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BÁO CÁO THẨM TRA
Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về việc đề nghị quy định mức hỗ trợ

vốn đầu tư công nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-2025 
đầu tư xây dựng trụ sở làm việc công an cấp xã trên địa bàn tỉnh Hải Dương

(Báo cáo tại kỳ họp thứ 8 - HĐND tỉnh khóa XVII)

Sau khi nghiên cứu, xem xét Tờ trình, Dự thảo Nghị quyết của UBND 
tỉnh về việc đề nghị quy định mức hỗ trợ vốn đầu tư công nguồn ngân sách tỉnh 
giai đoạn 2021-205 đầu tư xây dựng trụ sở làm việc công an cấp xã trên địa bàn 
tỉnh Hải Dương, Ban kinh tế - ngân sách có ý kiến như sau:

I. Căn cứ pháp lý
Tại điểm d, khoản 1 điều 13 Luật Công an nhân dân năm 2018 quy định: 

Hội đồng nhân dân các cấp, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có 
trách nhiệm quyết định ngân sách bảo đảm thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh 
quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội của địa phương.

Mặt khác, tại điều 12 Nghị định số 165/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 
của Chính phủ quy định về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước đối với một số 
hoạt động thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh cũng quy định: căn cứ khả năng 
cân đối ngân sách địa phương, UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp quyết định 
mức chi hỗ trợ cho các đơn vị quốc phòng, an ninh thực hiện các nhiệm vụ xây 
dựng, sửa chữa, nâng cấp sở chỉ huy, căn cứ chiến đấu, trụ sở làm việc...

Do đó, tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ vốn 
đầu tư công nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-205 đầu tư xây dựng trụ sở 
làm việc công an cấp xã trên địa bàn tỉnh Hải Dương là đúng thẩm quyền.

II. Về nội dung Tờ trình
1. Trụ sở công an cấp xã đã được các cơ quan chuyên môn tổ chức rà soát, 

đánh giá hiện trạng và xây dựng phương án xử lý phù hợp. Nhiều trụ sở công an 
xã chưa có trụ sở riêng, phải làm việc trong trụ sở UBND xã, trụ sở các cơ quan, 
đơn vị khác. Việc đầu tư mới trụ sở làm việc nhằm tăng cường cơ sở vật chất 
đáp ứng yêu cầu công tác của lực lượng công an xã.

2. Tổng mức hỗ trợ xây dựng mới cho 195 trụ sở công an cấp xã là 250,8 
tỷ đồng, phù hợp với số vốn đã được dự kiến bố trí theo Nghị quyết số 59/NQ-
HĐND ngày 08/12/2021 (258,24 tỷ đồng).
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Trên cơ sở đó, Ban kinh tế - ngân sách đề nghị HĐND tỉnh nhất trí với 
phương án mức hỗ trợ đầu tư xây dựng mới trụ sở làm việc công an cấp xã trên 
địa bàn tỉnh Hải Dương theo đề nghị của UBND tỉnh, cụ thể:

- Hỗ trợ 1,5 tỷ đồng/ 01 trụ sở công an cấp xã (đối với những trụ sở bố trí 
10-15 cán bộ chiến sĩ).

- Hỗ trợ 1,2 tỷ đồng/ 01 trụ sở công an cấp xã (đối với những trụ sở bố trí 
5-7 cán bộ chiến sĩ).

III. Một số kiến nghị
Ban kinh tế - ngân sách đề nghị UBND tỉnh một số nội dung sau:
- Khẩn trương phê duyệt Đề án “Xây dựng trụ sở làm việc Công an cấp xã 

trên địa bàn tỉnh Hải Dương, giai đoạn 2021-2025” để các ngành, địa phương 
làm cơ sở triển khai thực hiện. 

- Chỉ đạo tổ chức thực hiện đảm bảo theo quy định. Nghiên cứu đầu tư quy 
mô hạng mục công trình đáp ứng yêu cầu công năng sử dụng phù hợp tình hình 
thực tế của từng vùng, địa phương (diện tích, dân số, tình hình an ninh trật tự...) 
đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất, phù hợp với hồ sơ thiết kế mẫu của Bộ Công 
an nhằm tiết kiệm chi phí xây dựng và thời gian thực hiện đầu tư các công trình.

- Thực hiện phân kỳ đầu tư dự án theo kế hoạch đầu tư công hàng năm 
đảm bảo phù hợp với nguồn vốn được bố trí.

- Yêu cầu Công an tỉnh rà soát, báo cáo Bộ Công an trang bị đầy đủ thiết 
bị, phương tiện cần thiết và theo yêu cầu thường xuyên, liên tục để đáp ứng đủ 
cho lực lượng công an cấp xã.

IV. Về Dự thảo Nghị quyết: 
1. Đề nghị HĐND xem xét, điều chỉnh một số nội dung sau:
- Điều chỉnh tên Dự thảo Nghị quyết thành: “Quy định mức hỗ trợ đầu tư 

xây dựng Trụ sở làm việc Công an cấp xã trên địa bàn tỉnh Hải Dương”;
- Sửa đổi Điều 1 như sau: 
“Điều 1. Quy định mức hỗ trợ đầu tư xây dựng Trụ sở làm việc Công an 

cấp xã trên địa bàn tỉnh Hải Dương, cụ thể như sau:
1. Nội dung hỗ trợ: Đầu tư xây dựng mới trụ sở công an cấp xã.
2. Mức vốn hỗ trợ:
- Hỗ trợ 1,5 tỷ đồng/01 trụ sở công an cấp xã (đối với trụ sở bố trí 10-15 

cán bộ chiến sĩ);
- Hỗ trợ 1,2 tỷ đồng/ 01 trụ sở công an cấp xã (đối với trụ sở bố trí 5-7 

cán bộ chiến sĩ).
3. Nguồn kinh phí thực hiện: Ngân sách tỉnh từ nguồn vốn đầu tư công 

trung hạn 2021-2025”
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- Đối với nội dung điều 2, tổ chức thực hiện, Ban kinh tế - ngân sách đề 
nghị các vị đại biểu tham dự kỳ họp thảo luận thêm về nội dung: “Giao UBND 
cấp huyện có trách nhiệm bố trí đủ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa 
phương cấp huyện và ngân sách cấp xã để đầu tư xây dựng hoàn thành Đề án 
“Xây dựng trụ sở làm việc Công an cấp xã trên địa bàn tỉnh Hải Dương, giai 
đoạn 2021-2025” theo quy định của pháp luật về đầu tư công, ngân sách nhà 
nước hiện hành”.

2. Trên cơ sở ý kiến tham gia của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, ý 
kiến kết luận của chủ tọa kỳ họp; đề nghị Thường trực HĐND tỉnh giao cho Văn 
phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh phối hợp với Thư ký kỳ họp chỉnh sửa Nghị 
quyết theo đúng quy định trước khi trình Chủ tịch HĐND tỉnh ký chứng thực.

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách. Kính trình 
HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Các đại biểu dự kỳ họp;
- Lưu KTNS, VT.

TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH
TRƯỞNG BAN

Trịnh Thúy Nga
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