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1. Sự cần thiết phải sửa đổi Luật Công an nhân dân năm 2014
Sau hơn 4 năm thực hiện Luật Công an nhân dân 2014 được Quốc hội khoá
XIII, ban hành ngày 27 tháng 11 năm 2014 (Luật CAND 2014), tổ chức và hoạt
động của Công an nhân dân đã từng bước đi vào ổn định và thực hiện có hiệu quả
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn do Luật định. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả
đạt được, thực tiễn thi hành Luật CAND 2014 đã cho thấy nhiều bất cập như: (i) Chưa
có quy định cụ thể về trách nhiệm của các cơ quan hữu quan đối với hoạt động bảo đảm
an ninh, trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân nên việc triển
khai thi hành còn lúng túng; (ii) Thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân
dân chưa phù hợp; (iii) Chưa phân định rõ vị trí, phạm vi, chức năng, nhiệm vụ cơ bản
của từng cấp công an.
Bên cạnh đó, trong khoảng thời gian Luật Công an nhân dân năm 2014 có
hiệu lực thi hành, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 15 tháng
3 năm 2018 “về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn,
hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; trong đó xác định: không tổ chức cấp tổng cục, nâng
cao chất lượng cấp cục trực thuộc Bộ Công an; sáp nhập Cảnh sát phòng cháy,
chữa cháy với Công an tỉnh, xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy; nâng cao
hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, đấu tranh phòng, chống tội
phạm.
Ngoài ra, hiện nay đã có rất nhiều văn bản luật có những quy định liên quan
đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Công an nhân dân đã được sửa đổi bổ
sung; hoặc ban hành mới sau thời điểm Luật Công an nhân dân 2014 có hiệu lực
thi hành; như: Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017); Bộ luật tố
tụng hình sự năm 2015, Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015, Luật thi
hành tạm giữ, tạm giam năm 2015; Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và
công cụ hỗ trợ năm 2017; Luật Cảnh vệ năm 2017, đòi hỏi Luật CAND 2014 cần
phải có sự điều chỉnh về nội dung để đảm bảo phù hợp với các văn bản pháp luật
trên.
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Do đó, Ngày 19 tháng 11 năm 2018, Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 6 đã
thông qua Luật Công an nhân dân số 37/2018/QH14 (Luật CAND 2018); 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 Công an nhân dân; trách nhiệm của
cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Luật CAND 2018 chính thức có hiệu lực từ
ngày 1 tháng 7 năm 2019, thay thế cho Luật CAND 2014.
2. Một điểm mới cơ bản của Luật Công an nhân dân năm 2018
So với Luật CAND 2014, Luật CAND 2018 tăng 1 điều; sửa đổi, bổ sung 34
điều; giữ nguyên 12 điều với những điểm mới cơ bản sau:
2.1. Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu
lực, hiệu quả
Một là, giới hạn số lượng vị trí chức vụ có cấp bậc hàm cao nhất là cấp tướng
trong Công an nhân dân; cụ thể: Bộ trưởng Công an là Đại tướng; Thượng tướng
là Thứ trưởng Bộ Công an, số lượng không quá 6; Trung tướng, gồm Cục trưởng,
Tư lệnh và tương đương của các đơn vị trực thuộc Bộ Công an và một số chức vụ
khác, gồm cả Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Giám đốc Công an thành phố
Hồ Chí Minh, số lượng không quá 35; Thiếu tướng, trong đó bao gồm Cục trưởng
của các đơn vị trực thuộc Bộ Công an và chức vụ, chức danh tương đương. số
lượng không quá 157; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung
ương có số lượng không quá 3. Phó Cục trưởng, Phó Tư lệnh và tương đương của
các đơn vị trực thuộc Bộ Công an, số lượng: 17 đơn vị mỗi đơn vị không quá 4,
các đơn vị còn lại mỗi đơn vị không quá 3; Phó Giám đốc Công an thành phố Hà
Nội, Phó Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh, số lượng mỗi đơn vị không
quá 3.
Hai là, xây dựng lực lượng Công an xã, thị trấn thành một lực lượng chính
quy với tổ chức và hoạt động do Chính phủ quy định. Luật CAND 2014 chỉ quy
định công an xã lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ
quốc, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở cơ sở.
Ba là, bỏ bớt chức vụ Tổng cục trưởng trong các chức vụ cơ bản của sĩ quan
nhân dân và sáp nhập Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy với Công an tỉnh, thành phố
trực thuộc trung ương; nhằm đảm bảo thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Nghị
quyết số 22-NQ/TW ngày 15 tháng 3 năm 2018.
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2.2. Quy định cụ thể về trách nhiệm của các cơ quan hữu quan đối với
hoạt động bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công
an nhân dân
Luật CAND 2018 đã bổ sung quy định về trách nhiệm của Chính phủ (Điều
12); trách nhiệm của các bộ, ngành Trung ương (Điều 13); trách nhiệm của Hội
đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp (Điều 14) đối với hoạt động bảo đảm
an ninh, trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân.
Các quy định này đã thể chế hóa và phân định rõ trách nhiệm của các cơ
quan nêu trên đối với hoạt động bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng
Công an nhân dân, khắc phục một số hạn chế, bất cập trong công lãnh đạo, chỉ
đạo công tác này trong thời gian vừa qua.
2.3. Điều chỉnh thời hạn tham gia nghĩa vụ và thời hạn phục vụ tại ngũ
- Một là, giảm thời gian tham gia nghĩa vụ Công an Nhân dân từ 3 năm
xuống còn 24 tháng; và có thể kéo dài thêm thời hạn đối với hạ sĩ quan, chiến sĩ
nghĩa vụ; nhưng không quá 6 tháng theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an
trong một số trường hợp để bảo đảm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu; đang thực hiện
nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cứu nạn, cứu hộ.
- Hai là, bổ sung thêm hạn tuổi phục vụ của Hạ sĩ quan là không quá 45
tuổi; trước đây, Luật CAND 2014 không giới hạn về tuổi phục vụ của Hạ sĩ quan.
Luật CAND 2018 cũng đã điều chỉnh hạn tuổi phục vụ của Cấp tướng là 60 tuổi
cho cả nam và nữ (trước đây, nam là 60 tuổi, còn nữ là 55 tuổi).
2.4. Bổ sung các quy định về xử lý vi phạm
Một là, bổ sung thêm quy định đối với các trường hợp vi phạm pháp luật
hình sự: "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."
Hai là, bổ sung quy định về xử lý vi phạm đối với hành vi trốn tránh, chống
đối, cản trở việc thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. Cụ thể, Khoản 4,
Điều 45 quy định: "Cá nhân, cơ quan, tổ chức có hành vi trốn tránh, chống đối, cản
trở việc thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân thì tùy tính chất, mức độ vi
phạm sẽ bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự
theo quy định của pháp luật".
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2.4. Điều chỉnh các nội dung liên quan, để đảm bảo phù hợp với Hiến
pháp 2013, và các văn bản pháp luật khác
Một là, bổ sung quy định về công nghiệp an ninh để cụ thể hóa Hiến pháp
năm 2013, thể chế hóa chủ trương tại Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần
thứ XII của Đảng, quán triệt Thông báo số 142-TB/TW ngày 08/8/2013 của Bộ
Chính trị về Đề án chiến lược phát triển công nghiệp an ninh giai đoạn 2013-2020
và định hướng đến năm 2030, Thông báo số 25-TB/TW ngày 11/4/2017 của Bộ
Chính trị về đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh; cụ thể là:
“1. Công nghiệp an ninh là bộ phận của công nghiệp quốc gia, phục vụ yêu cầu
bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống
tội phạm, vi phạm pháp luật và xây dựng lực lượng Công an nhân dân...."
Hai là, sửa đổi quy định về trang bị vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ,
phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ, phương tiện khác của Công an nhân dân bảo đảm
phù hợp với Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.
Ba là, bổ sung “công nhân công an” vào đối tượng được hưởng chế độ
chăm sóc sức khỏe, nghỉ ngơi, để thống nhất, đồng bộ với quy định của Luật Quân
nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng và Bộ luật Lao động.
Bốn là, bổ sung quy định “Chức danh nghiệp vụ và tiêu chuẩn các chức
danh nghiệp vụ của sĩ quan Công an nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công an quy định
theo quy định của pháp luật” và bổ sung từ “chức danh”, vì hiện nay, thực hiện
các quy định của Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự, Luật thi hành án hình sự,
Luật kế toán, Luật giám định tư pháp…, trong Công an nhân dân có một số chức
danh như kế toán viên, giám định viên, điều tra viên, chấp hành viên, trinh sát
viên,… nhưng chưa được Luật Công an nhân dân quy định.
Năm là, bổ sung cụm từ “quản lý xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt
Nam theo quy định của pháp luật”; và cụm từ “thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh
quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới” tại cái quy định
liên quan, để phù hợp với các quy định của Luật biên giới quốc gia, Luật an ninh
quốc gia, Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự, Luật phòng cháy chữa cháy, Luật
cư trú, Luật thi hành án hình sự, Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công
cụ hỗ trợ, Luật thi hành tạm giữ, tạm giam…
Sáu là, bổ sung thêm nhiệm vụ của Công an nhân dân trong việc quản lý
về an ninh mạng, bảo vệ an ninh mạng và phòng, chống tội phạm mạng theo quy
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định của pháp luật; để đảm bào phù hợp với Luật An ninh mạng số 24/2018/QH14
ngày 12 tháng 6 năm 2018.
Trên đây là một số nội dung cơ bản của Luật Công an nhân dân 2018. Việc
thực hiện tốt Luật này sẽ góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng,
chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, làm nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an
ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; đồng thời đảm bảo thể chế hoá các
đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất của
hệ thống pháp luật; khắc phục những bất cập, khó khăn trong quá trình thực hiện
Luật Công an nhân dân 2014 trong thời gian qua./.
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