
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:          /TTr-UBND   Quảng Nam, ngày       tháng 9  năm 2021

TỜ TRÌNH
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

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam

Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước; Luật Đầu tư công; Luật Công an nhân 
dân và thực hiện Công văn số 282-CV/TU ngày 13/5/2021 của Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy cho chủ trương về Đề án xây dựng trụ sở Công an xã, thị trấn;

 Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, ban hành 
Nghị quyết thông qua Đề án xây dựng trụ sở Công an xã, thị trấn thuộc Công an 
tỉnh Quảng Nam với các nội dung như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT
Cùng với sự phát triển của đất nước, Quảng Nam đạt được nhiều thành 

tựu quan trọng về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; hệ thống 
chính trị từng bước được kiện toàn, đời sống vật chất và tinh  thần của Nhân dân 
trong tỉnh ngày càng được nâng lên. Tuy nhiên, tình hình tội phạm và vi phạm 
pháp luật về an ninh trật tự (ANTT) ngày càng diễn biến phức tạp, một số địa 
bàn còn tiềm ẩn yếu tố có thể gây mất ổn định về an ninh chính trị, trật tự an 
toàn xã hội; các thế lực thù địch không từ bỏ âm mưu chống phá sự nghiệp cách 
mạng của nước ta, tiếp tục móc nối, lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền, dân 
tộc, tôn giáo và các vấn đề xã hội khác để kích động, gây rối, biểu tình nhằm tạo 
điểm nóng về ANTT. Hoạt động của tội phạm, tệ nạn xã hội diễn biến khó 
lường, xuất hiện nhiều thủ đoạn tinh vi, mới, nhất là tội phạm có tổ chức, sử 
dụng vũ khí nóng, tội phạm chống người thi hành công vụ, tội phạm về môi 
trường, tội phạm về công nghệ cao; tỷ lệ thanh thiếu niên vi phạm pháp luật có 
chiều hướng gia tăng.

Việc chủ động nắm chắc tình hình, phát hiện, ngăn ngừa và kịp thời đấu 
tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù 
địch, không để hình thành tổ chức chính trị đối lập, không để xảy ra khủng bố, gây 
rối ANTT, bạo loạn, các vụ việc liên quan đến ANTT, tạo thành điểm nóng ngay 
tại cơ sở là vấn đề cấp bách hiện nay. Việc xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn 
với nền quốc phòng toàn dân vững mạnh tại cơ sở và xây dựng, củng cố lực lượng 
Công an xã, thị trấn hiện nay là nhiệm vụ hết sức cấp thiết để đảm bảo an ninh trật 
tự tại cơ sở. Hiện nay, 100% Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh đã được bố trí ít 
nhất 05 cán bộ, chiến sỹ (CBCS) Công an chính quy.

Công an xã, thị trấn là một cấp Công an chính quy cơ sở đặt trong hệ thống 
tổ chức của Công an nhân dân Việt Nam, đây là lực lượng vũ trang chuyên trách 
làm nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại cơ sở. Công an 
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xã, thị trấn chịu sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của cấp ủy Đảng, sự quản lý, điều 
hành của Ủy ban nhân dân xã, thị trấn và sự chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ của 
Công an cấp trên. Hiện nay, 100% Công an xã, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh đã bố 
trí ít nhất 05 CBCS Công an chính quy theo chỉ đạo của Bộ Công an.

Công an xã, thị trấn có nhiệm vụ trực tiếp nắm tình hình ANTT, tham 
mưu cho cấp ủy, UBND cùng cấp và Công an cấp trên về công tác đảm bảo 
ANTT trên địa bàn; làm nòng cốt xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh 
Tổ quốc; tổ chức phổ biến, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, 
chính sách, pháp luật của Nhà nước về ANTT; trực tiếp hướng dẫn, giải quyết 
các thủ tục hành chính; đặc biệt là trực tiếp phát hiện, ngăn chặn và đấu tranh 
phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật 
khác theo quy định của pháp luật… Đồng thời, Công an xã, thị trấn cũng là lực 
lượng nòng cốt trong công tác phòng, chống thiên tai, cứu nạn cứu hộ và phòng, 
chống dịch bệnh trên địa bàn. Nhiệm vụ Công an xã, thị trấn là rất nặng nề, phức 
tạp nên việc chăm lo, xây dựng lực lượng Công an xã, thị trấn vững mạnh, trang 
bị công cụ, phương tiện, nhà làm việc, nhà tạm giữ hành chính và các công trình 
có liên quan sẽ giúp lực lượng này ổn định nơi ăn, ở, sinh hoạt, công tác để an 
tâm làm tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, hiện nay chỉ có 12/216 Công an xã, thị trấn (05 xã và 07 thị 
trấn) có chỗ làm việc cơ bản đáp ứng được yêu cầu theo tiêu chuẩn do được 
UBND tỉnh đầu tư hoặc sử dụng lại các cơ sở làm việc cũ; còn lại 204 Công an 
xã, thị trấn (198 xã và 06 thị trấn) chưa có trụ sở làm việc. Cán bộ chiến sỹ phải 
làm việc tạm tại các trụ sở cũ của UBND xã, thị trấn hoặc làm việc chung trong 
UBND xã, thị trấn với điều kiện làm việc còn nhiều hạn chế như: thiếu diện tích, 
không có phòng tiếp công dân, phòng họp, phòng tạm giữ hành chính, kho vật 
chứng... hoặc phải di chuyển xa vị trí làm việc gây bất lợi cho công tác, sinh 
hoạt chung, có nơi lực lượng Công an xã, thị trấn vừa phải tiếp công dân, giải 
quyết thủ tục hành chính, vừa phải trực tiếp đấu tranh với đối tượng vi phạm 
pháp luật trong cùng một phòng làm việc gây nhiều trở ngại cho công tác nghiệp vụ.

Với đặc điểm và tình hình nêu trên, việc đầu tư xây dựng trụ sở Công an 
xã, thị trấn là hết sức cần thiết, cấp bách để Công an xã, thị trấn có chỗ làm việc 
ổn định, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác đảm bảo ANTT tại cơ sở trong tình 
hình hiện nay. 

II. CƠ SỞ PHÁP LÝ XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
- Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015;
- Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019; 
- Luật Công an nhân dân (sửa đổi) ngày 20/11/2018;
- Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ Quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách Nhà nước;
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- Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ Quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;
- Nghị định số 42/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Chính phủ Quy định 

việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy;
- Công văn số 282-CV/TU ngày 13/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

cho chủ trương về Đề án xây dựng trụ sở Công an xã, thị trấn;
III. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG DỰ THẢO 

NGHỊ QUYẾT
1. Mục đích
Việc đầu tư xây dựng trụ sở Công an xã, thị trấn nhằm đảm bảo điều kiện 

làm việc, sinh hoạt, nơi tiếp dân, tạm giữ hành chính, lưu trữ, bảo quản vật chứng,… 
và các hạng  mục thiết yếu khác theo quy định để  CBCS ổn định nơi ăn, ở, sinh 
hoạt, công tác, yên tâm và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo ANTT 
tại cơ sở trong tình hình hiện nay.

Từng bước đảm bảo cơ sở vật chất, phương tiện, vũ khí, công cụ hỗ trợ,… 
cho lực lượng Công an xã, thị trấn phục vụ công tác chiến đấu, xây dựng lực 
lượng, thông tin liên lạc, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, tham gia PCCC và 
cứu nạn cứu hộ… tại địa phương.

2. Quan điểm
Việc đầu tư xây dựng trụ sở Công an các xã, thị trấn phải đảm bảo đúng 

quy định, có lộ trình phù hợp, có sự thống nhất từ Bộ Công an, tỉnh, huyện, xã 
và Nhân dân; căn cứ thực tiễn từng địa phương để thực hiện theo lộ trình phù 
hợp, không để lãng phí. 

Quá trình thực hiện Đề án phải khách quan, toàn diện, đầy đủ; tính toán 
kỹ nhu cầu về diện tích xây dựng, trang bị phương tiện, công cụ, kinh phí đầu tư 
theo phân kỳ trong thời điểm hiện tại cũng như về lâu dài.

IV. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
Thực hiện Công văn số 282-CV/TU ngày 13/5/2021 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy cho chủ trương về Đề án Công an xã, thị trấn; Công văn số 92-
CV/BCSĐ ngày 20/5/2021 của Ban cán sự đảng UBND tỉnh; Công an tỉnh được 
giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu xây dựng dự thảo Đề 
án xây dựng trụ sở Công an xã, thị trấn; Công an tỉnh đã xây dựng dự thảo Đề án 
và báo cáo UBND tỉnh tại các cuộc họp ngày 10/6/2021 và ngày 18/8/2021; lấy 
ý kiến góp ý của các Sở, ngành liên quan như: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài 
chính, Sở Xây dựng, ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp và ý kiến của các thành 
viên UBND tỉnh. Trên cơ sở đó, Công an tỉnh chỉnh sửa dự thảo Đề án, Nghị 
quyết và các hồ sơ liên quan, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh theo đúng 
trình tự, thủ tục.

V. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT 
1. Bố cục của dự thảo Nghị quyết
Nghị quyết có 02 điều, cụ thể:



4
Điều 1. Thống nhất thông qua Đề án xây dựng trụ sở Công an xã, thị trấn 

thuộc Công an tỉnh Quảng Nam với các nội dung cụ thể sau: 
1. Mục tiêu Đề án:
- Xây dựng trụ sở Công an xã, thị trấn phải đảm bảo điều kiện làm việc, 

sinh hoạt, ở thường trực, nơi tiếp dân, tạm giữ hành chính, lưu trữ, bảo quản vật 
chứng,… và các hạng mục thiết yếu khác theo quy định trước mắt và lâu dài khi 
tăng biên chế.

- Đảm bảo cơ sở vật chất, phương tiện, vũ khí, công cụ hỗ trợ,… phục vụ 
công tác chiến đấu, xây dựng lực lượng, sinh hoạt, thông tin liên lạc, phòng 
chống thiên tai, dịch bệnh, tham gia PCCC và cứu nạn cứu hộ tại địa phương.

- Đảm bảo phù hợp với thực tế, địa bàn vùng miền, quy hoạch đất đai và 
ngân sách địa phương. Giao UBND các địa phương chủ động chọn thứ tự ưu 
tiên để đầu tư xây dựng theo lộ trình của tỉnh.

- Nguồn kinh phí để thực hiện chủ yếu là ngân sách của tỉnh và nguồn 
ngân sách đối ứng của địa phương; đồng thời tranh thủ các nguồn kinh phí hỗ trợ 
của Bộ Công an về trang bị vũ khí, công cụ hỗ trợ, thiết bị, phương tiện,… để 
triển khai thực hiện.

- Hoàn thành công tác đầu tư xây dựng trước năm 2030.
2. Nội dung cơ bản Đề án:
2.1. Quy mô: Đầu tư xây dựng 204 trụ sở Công an xã, thị trấn thuộc Công 

an tỉnh Quảng Nam.
2.2. Lộ trình: Thực hiện từ năm 2021 đến năm 2030, cụ thể:
- Năm 2021: Hoàn chỉnh Đề án.
- Từ năm 2022 đến năm 2026: Triển khai đầu tư xây dựng trụ sở cho 123 

Công an xã, thị trấn.
- Từ năm 2027 đến năm 2029: Triển khai đầu tư xây dựng trụ sở cho 81 

Công an xã, thị trấn còn lại.
- Đến năm 2030: Hoàn thành toàn bộ nội dung Đề án.
2.3. Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách UBND tỉnh và cân đối của các địa 

phương, cụ thể:
- Ngân sách địa phương cân đối 100%: Thành phố Tam Kỳ và Hội An.
- Ngân sách địa phương cân đối 50%: Thị xã Điện Bàn.
- Ngân sách địa phương cân đối 30%: Núi Thành, Phú Ninh, Thăng Bình, 

Duy Xuyên, Quế Sơn, Đại Lộc. 
- Ngân sách địa phương cân đối 20%: Tiên Phước, Hiệp Đức, Nông Sơn, 

Phước Sơn, Bắc Trà My, Nam Trà My, Đông Giang, Tây Giang, Nam Giang.
Tổng số tiền đầu tư cho cả Đề án khoảng 857.796.000.000đ.

(Bằng chữ: Tám trăm năm mươi bảy tỷ bảy trăm chín mươi sáu triệu đồng)
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Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Giao UBND tỉnh Quảng Nam triển khai thực hiện Nghị quyết theo quy định. 
2. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc 

triển khai thực hiện Nghị quyết này.
3. Nghị quyết đã được HĐND tỉnh khóa X, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày   

/…/2021./.
2. Nội dung cơ bản của dự thảo Nghị quyết (Chi tiết tại dự thảo Nghị 

quyết kèm theo)
(Kèm theo dự thảo Nghị quyết, Đề án và các hồ sơ liên quan)

Kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, thông qua Đề án và ban hành 
Nghị quyết để triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên; 
- TT TU, TT HĐND tỉnh; 
- CT, các PCT UBND tỉnh; 
- Công an tỉnh;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- CPVP; 
- Lưu: VT, TH, NC

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

 [daky]
Lê Trí Thanh
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