
 

BÁO CÁO TÓM TẮT 

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

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X 
 

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Công an tỉnh báo cáo tóm tắt Đề án xây 

dựng trụ sở Công an xã, thị trấn thuộc Công an tỉnh Quảng Nam trình kỳ họp thứ ba, 

HĐND tỉnh khóa X với một số nội dung cụ thể như sau:  

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT VÀ CĂN CỨ PHÁP LÝ: 

1. Sự cần thiết ban hành Nghị quyết 

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. 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 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 quan tâmchăm lo, xây dựng lực lượng Công an 

xã, thị trấn vững mạnh, trang bị đầy đủ trang thiết bị, phương tiện, nhà làm việc, nhà 

tạm giữ hành chính và các công trình có liên quan sẽ giúp lực lượng này yên tâm 

hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Tuy nhiên, thực tế 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 nhiệm vụ; còn lại 204 Công an 

xã, thị trấn (gồm 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; điều kiện làm việc vừa thiếu diện tích, không đầy đủ các phòng 

làm việc theo quy định (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; cá biệt có nơi lực lượng Công an xã, thị trấn 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 khó khăn khi thực hiện nhiệm vụ. 

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; do đó, UBND tỉnh có Tờ trình số 5988/TTr-UBND 
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ngày 09/9/2021 và hồ sơ liên quan đề nghị HĐND tỉnh ban hành nghị quyết thông 

qua Đề án xây dựng trụ sở Công an xã, thị trấn thuộc Công an tỉnh Quảng Nam 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. 

2. Căn cứ pháp lý 

- 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 

chio tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách Nhà nước; 

- Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều 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 Tỉnh ủy Quảng Nam về cho 

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

II. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VÀ QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG ĐỀ ÁN  

1. Quan điểm chỉ đạo 

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; căn cứ 

thực tiễn từng địa phương để thực hiện phù hợp. 

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. 

2. Quá trình xây dựng đề án 

Thực hiện Công văn số 282-CV/TU ngày 13/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy về cho chủ trương xây dựng 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 Đề án xây dựng trụ sở Công an xã, thị 

trấn; Công an tỉnh đã xây dựng dự thảo Đề án và báo cáo chủ tịch 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 đã 

nghiêm túc tiếp thu, hoàn chỉnh 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. 

III. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA ĐỀ ÁN 

1. Tổng số Công an xã, thị trấn cần đầu tư xây dựng trụ sở theo Đề án là 204 

trụ sở (198 xã, 06 thị trấn). 

- Tổng số kinh phí đầu tư Đề án 857,796 tỷ đồng(Tám trăm năm mươi bảy tỷ, 

bảy trăm chín mươi sáu triệu đồng).  

2. Phân kỳ đầu tư theo 02 giai đoạn, cụ thể: 
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+ Giai đoạn 2022-2026, kinh phí đầu tư xây dựng 123 trụ sở là 516,378 tỷ đồng; 

trong đó ngân sách tỉnh 349,471 tỷ đồng, ngân sách địa phương 166,907 tỷ đồng. 

+ Giai đoạn 2027-2029, kinh phí đầu tư xây dựng 81 trụ sở là 341,418 tỷ đồng; 

trong đó ngân sách tỉnh 254,009 tỷ đồng, ngân sách địa phương 87,409 tỷ đồng. 

3.  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 123 Công an 

xã thị trấn. 

+ Năm 2027 đến năm 2029, triển khai đầu tư xây dựng trụ sở 81 Công an xã 

thị trấn còn lại.  

+ Năm 2030, hoàn thành Đề án.  

4. 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. 

IV. PHƯƠNG ÁN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA 

UBND TỈNH 

Sau khi Nghị quyết được ban hành, căn cứ nhiệm vụ được giao và tình hình 

thực tế, UBND tỉnh giao Công an tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây 

dựng,  các ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai 

thực hiện theo quy định. 
 

Kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./. 
 

 


