tính
chất nghề nghiệp phải thường xuyên giao tiếp, ứng xử với
đối tượng là con người, vì vậy, văn hóa giao tiếp, ứng xử
của cán bộ, chiến sĩ CAND có ý nghĩa hết sức quan trọng.
Văn hóa giao tiếp, ứng xử của CAND vừa phản ánh trình
độ phát triển nhân cách của cán bộ, chiến sĩ CAND vừa là
cơ sở cho sự hình thành, củng cố mối quan hệ gắn bó giữa
công an với nhân dân, nâng cao vị thế của lực lượng
CAND, sự tín nhiệm của các cấp, các ngành, của nhân dân
đối với công an trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự của
đất nước. Nhận thức tầm quan trọng của văn hóa giao tiếp,
ứng xử, Bộ Công an đã ban hành Chỉ thị số 07/CT-BCAX11 ngày 26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Công an về
“Tăng cường lãnh đạo nâng cao văn hóa ứng xử CAND
trong tình hình mới”, đồng thời phát động Cuộc vận động
“Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn,
vì nhân dân phục vụ”. Để hiện thực hóa tinh thần Chỉ thị
và cuộc vận động, Bộ Công an tiếp tục ban hành Thông tư
số 27/2017/TT-BCA ngày 22/8/2017 “Quy định về quy
tắc ứng xử của CAND” [1].
Sau hơn một năm triển khai thực hiện, bộ quy tắc ứng
xử đã được quán triệt đến từng cán bộ, chiến sĩ, công nhân
viên công an. Một tinh thần mới với những nét đẹp văn
hóa, nhân văn đang lan tỏa mạnh mẽ trên mọi phương diện
công tác và chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực
lượng, đặc biệt là trong các nhà trường CAND, nơi khởi
nguồn đào tạo, bồi dưỡng những giá trị văn hóa giao tiếp,
ứng xử của CAND. Bài viết trình bày những nghiên cứu
bước đầu về văn hóa giao tiếp, ứng xử - nền tảng căn bản
của văn hóa nhà trường CAND giai đoạn hiện nay.

2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Văn hóa giao tiếp, ứng xử của công an nhân dân
2.1.1. Khái niệm
Theo G. M. Kodzhaspirova “Văn hóa ứng xử là hệ
thống tri thức, kĩ năng và kĩ xảo, hành vi phù hợp trong
các tình huống giao tiếp khác nhau” [2]. V.X.
Ecaterenbua, Bezrucova quan niệm: “Văn hóa ứng xử là
mức độ phù hợp cao của các hành vi ứng xử và các hành
động hàng ngày của con người với các chuẩn mực đạo
đức, thẩm mĩ. Văn hóa ứng xử có được bằng cách hình
thành các phẩm chất đạo đức có ý nghĩa xã hội của cá
nhân, cá nhân chấp nhận một cách tự giác các chuẩn mực
giao tiếp, các tập quán, truyền thống, niềm tin từ những
người xung quanh. Văn hóa ứng xử là thước đo sự khéo
léo trong ứng xử của cá nhân với người xung quanh” [3].
Theo Đỗ Long“Văn hóa ứng xử là hệ thống thái độ và
hành vi được xác định để xử lí các mối quan hệ giữa người
với người trên các căn cứ pháp lí và đạo lí nhằm thúc đẩy
nhanh sự phát triển của cộng đồng, của xã hội” [4; tr 73].
Dù tiếp cận trên phương diện nào, văn hóa giao tiếp,
ứng xử vẫn phản ánh những giá trị cốt lõi như: tính
chuẩn mực, tính đạo đức, tính trí tuệ, tính thẩm mĩ trong
đối xử với con người, trong các tình huống khác nhau
của cuộc sống.
“Văn hóa giao tiếp, ứng xử của CAND Việt Nam là hệ
thống thái độ và hành vi của công an các đơn vị địa
phương và cá nhân cán bộ, chiến sĩ công an được xác định
để xử lí tốt nhất các mối quan hệ với tổ chức, cá nhân trong
và ngoài lực lượng CAND, với môi trường tự nhiên và với
chính bản thân mình trong thi hành công vụ, trong sinh
hoạt cộng đồng và các hoạt động giao tiếp khác, dựa trên
các chuẩn mực xã hội về chính trị, pháp luật, đạo đức và
văn hóa Việt Nam” [5; tr 29].
Văn hóa giao tiếp, ứng xử của CAND là bộ phận của
văn hóa giao tiếp, ứng xử; nó cũng bao gồm trong đó
những đặc điểm chung của văn hóa giao tiếp, ứng xử như:
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tính hệ thống, tính nhân sinh, tính lịch sử, tính đạo đức,
tính chuẩn mực, tính giá trị, tính thích ứng, tính thẩm mĩ,
tính nghệ thuật, tính hiệu quả, tính kế thừa và tính sáng tạo,
tính độc lập tương đối. Tuy nhiên, do tính chất đặc thù của
hoạt động công an nên văn hóa giao tiếp, ứng xử của
CAND mang màu sắc nghiệp vụ đặc thù.
Như vậy, chủ thể văn hóa giao tiếp, ứng xử của CAND
là công an các cơ quan, đơn vị, địa phương và cán bộ,
chiến sĩ công an. Đối tượng ứng xử rất đa dạng. Môi
trường ứng xử phức tạp, đòi hỏi văn hóa giao tiếp, ứng xử
của CAND phải đáp ứng được các yêu cầu chuẩn mực
chung và yêu cầu đặc thù của công tác công an.
2.1.2. Nội dung văn hóa giao tiếp, ứng xử của Công an
nhân dân
Văn hóa giao tiếp, ứng xử của CAND thể hiện sự tuân
thủ các yêu cầu về chính trị. Nghĩa là hệ thống hành vi,
thái độ của cá nhân, tập thể CAND thể hiện sự phù hợp
với thể chế chính trị (chế độ xã hội chủ nghĩa) do Đảng
Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, thống nhất cao với các mục
tiêu, chiến lược phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, con
người mà Đảng đã đề ra.
Văn hóa giao tiếp, ứng xử của CAND thể hiện sự tuân
thủ các chuẩn mực pháp luật, đạo đức và văn hóa nghĩa là
hành vi giao tiếp, ứng xử của cán bộ, chiến sĩ CAND phù
hợp, đáp ứng với các chuẩn mực xã hội đã được thiết lập.
Một mặt, văn hóa giao tiếp, ứng xử của cán bộ, chiến sĩ
CAND được đánh giá qua mức độ tuân thủ các quy định
của pháp luật (Hiến pháp, pháp luật nói chung, Luật
CAND, Điều lệnh CAND, các chế độ công tác, các quy
định đặc thù của công tác chuyên môn nghiệp vụ CAND
nói riêng); mặt khác, cán bộ, chiến sĩ CAND còn phải tuân
thủ các chuẩn mực đạo đức (quy định cách thức giao tiếp,
ứng xử phù hợp giữa người với người trong xã hội nói
chung và trong từng môi trường, hoàn cảnh cụ thể), tuân
thủ các nghi thức giao tiếp, ứng xử trong truyền thống,
phong tục, tập quán của dân tộc, địa phương (chẳng hạn
như nghi thức trong đám ma, đám cưới...). Việc tuân thủ
các chuẩn mực nêu trên giúp giao tiếp, ứng xử của cán bộ,
chiến sĩ CAND có đầy đủ các thuộc tính chân, thiện và mĩ.
Văn hóa giao tiếp, ứng xử của CAND phản ánh phẩm
chất nhân cách của người cán bộ, chiến sĩ CAND thể hiện
trong giao tiếp, ứng xử với những người có liên quan, nó
có tính bền vững, ổn định. Giống như các phẩm chất nhân
cách khác, văn hóa giao tiếp, ứng xử của cán bộ, chiến sĩ
CAND không phải sẵn có mà được hình thành thông qua
quá trình giáo dục, đào tạo, tự rèn luyện của chính cán bộ,
chiến sĩ CAND, vai trò nhà trường công an rất quan trọng.
Được xây dựng và phát triển dựa trên nền truyền thống
văn hóa giao tiếp, ứng xử của dân tộc Việt Nam, văn hóa
giao tiếp, ứng xử của CAND Việt Nam còn được phát triển
trên nền quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về đạo đức

và chủ nghĩa nhân đạo mới; tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo
đức cách mạng và tư cách người công an cách mạng; quan
điểm của Đảng, Nhà nước về xây dựng và phát triển văn
hóa, con người Việt Nam. Do đó, vấn đề nguyên tắc và
phương châm ứng xử có văn hóa trong CAND được đặc
biệt chú trọng.
2.1.3. Nguyên tắc cơ bản và phương châm trong văn hóa
giao tiếp, ứng xử của Công an nhân dân Việt Nam
Nguyên tắc cơ bản trong văn hóa giao tiếp, ứng xử của
CAND Việt Nam được xác định dựa trên cơ sở các chuẩn
mực pháp luật, chuẩn mực đạo đức và chuẩn văn hóa xã
hội, đồng thời có tính đến yếu tố chức năng, nhiệm vụ của
lực lượng CAND, đặc điểm, môi trường, hoàn cảnh, đối
tượng ứng xử của cán bộ, chiến sĩ CAND. Nguyên tắc đó
được hiện thực hóa qua mô hình: 6 - 5 - 10, có nghĩa là:
Sáu điều Bác Hồ dạy CAND Việt Nam - Năm lời thề danh
dự của CAND Việt Nam - Mười điều kỉ luật CAND Việt
Nam, những nguyên tắc này là vạch kẻ đường, là kim chỉ
nam cho mọi hành động của mỗi cán bộ, chiến sĩ CAND,
là thước đo tư cách người công an cách mạng - “công an
kiểu mẫu” [6]. Nguyên tắc trong văn hóa giao tiếp, ứng xử
của CAND được khẳng định qua các nội dung cụ thể: Tôn
trọng, quan tâm đối tượng ứng xử; đúng mực trong ứng
xử; lịch sự, tế nhị, thận trọng; khiêm tốn, giản dị, tự nhiên;
thống nhất giữa lời nói và việc làm.
Tóm lại, trong giai đoạn hiện nay, “văn hóa giao tiếp,
ứng xử ngày càng nắm giữ vị trí quan trọng trong công tác
công an, nhất là trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng
lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng
bước hiện đại, tăng cường củng cố hình ảnh người công an
cách mạng” [5; tr 189]. Trọng trách này được giao về các
nhà trường CAND và được coi như một nhiệm vụ chính trị
trọng yếu trong công tác xây dựng lực lượng đồng thời cũng
là nhiệm vụ phát triển văn hóa nhà trường trong CAND.
2.2. Bồi dưỡng, phát triển văn hóa giao tiếp, ứng xử là
phát triển văn hóa nhà trường công an nhân dân
2.2.1. Sự cần thiết phải xây dựng văn hóa giao tiếp, ứng
xử trong các nhà trường Công an nhân dân
Nhận thức rõ tầm quan trọng của văn hóa giao tiếp,
ứng xử trong xây dựng và phát triển văn hóa nhà trường,
ngày 03/10/2018 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết
định số 1299/QĐ-TTg về Phê duyệt Đề án “Xây dựng văn
hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018 - 2025” với
mục tiêu chung: “Tăng cường xây dựng văn hóa ứng xử
trong trường học nhằm tạo chuyển biến căn bản về ứng
xử văn hóa của cán bộ quản lí, nhà giáo, nhân viên, học
sinh, sinh viên để phát triển năng lực, hoàn thiện nhân
cách, lối sống văn hóa, xây dựng văn hóa trường học lành
mạnh, thân thiện, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo;
góp phần xây dựng con người Việt Nam: yêu nước, nhân
ái, nghĩa tình, trung thực, đoàn kết, cần cù, sáng tạo” [7].
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Các nhà trường trong Bộ Công an đã có nhiều hoạt
động thiết thực khởi nguồn từ việc nâng cao nhận thức về
văn hóa giao tiếp, ứng xử .
Thứ nhất, coi văn hóa giao tiếp, ứng xử là vũ khí tư
tưởng, đạo đức sắc bén đẩy lùi tình trạng suy thoái, “tự
diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Sức mạnh của CAND trong
giai đoạn hiện nay không phải chỉ là kỉ luật, là khí tài chiến
đấu, là những biện pháp nghiệp vụ tinh xảo mà còn là văn
hóa giao tiếp, ứng xử trước những trận chiến “mềm mại”
như “diễn biến hòa bình”, những trận chiến “êm ái, nhẹ
nhàng, thầm lặng” như “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
Kĩ năng về giao tiếp, kĩ năng về ứng xử cho phép người
chiến sĩ CAND vững vàng trên trận tuyến bảo vệ an ninh
đất nước, trật tự an toàn xã hội hiện nay.
Thứ hai, coi văn hóa giao tiếp, ứng xử là hành trang
của lực lượng CAND trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc
gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Kĩ năng giao tiếp, ứng
xử tốt luôn tạo lợi thế, tạo đường dẫn đến thành công cho
mỗi cá nhân nói chung, cán bộ, chiến sĩ công an nói riêng.
Trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an
toàn xã hội, kĩ năng giao tiếp, ứng xử được coi là hành
trang thiết yếu, quyết định sự thành hay bại, khó khăn hay
thuận lợi khi tiếp cận đồng nghiệp, nhân dân, đối tác, đối
tượng để giải quyết công việc.
Thứ ba, coi văn hóa giao tiếp, ứng xử là thước đo bản
lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, nhân cách, lối sống của
người công an cách mạng. Mỗi hành vi, cử chỉ, lời nói hay
thái độ ứng xử của cán bộ, chiến sĩ Công an chính là thước
đo để nhân dân đánh giá khách quan nhất về trình độ văn
hóa, năng lực công tác, tư cách đạo đức cách mạng cũng
như uy tín của lực lượng CAND nói chung. Chính vì vậy,
thực hiện văn hóa giao tiếp, ứng xử trong công tác Công
an đóng vai trò vô cùng quan trọng, nó không chỉ giúp cho
mỗi người cán bộ, chiến sĩ hoàn thiện bản thân theo các
giá trị chuẩn mực chân - thiện - mĩ, hoàn thành xuất sắc
các nhiệm vụ công tác được giao mà còn góp phần làm
cho hình ảnh của lực lượng công an đẹp hơn, gần gũi hơn
trong lòng nhân dân.
2.2.2. Một số biện pháp nâng cao văn hóa giao tiếp, ứng
xử góp phần phát triển văn hóa nhà trường trong các
trường Công an nhân dân
2.2.2.1. Thiết kế chương trình môn học về văn hóa giao
tiếp, ứng xử để đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, nâng cao kĩ
năng về văn hóa giao tiếp, ứng xử cho sinh viên, học viên
công an
- Mục đích: nâng cao văn hóa giao tiếp, ứng xử cho
cán bộ, chiến sĩ Công an, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp
về người CAND thông qua chương trình cụ thể.
- Nội dung và cách thức tiến hành: Thiết kế chương
trình môn học tập trung vào các đơn vị kiến thức như: Một
số nội dung căn bản về văn hóa giao tiếp, ứng xử; Văn hóa

giao tiếp, ứng xử của CAND; Biện pháp rèn luyện văn hóa
giao tiếp, ứng xử cho cán bộ, chiến sĩ công an.
Để thực hiện những nội dung trên, cần:
+ Bước 1: Thành lập tổ biên soạn chương trình dưới
sự chủ trì của cục đào tạo. Thành viên tham gia biên soạn
là các nhà khoa học trong và ngoài lực lượng công an
chuyên nghiên cứu về văn hóa, văn hóa giao tiếp, ứng xử.
Nhóm biên soạn có nhiệm vụ: (1) Triển khai phân tích nhu
cầu môn học (thiết kế phiếu hỏi, xác định đối tượng khảo
sát, triển khai khảo sát, xử lí kết quả khảo sát); (2) Nghiên
cứu kĩ chuẩn đầu ra của ngành đào tạo; (3) Tham khảo
chương trình môn học của một số trường trong nước và
nước ngoài; (4) Trao đổi ý kiến chuyên gia; (5) Lập kế
hoạch tổng thể triển khai xây dựng chương trình. Thống
nhất về dung lượng nội dung, thời lượng giảng dạy và quy
trình biên soạn.
+ Bước 2: Tổ chức hội thảo, lấy ý kiến đóng góp của
chuyên gia; đề xuất dự thảo xây dựng chương trình môn
học.
+ Bước 3: Tổ chức lấy ý kiến về bản dự thảo chương
trình; sửa chữa và đề xuất dự thảo chương trình lần 2.
+ Bước 4: Tổ chức hội thảo lần 2; Hoàn thiện nội dung
chương trình môn học.
+ Bước 5: Thẩm định, ban hành và thực thi chương
trình.
Điều kiện tiến hành: Cần có sự phân cấp quản lí quy
trình xây dựng chương trình môn học theo từng nội dung
cụ thể. Trên cơ sở chương trình môn học về văn hóa giao
tiếp, ứng xử đã được xây dựng, cán bộ, chiến sĩ - học viên
CAND cần được triển khai học tập nghiêm túc.
2.2.2.2. Tổ chức các hoạt động nâng cao kiến thức về văn
hóa giao tiếp, ứng xử của công an nhân dân trong các
trường Công an nhân dân
- Mục đích: Đa dạng hóa hình thức học tập, giúp học
viên có kiến thức và kĩ năng giao tiếp, ứng xử có văn hóa.
- Nội dung và cách thức tiến hành:
+ Phát động các phong trào nâng cao nhận thức về văn
hóa giao tiếp, ứng xử trong sinh viên, học viên CAND. Tổ
chức các hội thi về văn hóa giao tiếp, ứng xử.
+ Tổ chức các khóa học chuyên đề về giao tiếp, ứng
xử; mời chuyên gia văn hóa nói chuyện chuyên đề.
+ Tổ chức rèn luyện các kĩ năng giao tiếp, ứng xử nói
chung và kĩ năng giao tiếp, ứng xử nghề nghiệp CAND.
+ Đưa nội dung văn hóa giao tiếp, ứng xử lồng ghép
vào các hoạt động chính trị của các tổ chức Đảng, Đoàn,
Hội, vào công tác dân vận trong công an.
- Điều kiện tiến hành:
+ Cần xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết, phù hợp với
điều kiện học tập, huấn luyện tại cơ sở học viên đang theo
học.
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+ Cần chuẩn bị cơ sở vật chất đáp ứng nội dung, chủ
đề hoạt động.
+ Chú trọng công tác sau tổ chức hoạt động.
2.2.2.3. Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong
các trường công an
- Mục đích: Nâng cao đời sống tinh thần cho học viên.
Tạo điều kiện cho học viên được hưởng thụ giáo dục trong
môi trường văn hóa.
- Nội dung và cách thức tiến hành: Coi trọng, đầu tư,
chăm lo xây dựng môi trường, đảm bảo trụ sở, phòng làm
việc, giảng đường, doanh trại sạch, đẹp và thực sự trở
thành một công trình văn hóa trong mỗi nhà trường công
an. Đặc biệt chú trọng xây dựng bầu không khí giao tiếp,
ứng xử văn hóa với những trạng thái tâm lí tích cực trong
quan hệ và xử lí các tình huống cụ thể.
- Điều kiện tiến hành: Đổi mới về nhận thức giáo dục
trong môi trường văn hóa, vừa đảm bảo tính chính trị đặc
thù của lực lượng công an, vừa giữ nghiêm điều lệnh, vừa
công bằng, nhân văn trong mọi tình huống. Đổi mới về
cách thức quản lí; sửa đổi cơ chế quản lí phù hợp với sự
thay đổi xã hội.
2.2.2.4. Xây dựng, nâng cao chất lượng văn hóa giao tiếp
ứng xử trên tinh thần đề cao kỉ cương, kỉ luật, chấp hành
điều lệnh Công an nhân dân
- Mục đích: Xây dựng hình ảnh người chiến sĩ CAND
“bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.
- Nội dung và cách thức tiến hành: Đề cao tính văn hóa
trong việc chấp hành kỉ cương, kỉ luật, điều lệnh CAND.
Bởi lẽ, nhà trường CAND tuy mang tính đặc thù của ngành
nhưng vẫn hoạt động và vận hành theo cơ chế trường học.
Do đó, việc tuân thủ, chấp hành kỉ luật, điều lệnh là cần
thiết và bắt buộc đối với mỗi học viên công an. Vấn đề là
phải nâng việc chấp hành kỉ luật đó lên tầm văn hóa qua
biểu hiện tự nguyện, đẹp trong thái độ, hành vi, suy nghĩ
và hành động. Có thể tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên
đề, tọa đàm... gắn với nội dung văn hóa giao tiếp ứng xử
trong chấp hành điều lệnh CAND hoặc lồng ghép kiến
thức về văn hóa, kĩ năng về giao tiếp trong hội thi điều lệnh
hàng năm.
- Điều kiện tiến hành: Xây dựng kế hoạch cụ thể, chi
tiết. Có sự quan tâm đúng mực của lãnh đạo, chỉ huy cơ sở
đào tạo, sự tham gia nhiệt tình của cán bộ, chiến sĩ làm
công tác giáo dục trong CAND.
2.2.2.5. Xây dựng tiêu chí đánh giá chất lượng hoạt động
nâng cao văn hóa giao tiếp ứng xử của công an nhân dân
trong các nhà trường công an
- Mục đích: Đánh giá thực chất mức độ đạt được của
hoạt động nâng cao văn hóa giao tiếp ứng xử của CAND,
trên cơ sở đó phát triển thế mạnh, nhận diện những hạn chế
và tìm nguyên nhân, giải pháp khắc phục.

- Nội dung và cách thức tiến hành: Xây dựng bộ tiêu
chí đánh giá trên các nội dung thuộc quy tắc ứng xử
CAND như: Ứng xử với cấp trên; với đồng đội; với nhân
dân; với gia đình; với đối tác, đối tượng đấu tranh; với các
phương tiện và ứng dụng công nghệ hiện đại; với cơ sở vật
chất kĩ thuật; với môi trường... Chú ý tới tiêu chí đánh giá
các kĩ năng xử lí tình huống cụ thể đối với từng lực lượng
công an. Đặc biệt bám sát các nội dung trong bộ Quy tắc
văn hóa giao tiếp ứng xử CAND.
- Điều kiện tiến hành: Thành lập tiểu ban nghiên cứu,
xây dựng tiêu chí đánh giá. Hoạt động của tiểu ban được
thực hiện theo đúng quy trình đã phê duyệt. Các tiêu chí
được xây dựng đảm bảo tính thiết thực, khả thi.
3. Kết luận
Xây dựng, hoàn thiện văn hóa giao tiếp ứng xử là một
trong những nội dung cơ bản trong phát triển văn hóa nhà
trường CAND đồng thời cũng là vấn đề trọng tâm trong
xây dựng hình ảnh người công an cách mạng: “Trung
thành với Đảng, tận tụy với dân, vì nước quên thân, vì dân
phục vụ”. Do đó, nhiệm vụ đặt ra cho mỗi nhà trường
CAND rất nặng nề nhưng cũng rất vinh quang, đặc biệt
trong giai đoạn hiện nay, khi mặt trận đấu tranh không đề
cao tiếng súng, song không kém phần khốc liệt, thử thách.
Chiến công của người chiến sĩ công an đâu phải chỉ được
dệt thêu bằng ngón võ tinh nhuệ, đòn nghiệp vụ tinh xảo,
trí thông minh sắc bén và phản ứng mau lẹ... mà còn được
tô đậm bởi trái tim người chiến sĩ qua những hành động
giao tiếp, ứng xử bản lĩnh và nhân văn.
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