HỎI - ĐÁP TÌM HIỂU LUẬT CÔNG AN
NHÂN DÂN CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 01 THÁNG 7 NĂM 2019
ThS. Trần Tuấn Duy (*)
Ngày 20/11/2018, Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 6 đã thông qua Luật
Công an nhân dân (CAND) số 37/2018/QH14 để thay thế cho Luật CAND số
73/2014/QH13. Luật CAND năm 2018 có 07 chương, 46 điều quy định về nguyên
tắc tổ chức, hoạt động; vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; bảo đảm điều kiện
hoạt động, chế độ, chính sách đối với CAND; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức,
cá nhân có liên quan. Luật chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2019.
CAND là lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm
vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng,
chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.
CAND đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự
thống lĩnh của Chủ tịch nước, sự thống nhất quản lý nhà nước của Chính phủ và
sự chỉ huy, quản lý trực tiếp của Bộ trưởng Bộ Công an. CAND được tổ chức tập
trung, thống nhất, chuyên sâu, tinh gọn và theo cấp hành chính từ trung ương đến
cơ sở. CAND tuân thủ Hiến pháp và pháp luật; cấp dưới phục tùng cấp trên; dựa
vào Nhân dân và chịu sự giám sát của Nhân dân; bảo vệ lợi ích của Nhà nước,
quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
Nhà nước xây dựng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước
hiện đại; ưu tiên hiện đại hóa một số lực lượng. Cơ quan, tổ chức và công dân có
trách nhiệm tham gia xây dựng CAND trong sạch, vững mạnh. Ngày 19 tháng 8
hằng năm là ngày truyền thống của CAND và là ngày hội “Toàn dân bảo vệ an
ninh Tổ quốc”.
Tác giả xin giới thiệu một số nội dung cơ bản của Luật CAND dưới dạng
hỏi đáp:
Câu hỏi 1: Công an nhân nhân có chức năng gì?
Trả lời: Theo điều 15, Luật CAND thì CAND có chức năng tham mưu với
Đảng, Nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu
tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự, an
toàn xã hội; thực hiện quản lý nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật
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tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an
ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động
của các thế lực thù địch, các loại tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh quốc
gia, trật tự, an toàn xã hội.
Câu hỏi 2: Mối quan hệ giữa Quân đội nhân dân, Dân quân tự vệ với
Công an nhân dân được pháp luật quy định như thế nào?
Trả lời: Điều 11, Luật CAND quy định: Quân đội nhân dân, Dân quân tự
vệ có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với CAND để bảo vệ an ninh quốc gia, bảo
đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật
về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội và xây dựng CAND.
Câu hỏi 3: Điều kiện để được tuyển chọn vào Công an nhân dân là gì?
Trả lời: Theo điều 7, Luật CAND thì công dân có đủ tiêu chuẩn về chính
trị, phẩm chất đạo đức, trình độ, sức khỏe, độ tuổi và năng khiếu phù hợp với công
tác công an, có nguyện vọng và CAND có nhu cầu thì có thể được tuyển chọn vào
CAND.
CAND được ưu tiên tuyển chọn sinh viên, học sinh xuất sắc tốt nghiệp ở
các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp có đủ tiêu chuẩn để đào
tạo, bổ sung vào CAND.
Câu hỏi 4: Công an nhân nhân có thực hiện nghĩa vụ như Quân đội
nhân dân hay không?
Trả lời: Theo điều 8, Luật CAND thì công dân thực hiện nghĩa vụ tham
gia CAND là thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc trong lực lượng vũ trang nhân
dân. Hằng năm, CAND được tuyển chọn công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ vào
phục vụ trong CAND với thời hạn là 24 tháng. Bộ trưởng Bộ Công an quyết định
kéo dài thời hạn phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ nhưng không
quá 06 tháng trong trường hợp sau: (i) Để bảo đảm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu;
(ii) Đang thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cứu nạn, cứu hộ.
Thủ tục tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND được áp
dụng như tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự tại ngũ.
Câu hỏi 5: Chế độ phục vụ của sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, công nhân
công an được quy định như thế nào?
Trả lời: Theo điều 9, Luật CAND thì:
- Sĩ quan CAND phục vụ theo chế độ chuyên nghiệp.
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- Hạ sĩ quan, chiến sĩ CAND phục vụ theo chế độ chuyên nghiệp hoặc chế
độ nghĩa vụ.
- Công nhân công an phục vụ theo chế độ tuyển dụng.
Ngoài ra, công dân thôi phục vụ trong CAND phải thực hiện nghĩa vụ quân
sự trong ngạch dự bị theo quy định của pháp luật.
Câu hỏi 6: Chỉ huy trong CAND được quy định thế nào khi sĩ quan, hạ
sĩ quan có quân hàm cao hơn nhưng có chức vụ thấp hơn?
Trả lời: Theo khoản 3, điều 19, Luật CAND thì sĩ quan, hạ sĩ quan có chức
vụ hoặc cấp bậc hàm cao hơn là cấp trên của sĩ quan, hạ sĩ quan có chức vụ hoặc
cấp bậc hàm thấp hơn. Trường hợp sĩ quan, hạ sĩ quan có chức vụ cao hơn nhưng
cấp bậc hàm ngang hoặc thấp hơn là cấp trên của sĩ quan, hạ sĩ quan có cấp bậc
hàm ngang hoặc cao hơn nhưng chức vụ thấp hơn.
Câu hỏi 7: Sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân được phân
loại như thế nào?
Trả lời: Theo điều 20, Luật CAND, nếu phân loại theo tính chất hoạt động
thì trong CAND có: Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên
môn kỹ thuật; hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ.
Câu hỏi 8: Sinh viên, học sinh trường Công an nhân dân, khi tốt nghiệp
được phong cấp bậc hàm như thế nào?
Trả lời:
Theo khoản 1, điều 22, Luật CAND thì sinh viên, học sinh hưởng sinh hoạt
phí tại trường Công an nhân dân, khi tốt nghiệp được phong cấp bậc hàm như sau:
- Đại học: Thiếu úy;
- Trung cấp: Trung sĩ;
- Sinh viên, học sinh tốt nghiệp xuất sắc được phong cấp bậc hàm cao hơn
01 bậc.
Câu hỏi 9: Thời hạn để thăng cấp quân hàm của hạ sĩ quan và sĩ quan
nghiệp vụ được quy định như thế nào?
Trả lời:
Theo khoản 3, điều 22, Luật CAND thì thời hạn xét thăng cấp bậc hàm của
hạ sĩ quan và sĩ quan nghiệp vụ được quy định như sau:
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Hạ sĩ lên Trung sĩ, Trung sĩ lên Thượng sĩ: 01 năm;
Thượng sĩ lên Thiếu úy, Thiếu úy lên Trung úy: 02 năm;
Trung úy lên Thượng úy, Thượng úy lên Đại úy: 03 năm;
Đại úy lên Thiếu tá, Thiếu tá lên Trung tá, Trung tá lên Thượng tá, Thượng
tá lên Đại tá, Đại tá lên Thiếu tướng: 04 năm;
Thời hạn thăng mỗi cấp bậc hàm cấp tướng tối thiểu là 04 năm;
Câu hỏi 10: Sĩ quan Công an nhân dân có những chức vụ, chức danh
nào?
Trả lời:
Theo khoản 1, điều 24, luật CAND thì chức vụ, chức danh của sĩ quan Công
an nhân dân bao gồm:
- Bộ trưởng Bộ Công an;
- Cục trưởng, Tư lệnh;
- Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Trưởng phòng; Trưởng Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh,
thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương; Trung đoàn trưởng;
- Đội trưởng; Trưởng Công an xã, phường, thị trấn; Tiểu đoàn trưởng;
- Đại đội trưởng;
- Trung đội trưởng;
- Tiểu đội trưởng.
Câu hỏi 11: Số lượng sĩ quan cấp tướng trong công an nhân dân được
quy định như thế nào?
Trả lời:
Theo khoản 1, điều 25, luật CAND thì số lượng sĩ quan cấp tướng trong
Công an nhân dân không quá 199 người, trong đó::
- Đại tướng (Bộ trưởng Bộ Công an): 01
- Thượng tướng (Thứ trưởng Bộ Công an): không quá 06
- Trung tướng: không quá 35
- Thiếu tướng: không quá 157.
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Câu hỏi 12: Thẩm quyền phong, thăng, giáng, tước cấp bậc hàm; bổ
nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, giáng chức các chức vụ trong Công an nhân
dân được quy định như thế nào?
Trả lời: Theo điều 26, luật CAND thì:
- Chủ tịch nước phong, thăng cấp bậc hàm cấp tướng đối với sĩ quan Công
an nhân dân.
- Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an.
- Bộ trưởng Bộ Công an quy định việc phong, thăng các cấp bậc hàm, bổ
nhiệm các chức vụ, chức danh còn lại trong Công an nhân dân.
- Người có thẩm quyền phong, thăng cấp bậc hàm nào thì có thẩm quyền
giáng, tước cấp bậc hàm đó; mỗi lần chỉ được thăng, giáng 01 cấp bậc hàm, trừ
trường hợp đặc biệt mới xét thăng, giáng nhiều cấp bậc hàm. Người có thẩm quyền
bổ nhiệm chức vụ nào thì có thẩm quyền miễn nhiệm, cách chức, giáng chức đối
với chức vụ đó. Người có thẩm quyền bổ nhiệm chức danh nào thì có thẩm quyền
miễn nhiệm đối với chức danh đó.
Câu hỏi 13: Hạn tuổi phục vụ cao nhất của hạ sĩ quan, sĩ quan Công an
nhân dân quy định như thế nào?
Trả lời:
Theo khoản 1, điều 30, Luật CAND thì hạn tuổi phục vụ cao nhất của hạ sĩ
quan, sĩ quan Công an nhân dân quy định như sau:
- Hạ sĩ quan

: 45 tuổi;

- Cấp úy

: 53 tuổi;

- Thiếu tá, Trung tá

: Nam 55 tuổi, nữ 53 tuổi;

- Thượng tá

: Nam 58 tuổi, nữ 55 tuổi;

- Đại tá

: Nam 60 tuổi, nữ 55 tuổi;

- Cấp tướng

: 60 tuổi.

Câu hỏi 14: Sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ CAND vi phạm kỷ luật, vi phạm
pháp luật sẽ bị xử lý như thế nào?
Trả lời:
Theo điều 44, Luật CAND thì sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ CAND vi phạm
kỷ luật, vi phạm pháp luật thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ
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luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại
cho sức khỏe, tính mạng của người khác, tài sản hoặc lợi ích hợp pháp của cơ
quan, tổ chức, cá nhân thì phải bồi thường, bồi hoàn theo quy định của pháp luật.
Sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân không được sử dụng trang
phục, công an hiệu, cấp hiệu, phù hiệu khi bị khởi tố, tạm giữ, tạm giam; nếu bị
tước danh hiệu Công an nhân dân thì bị tước cấp bậc hàm, công an hiệu, cấp hiệu,
phù hiệu./.
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