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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Quảng Nam, ngày 29 tháng 9 năm 2021 

 

NGHỊ QUYẾT  

Về xây dựng trụ sở Công an xã, thị trấn  

thuộc Công an tỉnh Quảng Nam  

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM 

KHÓA X, KỲ HỌP THỨ BA 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;  

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Công an nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2018; 

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;  

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 42/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2021 của 

Chính phủ Quy định việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy; 

Xét Tờ trình số 5988/TTr-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua đề án xây dựng trụ 

sở Công an xã, thị trấn thuộc Công an tỉnh Quảng Nam; Báo cáo thẩm tra số 

130/BC-HĐND ngày 22 tháng 9 năm 2021 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội 

đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại 

kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Thông qua Đề án xây dựng trụ sở Công an xã, thị trấn thuộc 

Công an tỉnh Quảng Nam (gọi tắt là trụ sở) với các nội dung chủ yếu sau: 

I. Mục tiêu chung 

Xây dựng trụ sở Công an xã, thị trấn nhằm đảm bảo cơ sở vật chất, điều kiện 

làm việc, sinh hoạt, ở thường trực, tiếp dân, tạm giữ hành chính, lưu trữ, bảo quản 

vật chứng và các hạng mục thiết yếu khác theo quy định đáp ứng nhu cầu trước mắt 

và lâu dài khi tăng biên chế; phục vụ công tác chiến đấu, xây dựng lực lượng, sinh 

hoạt, thông tin liên lạc, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, tham gia phòng cháy, 
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chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại địa phương; đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công 

tác đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở. 

II. Mục tiêu cụ thể và lộ trình thực hiện 

Đến năm 2030, hoàn thành đầu tư xây dựng 204 trụ sở (198 xã và 06 thị 

trấn). Cụ thể: 

1. Giai đoạn I: Từ năm 2022-2026 đầu tư xây dựng 123 trụ sở. 

2. Giai đoạn II: Từ năm 2027-2029 đầu tư xây dựng 81 trụ sở. 

(Dự kiến lộ trình thực hiện theo Phụ lục đính kèm) 

III. Dự kiến tổng kinh phí và nguồn vốn thực hiện  

1. Dự kiến tổng kinh phí đầu tư xây dựng 204 trụ sở: 857,796 tỷ đồng 

(Tám trăm năm mươi bảy tỷ, bảy trăm chín mươi sáu triệu đồng), chia làm 02 

giai đoạn: 

a) Giai đoạn I: Xây dựng 123 trụ sở, kinh phí: 516,378 tỷ đồng, trong đó: 

Ngân sách tỉnh: 349,471 tỷ đồng; ngân sách các địa phương: 166,907 tỷ đồng. 

b) Giai đoạn II: Xây dựng 81 trụ sở, kinh phí: 341,418 tỷ đồng, trong đó: 

Ngân sách tỉnh: 254,009 tỷ đồng; ngân sách các địa phương: 87,409 tỷ đồng. 

2. Nguồn vốn thực hiện: Vốn ngân sách tỉnh và cân đối của các địa 

phương, cụ thể: 

a) Ngân sách địa phương cân đối 100%: Thành phố Tam Kỳ và Hội An. 

b) Ngân sách địa phương cân đối 50%: Thị xã Điện Bàn. 

c) Ngân sách địa phương cân đối 30%: Núi Thành, Phú Ninh, Thăng 

Bình, Duy Xuyên, Quế Sơn, Đại Lộc.  

d) 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. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh:  

a) 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. 

b) 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 các địa điểm trong khuôn viên Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, các trụ sở 

hiện đang xuống cấp nghiêm trọng. 
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c) Kiểm soát chặt chẽ khối lượng, đơn giá, định mức, 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. 

d) Trong điều kiện khả năng huy động nguồn thu gặp nhiều khó khăn, đề 

nghị Ủy ban nhân dân 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. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban của Hội đồng nhân dân, Tổ 

đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa X, kỳ họp 

thứ ba thông qua ngày 29 tháng 9 năm 2021./.  

  
 

Nơi nhận: 
- UBTVQH; 

- Văn phòng: Quốc hội; CTN, CP; 

- BCTĐB-UBTVQH; 

- Các Bộ: CA, KH&ĐT, TC; 

- Ban TVTU, TT HĐND tỉnh, UBND tỉnh; 

- UBMTTQVN, Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- Các Ban của HĐND tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- VP: Tỉnh ủy, UBND tỉnh; 

- Công an tỉnh; Công an các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh; 

- TT.HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Báo Quảng Nam, Đài PT-TH tỉnh;  

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;  

- VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh: CPVP, các phòng; 

- Lưu: VT, CTHĐND. 

 

CHỦ TỊCH  
 

 

 

 

 

 

 Phan Việt Cường 

  


