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ĐỀ ÁN 

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

 

PHẦN I 

CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN 

I. Căn cứ pháp lý 

- Luật Công an nhân dân (sửa đổi) được Quốc hội khóa XIV thông qua 

ngày 20/11/2018, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2019. 

- Nghị định số 18/2013/NĐ-CP ngày 21/02/2013 của Chính phủ Quy định 

tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với sỹ quan, hạ sỹ quan, chiến sĩ đang phục vụ 

trong lực lượng Công an nhân dân. 

- Nghị định số 01/2018/NĐ-CP ngày 06/8/2018 của Chính phủ Quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an. 

- 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. 

- Thông tư số 41/2018/QĐ-BCA ngày 25/12/2018 của Bộ trưởng Bộ 

Công an Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Công 

an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

- Thông tư số 42/2018/TT-BCA ngày 25/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Công 

an Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Công an 

huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. 

- Thông tư số 46/2021/TT-BCA ngày 05/5/2021 của Bộ Công an Quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Công an xã. 

- Quyết định số 3384/QĐ-BCA-H02 ngày 14/5/2021 của Bộ Công an Ban 

hành suất vốn đầu tư xây dựng công trình trong Công an nhân dân năm 2021.  

- Công văn số 165/BCA-H01 ngày 17/01/2020 của Bộ Công an về hỗ trợ 

đầu tư cơ sở vật chất cho Công an xã. 

- Công văn số 1066/BCA-H02 ngày 26/3/2020 của Bộ Công an về Quy 

hoạch, bố trí đất an ninh để xây dựng trụ sở Công an xã, thị trấn thuộc Bộ Công 

an trên toàn quốc. 

 - Quyết định số 1793/QĐ-H45-P1 ngày 27/5/2016 của Cục Quản lý xây 

dựng cơ bản và doanh trại Ban hành Tiêu chuẩn, định mức kinh tế kỹ thuật của 
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- Công văn số 2070/HD-H02-P5 ngày 08/7/2020 của Cục Quản lý xây 

dựng và Doanh trại về Hướng dẫn áp dụng thiết kế điển hình trụ sở Công an cấp 

xã. 

- 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 của Ban cán sự Đảng UBND 

tỉnh về giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu 

Đề án xây dựng trụ sở Công an xã, thị trấn. 

- Quyết định số 55/QĐ-UBND ngày 03/3/2020 của UBND tỉnh Quảng 

Nam phê duyệt Đề án Điều động Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh 

Công an xã trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 

II. Sự cần thiết xây dựng Đề án 

1. Đặc điểm tình hình liên quan đến công tác bảo vệ an ninh, trật tự 

trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 

a. Điều kiện tự nhiên, dân cư, kinh tế xã hội 

Quảng Nam là đơn vị hành chính loại I, nằm ở trung độ của cả nước có vị 

trí chiến lược quan trọng về Quốc phòng - An ninh, thuộc vùng phát triển kinh tế 

trọng điểm miền Trung và Tây Nguyên; phía Bắc giáp thành phố Đà Nẵng và 

tỉnh Thừa Thiên Huế, phía Nam giáp tỉnh Quảng Ngãi, phía Đông giáp biển 

Đông, phía Tây giáp tỉnh Kon Tum và nước CHDCND Lào; có 18 đơn vị hành 

chính cấp huyện (15 huyện, 01 thị xã, 02 thành phố) với 241 xã, phường, thị trấn 

(25 phường, 13 thị trấn và 203 xã; trong đó có 14 xã biên giới, 02 xã đảo, 20 xã 

trọng điểm, phức tạp về ANTT). 

Tổng diện tích tự nhiên của tỉnh là 10.438 km2 (vùng đồi núi chiếm 72%). 

Tuyến biên giới đất liền ở phía Tây giáp tỉnh Sê Kông (Lào) có chiều dài 

157,422km; có 02 cửa khẩu Nam Giang (Việt Nam) - Đắc Tà Ốc (Lào) và Tây 

Giang (Việt Nam) - Kà Lùm (Lào), 04 đường tiểu ngạch và nhiều đường mòn 

dân sinh qua lại biên giới. Bờ biển dài 125km và có 15 đảo lớn nhỏ. 

Tính đến tháng 8 năm 2021, theo số liệu điều tra cơ sở dữ liệu về dân cư 

thì tổng dân số trên địa bàn tỉnh là 1.668.014 người, mật độ dân cư khoảng 160 

người/km2. Hằng năm, có khoảng 11 nghìn người từ địa phương khác đến địa 

bàn lưu trú, lao động tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, cơ sở sản xuất, 

kinh doanh; 1,5 triệu lượt khách, 500 lượt đoàn người nước ngoài đến lưu trú, du 

lịch, hoạt động tại địa bàn tỉnh; trên 600 lao động ra nước ngoài làm việc theo 

hợp đồng. 

Trên địa bàn tỉnh có 34 tộc người sinh sống (Kinh, Cơ tu, Giẻ Triêng, 

Cadong, Bh’noong, Xê Đăng, Kor, Hoa, Tà Riềng,..), trong đó dân tộc Kinh 

chiếm khoảng 91,8%, dân tộc thiểu số chiếm 8,2% dân số toàn tỉnh (khoảng 

116,9 nghìn người); có 14 tổ chức tôn giáo đã được Nhà nước công nhận tư cách 

pháp nhân với hơn 224.000 tín đồ (chiếm 12,43% dân số toàn tỉnh), trong đó có 

02 tôn giáo có quy mô lớn, đông tín đồ gồm: Phật giáo có 18 cơ sở thờ tự với 
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711 chức sắc, 167.000 tín đồ và Thiên Chúa giáo có 53 cơ sở thờ tự với 34 chức 

sắc, 25.000 tín đồ. 

b. Tình hình an ninh trật tự (ANTT) nổi lên tại địa bàn cơ sở 

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 

được nâng lên. Tuy nhiên, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật về 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 phức tạp, thủ đoạn tinh vi, 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; 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 đấu tranh kịp 

thời 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, không để 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 trong công tác đảm bảo ANTT tại cơ sở.  

2. Nhiệm vụ, quyền hạn và bộ máy tổ chức Công an xã, thị trấn 

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 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 (UBND) 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 cán bộ chiến sỹ (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… 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 
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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. 

3. Đánh giá thực trạng đội ngũ, hiện trạng trụ sở, trang bị cơ sở vật 

chất và sự cần thiết phải xây dựng trụ sở Công an xã, thị trấn 

a. Thực trạng đội ngũ: 

Hiện nay, 216/216 Công an xã, thị trấn (203 xã và 13 thị trấn) đã bố trí ít 

nhất mỗi xã, thị trấn 05 CBCS Công an chính quy (Trưởng Công an xã, Phó 

trưởng Công an xã và 03 CBCS), thời gian đến sẽ tăng cường biên chế cho 

những xã trọng điểm, phức tạp về ANTT. Ngoài ra, các xã, thị trấn còn có lực 

lượng Công an viên bán chuyên trách và lực lượng dân phòng, dân phố tham gia 

trực đêm, tổ chức phối hợp tuần tra.  

b. Hiện trạng trụ sở, trang bị cơ sở vật chất: 

- Trụ sở của Công an xã: 

Hiện có 06/203 Công an xã đã có trụ sở độc lập do sử dụng lại trụ sở của 

các Đồn Công an đã giải thể: Tam Đại (Phú Ninh), Tam Hiệp (Núi Thành), Bình 

Nguyên (Thăng Bình), Mà Cooih, xã Ba (Đông Giang) và Chàl Vàl (Nam 

Giang). Có 03 Công an xã không đăng ký đầu tư xây dựng mới do tận dụng lại 

trụ sở cũ nhưng cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu trước mắt cũng như lâu dài theo tiêu 

chuẩn, đó là: Công an xã Quế Mỹ (Quế Sơn) tận dụng trụ sở cũ của Trung tâm y 

tế xã Quế Cường, Công an xã Cà Dy (Nam Giang) và xã Trà Mai (Nam Trà My) 

sử dụng trụ sở cũ Công an huyện Nam Giang và Nam Trà My (trụ sở Công an 

huyện Nam Giang và Nam Trà My hiện nay đang được Bộ Công an đầu tư xây 

dựng mới). Hầu hết Công an các xã còn lại được UBND cấp xã bố trí từ 01 đến 

02 phòng làm việc trong trụ sở UBND xã hoặc làm việc chung với các phòng 

ban khác, diện tích từ 15m2 đến 50m2
. Trong các xã bố trí Công an xã làm việc 

chung thì phòng làm việc một số Công an xã đã xuống cấp, hư hỏng; không có 

phòng tiếp công dân, phòng họp, phòng tạm giữ hành chính và kho vật chứng; 

cá biệt có nơi lực lượng Công an xã cùng lúc vừa 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. 

Ngoài ra, Công an 04 xã (Mà Cooih, Chàl Vàl, Tam Hiệp, Bình Nguyên) tuy đã 

có trụ sở độc lập nhưng các trụ sở này đều xây dựng đã lâu nay đã xuống cấp 

cần thiết phải được đầu tư xây dựng mới vào các năm cuối của lộ trình thực hiện 

Đề án.  

Năm 2020, được sự quan tâm của Bộ Công an, Công an tỉnh Quảng Nam 

đã triển khai xây dựng 14 nhà tiền chế phục vụ chỗ ăn, ở tạm thời cho CBCS 

Công an các xã biên giới tại 02 huyện Tây Giang và Nam Giang về cơ bản giải 

quyết được một phần khó khăn cho lực lượng Công an các xã khu vực biên giới.  

- Trụ sở Công an thị trấn: 
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Hiện nay, 05/13 Công an thị trấn đã được UBND tỉnh đầu tư xây dựng trụ 

sở từ khi thành lập: Ái Nghĩa (Đại Lộc), Nam Phước (Duy Xuyên), Thạnh Mỹ 

(Nam Giang), Khâm Đức (Phước Sơn), Trà My (Bắc Trà My). Riêng Công an 

thị trấn Tiên Kỳ (Tiên Phước) tận dụng trụ sở cũ của Phòng Giáo dục - Đào tạo 

huyện để làm trụ sở và Công an thị trấn Hà Lam được UBND huyện Thăng Bình 

chuẩn bị đầu tư xây dựng năm 2021 nên không đăng ký nhu cầu đầu tư xây 

dựng mới; còn 06 trụ sở Công an thị trấn ( Núi Thành, Phú Thịnh, Prao, Tân 

Bình, Đông Phú, Hương An) chưa được đầu tư xây dựng; cán bộ chiến sỹ phải 

làm việc tạm tại các trụ sở cũ của UBND thị trấn hoặc làm việc chung trong 

UBND thị; điều kiện làm việc vừa 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 gặp bất lợi cho công tác, sinh hoạt chung.  

- Trang bị cơ sở vật chất của lực lượng Công an xã, thị trấn: 

Trong những năm qua, Bộ Công an đã quan tâm đầu tư trang bị cho Công 

an 203 xã và 13 thị trấn thuộc Công an tỉnh Quảng Nam nhiều trang thiết bị văn 

phòng, phương tiện, vũ khí, công cụ hỗ trợ với tổng kinh phí 47,2 tỷ đồng. 

Trong đó:  

+ Cấp vũ khí, công cụ hỗ trợ, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, quân trang,.. trị 

giá 19,9 tỷ đồng. 

+ Đầu tư mua sắm xe mô tô, bàn ghế làm việc, máy vi tính, máy in, máy 

hủy tài liệu, máy fax,... trị giá 27,3 tỷ đồng. 

 Trong thời gian đến, để đảm bảo đúng quy định về định mức và nhu cầu 

sử dụng trang thiết bị phục vụ công tác, Bộ Công an sẽ tiếp tục đầu tư trang bị 

giá trị khoảng 100 tỷ đồng cho Công an xã và thị trấn. 

4. Kết luận 

Với đặc điểm và tình hình 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. Tuy nhiên, do nguồn vốn đầu tư Nhà nước giao hằng năm còn 

hạn chế, Bộ Công an đang tập trung đầu tư để hoàn thành các dự án chuyển tiếp 

và triển khai các dự án quan trọng, cấp bách trực tiếp phục vụ chiến đấu nên 

việc đầu tư cho Công an xã còn hạn chế (Công văn số 165/BCA-H01 ngày 

17/01/2020 của Bộ Công an gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương). Bên cạnh đó, tại Khoản 3 Điều 11 Nghị định số 42/2021/NĐ-CP ngày 

31/3/2020 của Chính phủ quy định việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy 

có quy định UBND các cấp có trách nhiệm “Bảo đảm trụ sở hoặc nơi làm việc; 

hỗ trợ ngân sách để đầu tư xây dựng, sửa chữa trụ sở hoặc nơi làm việc, sinh 

hoạt và trang thiết bị, phương tiện, các điều kiện bảo đảm khác phục vụ cho 

hoạt động của lực lượng Công an xã”.  
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Vì vậy, kính đề nghị Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Quảng Nam quan tâm 

đầu tư xây dựng trụ sở cho 204 Công an xã, thị trấn (198 xã, 06 thị trấn) thuộc 

tỉnh Quảng Nam. 

 

PHẦN II 

NỘI DUNG ĐỀ ÁN 

I. Mục tiêu, yêu cầu 

1. Mục tiêu 

- 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; 

đồng thời, dự lường khi có tình huống phức tạp về ANTT trên địa bàn cần huy động 

nhiều lực lượng để tăng cường thường trực tại Công an xã, thị trấn. 

- 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. Yêu cầu 

- 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 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 

đáp ứng yêu cầu công tác của từng địa phương trong thời điểm hiện tại cũng như 

về lâu dài; khi phát sinh tình huống phức tạp về ANTT, cần huy động nhiều lực 

lượng tham gia thường trực tại Công an xã, thị trấn. 

- Trụ sở của Công an xã, thị trấn xây dựng độc lập trên diện tích đất 

khoảng từ 500m2 đến 2000m2 hoặc trong khuôn viên trụ sở UBND xã, thị trấn 

(đối với các xã, thị trấn không bố trí được vị trí đất độc lập nhưng phải đảm diện 

tích xây dựng các hạng mục theo quy định) và ở những vị trí an toàn, không bị 

ảnh hưởng bởi thiên tai, sạt lở, không bị tranh chấp, đã được đền bù, giải phóng 

và san lấp mặt bằng.  
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- Các hạng mục công trình công trình trụ sở Công an xã, thị trấn phải có kết 

cấu kiên cố, đảm bảo phục vụ yêu cầu công tác, chiến đấu và sinh hoạt trước mắt 

và dự trù phương án nâng thêm tầng khi biên chế Công an xã, thị trấn tăng lên. 

II. Nhiệm vụ cơ bản của đề án 

1. Cơ sở tính toán 

- Căn cứ Nghị định số 18/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 2 năm 2013 của 

Chính phủ về Quy định tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, 

chiến sĩ đang phục vụ trong lực lượng Công an nhân dân và nhu cầu thực tế của 

Công an xã, thị trấn. 

- Căn cứ Quyết định số 3384/QĐ-BCA-H02 ngày 14/5/2021 của Bộ Công 

an Ban hành suất vốn đầu tư xây dựng công trình trong Công an nhân dân năm 

2021.  

- Căn cứ bảng hướng dẫn tính diện tích theo tiêu chuẩn Cơ sở làm việc 

Công an phường ban hành kèm theo Quyết định số 1793/QĐ-H45-P1 ngày 

27/5/2016 của Cục Quản lý xây dựng cơ bản và doanh trại - Bộ Công an. 

- Căn cứ Hướng dẫn số 2070/HD-H02-P5 ngày 08/7/2020 Cục Quản lý 

xây dựng cơ bản và doanh trại - Bộ Công an về việc hướng dẫn áp dụng thiết kế 

điển hình trụ sở Công an cấp xã. 

- Căn cứ vào tình hình thực tế hiện nay. 

2. Quy mô đầu tư xây dựng 

Đảm bảo quy mô theo quy định của Bộ Công an và tình hình thực tế tại 

địa phương. 

Bảng 01: Bảng tính diện tích theo tiêu chuẩn với quy mô 07 CBCS 

SỐ 

 

TT  

NHU CẦU XÂY DỰNG 

ĐƠN 

VỊ 

TÍNH 

TỈ LỆ 

TÍNH 

THEO 

% 

SỐ 

LƯỢNG 

TIÊU 

CHUẨN 

(m2SD) 

DIỆN 

TÍCH 

SỬ 

DỤNG  

( m2 ) 

HỆ 

SỐ 

 SỬ 

DỤNG 

 (K) 

DIỆN 

TÍCH 

XÂY 

DỰNG 

( m2 ) 

GHI CHÚ 

1  2  3  4  5  6 7  8 9  10  

I 
Diện tích làm việc, ăn tập 

thể, nghỉ trực 
7       200 0,55 364   

1 Trưởng Công an xã, thị trấn Đ/c   1 12 12       

2 Phó trưởng Công an xã, TT Đ/c   2 9 18       

3 Phòng làm việc của CBCS  Đ/c 100% 4 6 24       

4 
Phòng ngủ trực (không tính 

trưởng CA xã, thị trấn) 
Đ/c 100% 6 6 36       

5 
Phòng lưu giữ người 

VPHC 
Phòng   1 24 24       

6 Phòng trực ban, tiếp dân Phòng   1 24 24       

7 Phòng sinh hoạt chung Phòng   1 24 24       

8 Phòng họp đơn vị Phòng   1 24 24     
DT tối 

thiểu 

9 
Diện tích bếp ăn tập thể, 

kho chung 
Đ/c               

- Hạ sỹ quan, chiến sỹ     0 1,7 0       
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- 

Cấp úy, cấp tá hoặc có mức 

lương từ thiếu úy đến trung 

tá 

    7 2 14       

II Diện tích gara xe 02 bánh         24 0,8 29   

1 Gara xe 02 bánh Xe   10 2,35 24     
CBCS+03 

khách 

III 
Diện tích Nhà tạm giữ xe 

VPHC 
        24 0,8 30   

2 Nhà tạm giữ xe VPHC Xe   15 1,6 24     

Tạm tính 

15 xe 2 

bánh 
 

Quy mô diện tích xây dựng hạng mục chính (nhà làm việc, ăn tập thể, 

nghỉ trực) có thể dao động tăng hoặc giảm trong phạm vi 10% (quy mô diện tích 

xây dựng hạng mục chính của Đề án tính tăng 9,1%). 

3. Phương án thiết kế 

Căn cứ phương án thiết kế điển hình trụ sở Công an cấp xã quy mô từ 5 

đến 7 CBCS do Cục Quản lý xây dựng cơ bản và doanh trại phát hành. Cụ thể: 

- Thiết kế Tổng mặt bằng: phương án điển hình trên khuôn viên đất rộng 

1000m2 (chiều dài 37m, chiều rộng 27m). 

- Tổ chức không gian: gồm 06 hạng mục: Nhà làm việc, ăn, ở doanh trại 

02 tầng cấp III, diện tích 397m2; gara xe 02 bánh 1 tầng diện tích 30m2; nhà tạm 

giữ phương tiện vi phạm hành chính 1 tầng diện tích 30m2; cổng và tường rào 

bảo vệ; sân điều lệnh; sân thể thao. 

- Giải pháp thiết kế nhà sơ bộ: 

 + Nhà làm việc, ăn, ở doanh trại: Nhà cấp III, 02 tầng, diện tích sàn 

397m2, trong đó: tầng 1 bố trí phòng làm việc, khu vực tiếp công dân và kho vật 

chứng + tạm giữ hành chính; tầng 2 bố trí phòng làm việc, phòng bếp + ăn, 

phòng ở doanh trại và kho tổng hợp.  

Giải pháp: Kết cấu bằng bê tông cốt thép (BTCT) chịu lực (tính toán 

phương án đáp ứng yêu cầu nâng thêm tầng sau này khi tăng biên chế); mái đổ 

BTCT, trên lợp tôn màu; tường xây gạch ống, sơn vôi màu; cửa đi, cửa sổ bằng 

nhôm kính (hoặc gỗ); nền nhà lát gạch granic; nền vệ sinh lát gạch chống trượt; 

tường bếp, vệ sinh ốp gạch men; bậc cấp, cầu thang ốp đá; điện nước theo tiêu 

chuẩn hiện hành. 

+ Gara xe 02 bánh: Nhà cấp IV, 01 tầng, diện tích sàn 30m2; móng BTCT; 

trụ, vì kèo, xà gồ thép sơn màu; mái lợp tôn màu; nền bê tông. 

+ Nhà tạm giữ phương tiện vi phạm hành chính: Nhà cấp IV, 01 tầng, 

diện tích sàn 30m2; móng BTCT; trụ, vì kèo, xà gồ thép sơn màu; mái lợp tôn 

màu; cửa và tường bảo vệ bằng khung lưới B40; nền bê tông. 

+ Sân đường nội bộ: Bê tông đá 1x2 M200.  

+ Tường rào, cổng ngõ: xây gạch phù hợp với cảnh quan chung. 

 (Có bản vẽ thiết kế điển hình kèm theo) 
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4. Dự trù kinh phí 

- Kinh phí đầu tư 01 trụ sở (không tính chi phí đền bù, giải phóng và san 

lấp mặt bằng) được chia ra làm 02 nhóm:  

+ Nhóm 1: Xây dựng trụ sở độc lập. Giá trị: 4.486.000.000đ/01 trụ sở.  

(Chi tiết bảng tính kinh phí nhóm 1 tại Phụ lục 01 kèm theo) 

+ Nhóm 2: Xây dựng trụ sở trong khuôn viên UBND xã, thị trấn (không 

tính tường rào, cổng ngõ và chi phí khảo sát địa hình, địa chất). Giá trị: 

3.778.000.000đ/01 trụ sở.  

(Chi tiết bảng tính kinh phí nhóm 2 tại Phụ lục 02 kèm theo) 

Tổng khái toán kinh phí đầu tư trụ sở cho 204 Công an xã, thị trấn (198 xã 

và 06 thị trấn) gồm:   

Nhóm 1: 123 xã, thị trấn. Giá trị: 123 x 4.486.000đ = 551.778.000.000 (đồng). 

Nhóm 2: 81 xã, thị trấn. Giá trị: 81 x 3.778.000đ = 306.018.000.000 (đồng). 

Tổng cộng: 857.796.000.000đ. 

(Bằng chữ: Tám trăm năm mươi bảy tỷ bảy trăm chín mươi sáu triệu đồng) 

5. Nguồn vốn 

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. 

Bảng 01: Bảng tổng hợp nguồn vốn bố trí thực hiện Đề án 

      
ĐVT: Triệu đồng 

Vốn bố trí 
Năm Tổng 

cộng 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Tổng nguồn vốn 102.238 109.556 110.972 108.848 84.764 122.306 118.528 100.584 857.796 

Vốn NS tỉnh 67.411 73.242 73.738 72.817 62.263 90.809 88.589 74.612 603.480 

Vốn NS ĐP 34.827 36.314 37.234 36.031 22.501 31.497 29.939 25.972 254.316 
 

 (Chi tiết kinh phí đối ứng của từng địa phương tại Phụ lục 3 kèm theo) 

6. Lộ trình thực hiện 

Thực hiện từ năm 2021 đến năm 2030, cụ thể: 

a) Năm 2021  

Hoàn thành và thông qua Đề án.  

b) Từ năm 2022 đến năm 2026  

Triển khai đầu tư xây dựng trụ sở cho 123 Công an xã thị trấn. 

c) Từ năm 2027 đến năm 2029  

Triển khai đầu tư xây dựng trụ sở cho 81 Công an xã thị trấn còn lại.  

d) Năm 2030  

Hoàn thành toàn bộ nội dung Đề án. 



 10 

Bảng 02: Lộ trình thực hiện đầu tư 

Số 

TT 
Địa phương 

Năm 

2022 

Năm 

2023 

Năm 

2024 

Năm 

2025 

Năm 

2026 

Năm 

2027 

Năm 

2028 

Năm 

2029 
Ghi chú 

1 Tam Kỳ 1 1 1 1 0 0 0 0 4 xã 

2 Hội An 1 1 1 1 0 0 0 0 4 xã 

3 Điện Bàn 2 2 2 2 1 2 1 1 13 xã 

4 Đại Lộc 2 2 2 2 2 2 2 3 17 xã 

5 Duy Xuyên 2 2 2 2 2 1 1 1 13 xã 

6 Quế Sơn 2 2 2 2 1 1 1 1 12 xã, TT 

7 Thăng Bình 2 3 3 3 2 2 3 3 21 xã, TT 

8 Núi Thành 2 2 2 2 2 2 3 2 17 xã, TT 

9 Phú Ninh 1 1 1 1 1 2 2 1 10 xã, TT 

10 Tiên Phước 2 2 2 2 1 2 2 1 14 xã 

11 Bắc Trà My 1 1 1 1 1 2 2 3 12 xã 

12 Nam Trà My 1 1 1 1 1 2 1 1 9 xã 

13 Hiệp Đức 1 1 1 1 1 2 2 2 11 xã, TT 

14 Phước Sơn 1 1 1 1 1 2 2 2 11 xã 

15 Nông Sơn 1 1 1 1 1 1 0 0 6 xã 

16 Nam Giang 1 1 1 1 1 2 2 1 10 xã 

17 Đông Giang 1 1 1 1 1 2 2 1 10 xã, TT 

18 Tây Giang 1 1 1 1 1 2 2 1 10 xã 

 
Tổng cộng 25 26 26 26 20 29 28 24 204 xã, TT 

 

(Chi tiết bảng tính kinh phí theo lộ trình xây dựng từng trụ sở cụ thể tại 

Phụ lục 4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f, 4g, 4h  kèm theo) 

7. Chủ đầu tư 

Giao UBND huyện, thị xã, thành phố làm chủ đầu tư quản lý đầu tư xây 

dựng dự án.  

Việc sửa chữa thường xuyên trụ sở Công an xã, thị trấn giao cho địa 

phương tự cân đối ngân sách. 

 

PHẦN III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Căn cứ nội dung Đề án được UBND tỉnh phê duyệt, các cơ quan, đơn vị 

có liên quan tổ chức triển khai thực hiện. 

1. Công an tỉnh: 

- Phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện Đề án;  

- Chỉ đạo Công an các cấp tham mưu, đề xuất UBND cùng cấp bố trí 

nguồn vốn đối ứng, bàn giao đất để triển khai xây dựng theo lộ trình. 

- Chủ trì thuê tư vấn thiết kế mẫu gửi Sở Xây dựng thẩm định ban hành; 

phối hợp nghiệm thu công trình, tổ chức, quản lý sử dụng trụ sở Công an xã, thị 

trấn đảm bảo hiệu quả, thiết thực, phục vụ tốt công tác bảo vệ an ninh chính trị 

và trật tự an toàn xã hội tại địa bàn cơ sở. 
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2. Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, 

UBND cấp huyện tham mưu cấp có thẩm quyền bố trí kế hoạch vốn đầu tư phát 

triển trung hạn và hằng năm để triển khai thực hiện Đề án. Tham mưu cấp có 

thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư, kế hoạch lựa chọn nhà thầu và thực 

hiện các nhiệm vụ khác có liên quan. 

3. Đề nghị Sở Tài chính phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu 

cấp có thẩm quyền bố trí kế hoạch vốn đầu tư phát triển để triển khai thực hiện  

Đề án; bố trí nguồn vốn hợp lý để Công an tỉnh thực hiện việc xây dựng thiết kế 

mẫu. Tham mưu cấp có thẩm quyền thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan. 

 4. Đề nghị Sở Xây dựng hướng dẫn Công an tỉnh triển khai thiết kế mẫu; 

thẩm định và ban hành thiết kế mẫu theo quy định. 

5. Đề nghị Văn phòng UBND tỉnh theo dõi việc thực hiện của các Sở, 

ngành, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án và đề xuất giải 

pháp chỉ đạo kịp thời. 

6. Đề nghị các Sở, ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách 

nhiệm phối hợp, hướng dẫn các địa phương lập các thủ tục triển khai thực hiện 

Đề án. 

7. UBND các huyện, thị xã, thành phố: 

- Thực hiện nhiệm vụ của Chủ đầu tư đối với các dự án xây dựng trụ sở 

Công an xã, thị trấn trên địa bàn; triển khai thi công trụ sở các Công an các xã, 

thị trấn đúng theo thiết kế mẫu được phê duyệt. 

- Lập kế hoạch vốn đầu tư phần vốn ngân sách của địa phương trình HĐND 

huyện, thị xã, thành phố thông qua để triển khai thực hiện Đề án theo lộ trình.  

- Chỉ đạo các phòng ban chức năng, UBND xã, thị trấn phối hợp lựa chọn, 

bố trí đất đã được đền bù, giải phóng và san lấp mặt bằng; đảm bảo các thủ tục 

triển khai thi công, giám sát, nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng, thanh quyết 

toán và quản lý, sử dụng công trình theo đúng quy định. 

8. UBND các xã, thị trấn: 

Phối hợp Công an các địa phương tham mưu UBND huyện, thị xã, thành 

phố tìm chọn địa điểm xây dựng; chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai 

xây dựng trụ sở Công an xã, thị trấn theo lộ trình./. 
 

Nơi nhận: 

- Bộ trưởng Bộ Công an; 

- V01-Bộ Công an; 

- Thường trực tỉnh ủy; 

- TT HĐND, UBND tỉnh;  

- Các Ban HĐND tỉnh; 

- VP: Đoàn ĐB;QH&HĐND, UBND tỉnh; 

- Các cơ quan chuyên môn UBND tỉnh; 

- Các Sở: KH và ĐT, Tài chính, Xây dựng, 

TN và MT; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các Đ/c PGĐ Công an tỉnh; 

- Công an các địa phương; 

- Lưu: VT, PH10, PV01.  

 GIÁM ĐỐC 

 

 

Đã ký 

 

 

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng 
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