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 BÁO CÁO
Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về Đề án 

xây dựng trụ sở Công an xã, thị trấn thuộc Công an tỉnh Quảng Nam 

Qua xem xét Tờ trình số 5988/TTr-UBND ngày 09/9/2021 của UBND tỉnh 
và hồ sơ liên quan về đề nghị ban hành nghị quyết thông qua Đề án xây dựng trụ 
sở Công an xã, thị trấn thuộc Công an tỉnh Quảng Nam, Ban Kinh tế - Ngân 
sách HĐND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh một số nội dung sau: 

Tại kỳ họp này, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định đầu tư 
xây dựng 204 trụ sở Công an xã, thị trấn thuộc Công an tỉnh (gồm 198 xã và 06 trị 
trấn) được chia thành 02 giai đoạn với dự kiến tổng mức đầu tư là 857,7 tỷ đồng, 
sử dụng vốn ngân sách tỉnh 603,4 tỷ đồng và ngân sách các địa phương 254,3 tỷ 
đồng, cụ thể như sau: Giai đoạn 2022 – 2026 đầu tư xây dựng 123 trụ sở Công an 
xã, thị trấn với tổng kinh phí đầu tư 516,3 tỷ đồng (trong đó ngân sách tỉnh 349,4 
tỷ, ngân sách các địa phương 166,9 tỷ); Giai đoạn 2027 – 2029 đầu tư 81 trụ sở 
Công an xã, thị trấn với tổng kinh phí đầu tư 341,4 tỷ đồng (trong đó ngân sách 
tỉnh 254 tỷ, ngân sách các địa phương 87,4 tỷ). Qua xem xét các hồ sơ liên quan, 
Ban Kinh tế - Ngân sách nhận thấy, Đề án được cơ quan chuyên môn tổ chức rà 
soát, đánh giá hiện trạng trụ sở làm việc của Công an xã, thị trấn, đề xuất phương 
án xây dựng phù hợp với tình hình thực tế và nguồn lực hiện có. Quá trình xây 
dựng Đề án đã được lấy ý kiến của cơ quan quản lý chuyên ngành, thực hiện đúng 
chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban cán sự đảng UBND tỉnh1; hầu hết ý kiến cơ bản thống 
nhất với Đề án. Ban Kinh tế - Ngân sách cơ bản thống nhất chủ trương đầu tư của 
Đề án, kính đề nghị HĐND tỉnh xem xét thông qua.

Ngoài ra, Ban đề nghị UBND tỉnh quan tâm một số nội dung sau:
- Chỉ đạo tổ chức thực hiện đề án đảm bảo theo đúng quy định của pháp 

luật hiện hành và hướng dẫn của Bộ Công an. Nghiên cứu ban hành các thiết kế 
mẫu trên cơ sở xem xét kỹ về quy mô hạng mục đầu tư các công trình để đáp 
ứng yêu cầu công năng sử dụng phù hợp với tình hình thực tế của từng vùng, địa 
phương (về diện tích, dân số, tình hình an ninh, trật tự …), đảm bảo tính đồng 
bộ, thống nhất nhằm tiết kiệm chi phí xây dựng và giảm thời gian thực hiện đầu 
tư các công trình.

- Thực hiện chặt chẽ phân kỳ đầu tư theo kế hoạch đầu tư công hàng năm 
đảm bảo phù hợp với nguồn vốn được bố trí; ưu tiên đầu tư xây dựng trụ sở tại 

1 Công văn số 282-CV/TU ngày 13/5/2021 của Tỉnh ủy Quảng Nam về cho chủ trương về Đề án xây dựng trụ sở 
Công an xã, thị trấn; Công văn số 92-CV/BCSĐ ngày 20/5/2021 về xây dựng trụ sở Công an xã, thị trấn; Thông 
báo số 355/TB-UBND ngày 20/8/2021 về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp về Đề án xây dựng trụ 
sở Công an xã, thị trấn thuộc Công an tỉnh...
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các địa điểm trong khuôn viên UBND các xã, các trụ sở hiện đang xuống cấp 
nghiêm trọng.

- Kiểm soát chặt chẽ khối lượng, đơn giá, định mức và các chi phí đầu tư 
xây dựng nhằm tiết kiệm nguồn vốn và phát huy hiệu quả đầu tư, hạn chế thấp 
nhất việc điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư dự án sau khi đã quyết định chủ 
trương đầu tư; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định đối với 
những trường hợp phát sinh của dự án.

- Mặt khác, trong điều kiện khả năng huy động nguồn thu gặp nhiều khó 
khăn, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Công an tỉnh theo dõi, tranh thủ nguồn kinh 
phí hỗ trợ của Trung ương, Bộ Công an để lồng ghép cùng nguồn ngân sách địa 
phương triển khai thực hiện đề án đảm bảo mục tiêu đã đề ra.

Về dự thảo nghị quyết: Trên cơ sở nội dung thẩm tra và kiến nghị nêu trên, 
Ban đề nghị cơ quan chuyên môn xem xét bổ sung, hoàn chỉnh dự thảo nghị 
quyết.

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về 
đề nghị ban hành nghị quyết thông qua Đề án xây dựng trụ sở Công an xã, thị 
trấn thuộc Công an tỉnh. Kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- TT HĐND, Đoàn ĐBQH, UBND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Đại biểu khách mời;
- CPVP; phòng CTHĐND.
- Lưu VT, CV.

TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH
          TRƯỞNG BAN

[daky]
Nguyễn Đức        


		2021-09-22T15:33:48+0700
	Quảng Nam


		2021-09-22T15:36:41+0700
	Quảng Nam


		2021-09-22T15:36:49+0700
	Quảng Nam


		2021-09-22T15:36:50+0700
	Quảng Nam


		2021-09-22T15:36:51+0700
	Quảng Nam




