
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ TĨNH 

Số:            /TTr-UBND 

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

               Hà Tĩnh, ngày         tháng     năm 2021                

TỜ TRÌNH 

Đề nghị ban hành Nghị quyết đảm bảo cơ sở vật chất cho Công an xã,  

thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2021 - 2026 
 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

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

quyền địa phương ngày 22/11/2019; Luật Công an nhân dân ngày 20/11/2018;  

Căn cứ Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật; 

Theo đề nghị của Công an tỉnh tại Tờ trình số 197/TTr-CAT-PV01 ngày  

12/10/2021 về việc ban hành Đề án “Đảm bảo cơ sở vật chất cho Công an xã, thị 

trấn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2021 - 2026”; 

Ủy ban nhân dân tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, ban hành Nghị quyết đảm 

bảo cơ sở vật chất cho Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 

2021-2026 với những nội dung sau: 

I. SỰ CẦN THIẾT, CĂN CỨ XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT 

 1. Sự cần thiết ban hành Nghị quyết 

Thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 15/3/2018 của Bộ Chính trị về 

tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu 

lực, hiệu quả, 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, Đảng ủy Công an Trung 

ương, Bộ Công an, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản để 

chỉ đạo, triển khai thực hiện.  

Đến nay, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã điều động, bố trí 1.007 cán bộ Công 

an chính quy về công tác tại 195/195 xã, thị trấn; mỗi Công an xã, thị trấn (sau 

đây gọi tắt là Công an xã) bố trí tối thiểu 05 đồng chí. Cơ bản Công an xã chính 

quy đã tiếp nhận lại nơi làm việc của Công an xã bán chuyên trách trước đây, 

được bố trí làm việc, ăn ở, sinh hoạt tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã, thị trấn và 

một số cơ sở dôi dư như trường học, trạm y tế, hội quán thôn…. Tuy vậy, nơi làm 

việc, chỗ ăn nghỉ, trang thiết bị, phương tiện, công cụ hỗ trợ của lực lượng Công 

an xã còn nhiều hạn chế; nhiều trang thiết bị, phương tiện chưa được trang cấp 

theo định mức quy định của Chính phủ và Bộ Công an.  
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Căn cứ 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, trong đó giao UBND các cấp 

trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình 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” và xuất phát từ yêu cầu thực tiễn cũng 

như thực trạng cơ sở vật chất phục vụ công tác, chiến đấu của lực lượng Công an xã 

hiện nay, việc ban hành Nghị quyết “Đảm bảo cơ sở vật chất cho Công an xã, thị 

trấn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2021 - 2026” là yêu cầu cấp thiết nhằm 

tạo điều kiện cho lực lượng Công an xã đủ mạnh để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo 

vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới. 

2. Căn cứ xây dựng Nghị quyết 

- Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 15/3/2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi 

mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; 

- Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22/11/2019; 

- Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009; 

- Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014; 

- Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; 

- Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015; 

- Luật Công an nhân dân ngày 20/11/2018; 

- Các Nghị định của Chính phủ: số 127/2006/NĐ-CP ngày 27/10/2006 quy 

định về bảo đảm điều kiện cho hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, 

an toàn xã hội; số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và 

quản lý quy hoạch xây dựng đô thị; số 18/2013/NĐ-CP ngày 21/02/2013 quy định 

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

lực lượng Công an nhân dân; số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 quy định chi tiết 

một số nội dung về quy hoạch xây dựng; số 165/2016/NĐ-CP, ngày 24/12/2016 quy 

định về quản lý, sử dụng ngân sách đối với một số hoạt động thuộc lĩnh vực quốc 

phòng, an ninh; số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 về sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP; số 

154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; số 10/2021/NĐ-CP 

ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 42/2021/NĐ-CP ngày 

31/3/2021 quy định việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy; 

- Thông tư số 69/2021/TT-BCA ngày 17/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an 

ban hành quy định tiêu chuẩn, định mức trang bị cho Công an xã, phường, thị trấn;  

- Các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an: số 5246/QĐ-BCA-H03 ngày 

09/7/2019 ban hành tiêu chuẩn, định mức trang bị tạm thời cho lực lượng Công 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-34-2016-nd-cp-quy-dinh-chi-tiet-bien-phap-thi-hanh-luat-ban-hanh-van-ban-quy-pham-phap-luat-312070.aspx


3 

 

an chính quy đảm nhận các chức danh Công an xã; số 3384/QĐ-BCA-H02 ngày 

14/5/2021 ban hành suất vốn đầu tư xây dựng công trình trong Công an nhân dân 

năm 2021; 

- Các Văn bản của Bộ Công an: số 165/BCA-H01 ngày 17/01/2020 về việc 

hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất cho Công an xã; số 1066/BCA-H02 ngày 26/3/2020 về 

việc quy hoạch, bố trí quỹ đất an ninh để xây dựng Trụ sở Công an xã, thị trấn thuộc 

Bộ Công an trên toàn quốc; số 1172/BCA-H02 ngày 23/4/2021 về việc bố trí đất 

xây dựng trụ sở Công an xã, thị trấn trên toàn quốc; số 172/TB-V01 ngày 04/6/2021 

về thông báo kết luận của đồng chí Bộ trưởng tại Hội nghị sơ kết, đánh giá kết quả 

thực hiện chủ trương xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy trên toàn quốc. 

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

dựng và doanh trại, Bộ Công an về áp dụng thiết kế điển hình Trụ sở làm việc 

Công an cấp xã. 

II. THỰC TRẠNG CƠ SỞ VẬT CHẤT CỦA CÔNG AN XÃ HIỆN NAY 

1. Thực trạng nơi làm việc 

- Có 37/195 Công an xã (chiếm 18,97%) dự kiến bố trí làm việc lâu dài tại 

37 cơ sở dôi dư có vị trí, diện tích đất phù hợp (có 22 đơn vị đã bố trí làm việc tại 

cơ sở dôi dư, 15 đơn vị đã được giới thiệu cơ sở dôi dư để chuyển giao làm trụ sở 

nhưng hiện tại vẫn đang làm việc trong khuôn viên UBND xã, thị trấn). Đến nay, 

Công an tỉnh đã hoàn thiện hồ sơ báo cáo Bộ Công an đề nghị Bộ Tài chính 

chuyển giao đối với 24 cơ sở cho Công an xã quản lý, sử dụng theo quy định về 

quản lý tài sản công, 12 cơ sở dôi dư còn lại hiện đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ 

đề nghị. Riêng Công an thị trấn Tây Sơn thuộc huyện Hương Sơn đã được bố trí 

làm việc tại trụ sở Trạm Cảnh sát Tây Sơn (đã giải thể) thuộc tài sản quản lý của 

Công an tỉnh do đó không cần làm thủ tục chuyển giao.  

Hầu hết các cơ sở dôi dư dự kiến bố trí làm trụ sở Công an xã có công 

năng sử dụng chưa phù hợp cần phải cải tạo, bố trí lại. Nhiều cơ sở do đã xây 

dựng từ lâu hoặc không sử dụng trong một thời gian dài nên đã bị xuống cấp, cần 

phải sửa chữa để đảm bảo điều kiện làm việc, sinh hoạt. 

- Có 158/195 Công an xã (chiếm 81,03%) không có phương án bố trí trụ sở 

làm việc tại các cơ sở dôi dư, trong đó: 148 Công an xã hiện đang được bố trí sử 

dụng một số phòng làm việc, ăn ở, sinh hoạt, thường trực chiến đấu trong khuôn 

viên trụ sở UBND xã, thị trấn, có diện tích mỗi phòng chủ yếu từ 12 đến 25m
2
; 

10 Công an xã đang phải thuê, mượn cơ sở làm việc ngoài UBND xã  

Việc bố trí làm việc chung trong khuôn viên trụ sở UBND xã, thị trấn hoặc 

chung phòng làm việc với các lực lượng khác dễ xảy ra việc lộ, lọt bí mật nghiệp 

vụ cũng như ảnh hưởng đến quá trình triển khai các mặt công tác nghiệp vụ của 

lực lượng Công an. 

2. Thực trạng việc khảo sát, lập quy hoạch đất xây dựng trụ sở làm 

việc Công an xã 

Đến nay, các địa phương đã giới thiệu 194 vị trí đất (Công an thị trấn Tây 

Sơn đang sử dụng đất an ninh) để quy hoạch bố trí làm trụ sở Công an xã với 
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diện tích từ 1.000m
2
 đến 3.000m

2
. Sở Xây dựng đã chủ trì, phối hợp với Công an 

tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành phố, thị xã tiến hành 

khảo sát thực địa để lập quy hoạch đất an ninh tại 194/194 vị trí.  

3. Thực trạng trang thiết bị, phương tiện, công cụ hỗ trợ 

- Sau khi bố trí, lực lượng Công an xã đã tiếp nhận lại toàn bộ trang thiết 

bị, phương tiện, công cụ hỗ trợ từ lực lượng Công an bán chuyên trách: 9.383 

đơn vị, giá trị ước tính còn lại là 2.266.980.000 đồng. 

- Từ năm 2018 đến nay, Bộ Công an đã trang cấp cho Công an xã tổng số 

22 danh mục với 31.669 đơn vị, tương đương với số tiền là 33.363.305.697 đồng. 

UBND các cấp đã hỗ trợ kinh phí, mua sắm trang thiết bị cho lực lượng Công an 

xã tương đương số tiền 6.407.719.000 đồng. 

Nhìn chung trang thiết bị, phương tiện trang cấp cho Công an xã còn thiếu, 

chưa đáp ứng yêu cầu công tác. Đối chiếu với tiêu chuẩn quy định, hiện nay lực 

lượng Công an xã trên địa bàn tỉnh còn thiếu, cần tiếp tục trang bị thêm 508.931 

đơn vị, tương đương số tiền là 218.870.214.518 đồng. 

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT 

Thực hiện Kế hoạch số 300/KH-HĐND ngày 06/8/2021 của HĐND tỉnh về 

việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XVIII, UBND tỉnh đã giao Công 

an tỉnh chủ trì tham mưu Nghị quyết, Đề án “Đảm bảo cơ sở vật chất cho Công 

an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2021 - 2026” và tổ chức lấy ý 

kiến các sở, ban, ngành cấp tỉnh có liên quan, UBND các huyện, thành phố, thị 

xã, báo cáo UBND tỉnh; ngày 27/8/2021, ngày 07/10/2021 UBND tỉnh tổ chức 

họp và ngày 08/10/2021 Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức họp nghe, cho ý kiến 

về Nghị quyết, Đề án. Công an tỉnh đã tiếp thu ý kiến góp ý của các đơn vị, địa 

phương, ý kiến kết luận tại các phiên họp, hoàn thiện Nghị quyết, Đề án. Ngày 

12/10/2021, Công an tỉnh có Tờ trình số 197/TTr-CAT-PV01 đề nghị UBND tỉnh 

ban hành Đề án.  

Ngày 16/10/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã họp nghe và đồng ý chủ 

trương ban hành Đề án (tại Thông báo số 180-TB/TU ngày 19/10/2021). 

IV. NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT 

 1. Mục tiêu 

 1.1. Mục tiêu tổng quát 

 Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp 

Nhân dân trong đảm bảo cơ sở vật chất cho lực lượng Công an xã; góp phần bảo 

đảm tốt tình hình ANTT ngay tại cơ sở trong tình hình mới, phục vụ hiệu quả cho 

phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. 

 1.2. Mục tiêu cụ thể 

 - Đến hết Quý IV/2021, hoàn thành việc khảo sát, lập quy hoạch đất an 

ninh, cấp đất xây dựng trụ sở Công an xã và đề nghị Bộ Tài chính quyết định 

chuyển giao tài sản của 36 cơ sở dôi dư cho lực lượng Công an.  
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 - Phấn đấu đến hết năm 2024, có trên 50% Công an xã có trụ sở làm việc 

độc lập, đến hết năm 2026 có 100% Công an xã có trụ sở làm việc độc lập. 

- Phấn đấu đến hết năm 2026, 100% Công an xã được trang bị đầy đủ trang 

thiết bị, phương tiện, công cụ hỗ trợ phục vụ tốt yêu cầu công tác.  

 2. Yêu cầu 

- Quá trình triển khai thực hiện Đề án cần phát huy vai trò, trách nhiệm 

của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã, đảm bảo triển khai 

quyết liệt, hiệu quả, đúng tiến độ, mục tiêu đề ra. Tuân thủ đúng các quy định 

về quản lý, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước. 

- Ưu tiên đầu tư trụ sở, trang cấp phương tiện, trang thiết bị, công cụ hỗ trợ 

cho Công an các xã biên giới, ven biển, xã đặc biệt khó khăn, xã trọng điểm, phức 

tạp về ANTT; xã đang thuê, mượn trụ sở bên ngoài; xã đã thực hiện việc sắp xếp 

theo Nghị quyết số 819/NQ-UBTVQH14 ngày 21/11/2019 của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tại tỉnh Hà Tĩnh. Bám sát chủ 

trương, định hướng sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2022 - 2026 để xác 

định lộ trình đầu tư xây dựng trụ sở Công an xã phù hợp, tránh lãng phí.  

3. Giải pháp đảm bảo cơ sở vật chất cho Công an xã 

3.1. Khẩn trương đề nghị chuyển giao tài sản công của các cơ sở dôi dư 

cho lực lượng Công an xã và đẩy nhanh tiến độ khảo sát, lập quy hoạch sử 

dụng đất an ninh, cấp đất xây dựng trụ sở Công an xã  

- Đối với các cơ sở dôi dư: khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục báo cáo 

Bộ Công an đề nghị Bộ Tài chính đồng ý chuyển giao tài sản trên đất cho Công 

an xã quản lý, sử dụng làm trụ sở làm việc đối với 12/36 cơ sở dôi dư còn lại. Sau 

khi Bộ Tài chính có quyết định chuyển giao tài sản, tiến hành chuyển đổi mục 

đích sử dụng đất sang đất an ninh đối với 36/36 địa điểm.  

- Đối với 158 vị trí đất giới thiệu để xây dựng mới trụ sở Công an xã: sau 

khi ban hành Đề án, tiến hành khảo sát, lập quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất 

an ninh và hoàn thiện việc cấp đất để xây dựng mới trụ sở Công an xã (hoàn 

thành trong Quý IV/2021). 

 Kinh phí khảo sát, lập quy hoạch sử dụng đất an ninh: dự kiến khoảng 

35.000.000 đồng/trụ sở x 158 trụ sở = 5.530.000.000 đồng (năm tỷ, năm trăm ba 

mươi triệu đồng). 

3.2. Đầu tư kinh phí nâng cấp, cải tạo, sửa chữa các 37 cơ sở làm việc 

dôi dư được chuyển giao làm trụ sở Công an xã 

 Sau khi có quyết định của Bộ Tài chính về việc chuyển giao tài sản của các 

cơ sở dôi dư cho lực lượng Công an, giao Công an tỉnh hàng năm tiến hành khảo 

sát, đánh giá hiện trạng để bố trí kinh phí thường xuyên phục vụ cải tạo, sửa 

chữa, nâng cấp các cơ sở dôi dư làm trụ sở Công an xã, trong đó: giai đoạn 2021 - 

2023, ưu tiên cải tạo, sửa chữa các cơ sở đã xuống cấp, diện tích nhỏ, các xã biên 

giới, ven biển, xã đặc biệt khó khăn, xã trọng điểm, phức tạp về ANTT. Đến hết 

năm 2026, đảm bảo hoàn thành việc cải tạo, sửa chữa 100% cơ sở dôi dư. 
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3.3. Huy động nguồn lực đầu tư xây dựng mới 158 trụ sở làm việc cho 

Công an xã 

 - Về quy mô diện tích: căn cứ tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với sỹ quan, hạ 

sỹ quan, chiến sỹ đang phục vụ trong lực lượng Công an nhân dân theo Nghị định 

số 18/2013/NĐ-CP, Văn bản số 2070/HD-H02-P5 ngày 08/7/2020 của Cục Quản 

lý xây dựng và doanh trại - Bộ Công an về hướng dẫn áp dụng thiết kế điển hình 

trụ sở làm việc Công an cấp xã (có 04 phương án thiết kế điển hình) và điều kiện 

ngân sách của địa phương, dự kiến quy mô xây dựng 01 trụ sở Công an xã theo 

Phương án với số lượng 05 cán bộ, chiến sĩ/Công an xã (mức tiêu chuẩn tối thiểu 

hiện nay theo hướng dẫn tại Văn bản số 2070/HD-H02-P5), có tổ chức không 

gian gồm 05 hạng mục: Nhà làm việc, ăn, ở doanh trại 02 tầng cấp III; Gara xe 02 

bánh; Cổng bảo vệ và tường rào; Sân điều lệnh; Sân thể thao.  

 Thiết kế điển hình: 01 Nhà làm việc, ăn, ở doanh trại 02 tầng, trong đó: tầng 

01 bố trí phòng làm việc, khu vực tiếp dân và kho vật chứng + tạm giữ hành chính; 

tầng 02 bố trí phòng làm việc, phòng bếp + ăn, phòng ở doanh trại và kho tổng 

hợp. Trong đó:  

 (1) Phòng làm việc: Trưởng Công an 01 phòng diện tích 12m
2
 (kết hợp 

phòng ở); Phó Trưởng Công an 01 phòng diện tích 09m
2
; Phòng làm việc chung 

cho cán bộ, chiến sĩ (03 người) 18m
2 
x 70%

1
 = 12,6m

2
.  

 (2) Phòng trực ban tiếp dân: 24m
2
. 

(3) Phòng ở tập thể doanh trại cho 04 người và kho tổng hợp (không tính Trưởng 

Công an): 24m
2
 x 70% = 16,8m

2
. 

 (4) Bếp ăn tập thể: 10m
2
. 

(5) Kho vật chứng + tạm giữ hành chính: 12m
2
. 

  (6) Phòng họp đơn vị và sinh hoạt chung: 28m
2
. 

 Như vậy, tổng diện tích sử dụng theo tiêu chuẩn đối với 01 nhà làm việc 01 

trụ sở Công an xã là 124,4m
2 
(trừ gara). Diện tích mặt sàn xây dựng 01 trụ sở Công 

an xã, thị trấn = 124,4m
2 
(diện tích sử dụng)/0,55 (hệ số sử dụng) = 226,2m

2
. 

  (7) Gara xe 2 bánh: 30m
2
, diện tích xây dựng = 30m

2
/0,8 (hệ số sử dụng 

đối với gara phương tiện theo hướng dẫn tại Công văn số 1128/H02-P2, ngày 

22/4/2021 của Cục Quản lý xây dựng và doanh trại Bộ Công an.)  = 37,5m
2
.  

Ngoài ra, trụ sở Công an xã cần xây dựng thêm một số hạng mục như: 

tường rào, cổng bảo vệ, sân điều lệnh, nhà vệ sinh... (các hạng mục hạ tầng kỹ 

thuật giá trị xây dựng tính bằng 45% chi phí xây dựng Nhà làm việc, ở doanh trại 

và gara phương tiện). 

 - Kinh phí xây dựng: căn cứ Quyết định số 3384/QĐ-BCA-H02 ngày 

14/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành suất vốn đầu tư xây dựng công 

trình trong Công an nhân dân và hướng dẫn của Bộ Công an, xác định mức kinh 

                                           
1
Là tỷ lệ cán bộ, chiến sĩ được tính để bố trí phòng làm việc theo hướng dẫn của Bộ Công an do ngoài 

công việc hành chính thì lực lượng công an xã còn thực hiện các nhiệm vụ như trinh sát địa bàn, xác minh vụ việc 

nên không phải 100% cán bộ, chiến sĩ đều làm việc và ở tại đơn vị 24/24h. 



7 

 

phí đầu tư xây dựng 01 trụ sở Công an xã là 3.389.798.000 đồng (ba tỷ, ba trăm 

tám mươi chín triệu, bảy trăm chín mươi tám nghìn đồng).   

 Tổng kinh phí xây dựng 158 trụ sở là: 3.389.798.000 đồng x 158 trụ sở = 

535.588.084.000 đồng (năm trăm ba mươi lăm tỷ, năm trăm tám mươi tám triệu, 

không trăm tám mươi tư nghìn đồng).  

 - Lộ trình phân kỳ đầu tư: tập trung ưu tiên đầu tư giai đoạn đầu cho Công 

an các xã biên giới, ven biển, xã đặc biệt khó khăn, xã trọng điểm, phức tạp về 

ANTT, xã đang phải thuê mượn địa điểm ngoài để làm việc, xã đã thực hiện việc 

sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2019 - 2021; các xã không đảm bảo các tiêu 

chí có thể thuộc diện sắp xếp trong giai đoạn 2022 - 2026 đưa vào đầu tư giai 

đoạn sau. Cụ thể: 

 + Từ khi ban hành Đề án đến hết năm 2022: xây dựng 25 trụ sở với tổng 

kinh phí 84.744.950.000 đồng. 

 + Năm 2023: xây dựng 28 trụ sở, với tổng kinh phí 94.914.344.000 đồng. 

 + Năm 2024: xây dựng 30 trụ sở (trong đó có 14/30 xã chưa đảm bảo tiêu 

chí, có thể thuộc diện sắp xếp lại), với tổng kinh phí 101.693.940.000 đồng. 

 + Năm 2025: xây dựng 35 trụ sở (35/35 xã không đảm bảo tiêu chí, có thể 

thuộc diện sắp xếp lại), với tổng kinh phí 118.642.930.000 đồng. 

 + Năm 2026: xây dựng 40 trụ sở (40/40 xã không đảm bảo tiêu chí, có thể 

thuộc diện sắp xếp lại), với tổng kinh phí 135.591.920.000 đồng. 

 Căn cứ tình hình thực tế và việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai 

đoạn 2022 - 2026 trên địa bàn tỉnh, trên cơ sở phân bổ ngân sách của HĐND 

tỉnh, UBND tỉnh xem xét, quyết định điều chỉnh lộ trình xây dựng trụ sở Công 

an xã phù hợp, đảm bảo đến hết năm 2026, đạt 100% Công an xã có trụ sở làm 

việc độc lập.   

3.4. Giải pháp đảm bảo trang thiết bị, phương tiện, công cụ hỗ trợ cho 

Công an xã 

Hàng năm, Công an tỉnh trang cấp trang thiết bị, phương tiện, công cụ hỗ 

trợ cho Công an xã theo tiêu chuẩn, định mức của Chính phủ và Bộ Công an.  

 4. Kinh phí đảm bảo thực hiện  

4.1. Tổng kinh phí đảm bảo thực hiện Đề án: 785.888.298.518 đồng. 

4.2. Cơ chế huy động nguồn vốn 

 - Kinh phí cải tạo, sửa chữa (25.900.000.000 đồng): do Công an tỉnh đảm 

bảo từ nguồn cân đối trong kinh phí thường xuyên Bộ Công an cấp hàng năm để 

thực hiện. 

- Kinh phí đảm bảo trang thiết bị, phương tiện, công cụ hỗ trợ 

(218.870.214.518 đồng): tiến hành trang bị cho Công an xã theo mức trang cấp 

của Bộ Công an; hàng năm, Công an tỉnh cân đối ngân sách thường xuyên để 

mua sắm, trang bị bổ sung các trang thiết bị cho Công an xã; căn cứ điều kiện 

ngân sách, UBND các cấp xem xét, hỗ trợ kinh phí cho lực lượng Công an xã để 
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mua sắm trang, thiết bị phục vụ công tác. 

- Kinh phí khảo sát, lập quy hoạch đất an ninh và xây dựng mới trụ sở 

Công an xã: 541.118.084.000 đồng (năm trăm bốn mươi mốt tỷ, một trăm 

mười tám triệu, không trăm tám mươi bốn nghìn đồng), từ nguồn ngân sách 

Trung ương, địa phương và các nguồn hợp pháp khác. Trong đó:  

+ Đề xuất Bộ Công an hỗ trợ 40% kinh phí theo lộ trình đầu tư, tương ứng 

với 216.447.233.600 đồng. 

+ Địa phương đảm bảo 60% kinh phí, tương ứng với 324.670.850.400 

đồng (từ nguồn ngân sách Nhà nước và huy động các nguồn hợp pháp khác), 

trong đó: Tỉnh đảm bảo 70%, tương ứng với 227.269.595.280 đồng (giai đoạn 

2021-2022: 37.915.479.000 đồng; năm 2023: 39.864.024.480 đồng; năm 2024: 

42.711.454.800 đồng; năm 2025: 49.830.030.600 đồng; năm 2026: 

56.948.606.400 đồng); cấp huyện, xã đảm bảo 30%, tương ứng với 

97.401.255.120 đồng (giai đoạn 2021-2022: 16.249.491.000 đồng; năm 2023: 

17.084.581.920 đồng; năm 2024: 18.304.909.200 đồng; năm 2025: 

21.355.727.400 đồng; năm 2026: 24.406.545.600 đồng). 

(Có dự thảo Nghị quyết gửi kèm) 

Kính đề nghị HĐND tỉnh xem xét, quyết nghị./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh;                                               

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các Ban HĐND tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- Chánh VP, các PCVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, NC. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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