
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG

Số:          /TTr-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      Hải Dương, ngày      tháng 6 năm 2022

TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị quy định mức hỗ trợ vốn đầu tư công 

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

         (Tài liệu trình tại Kỳ họp thứ 8- HĐND tỉnh Khoá XVII)

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 Nghị quyết số 19/2020/NQ-HĐND ngày 24 tháng 12 năm 2020 

của Hội đồng nhân dân tỉnh Ban hành Quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và 
định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương tỉnh Hải Dương 
giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết số 10/2021/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 
2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 19/2020/NQ-HÐND ngày 
24 tháng 12 năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 59/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Hội 
đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa 
phương 5 năm 2021-2025 tỉnh Hải Dương;

Căn cứ Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07/9/2009 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã;

Căn cứ Nghị định số 165/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 của Chính phủ 
về quy định về quản lý, sử dụng ngân sách đối với một số hoạt động thuộc lĩnh 
vực quốc phòng, an ninh; Nghị định số 01/2020/NĐ-CP ngày 14/5/2020 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 165/2016/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 42/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Chính phủ về 
việc Quy định việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy; 

Căn cứ Thông báo số 396-TB/TU ngày 27/8/2021 Kết luận của Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy kết luận về Đề án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc của công 
an cấp xã trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Đề án “Xây dựng trụ sở làm việc Công an cấp xã trên địa bàn tỉnh Hải 
Dương, giai đoạn 2021-2025” hiện nay đang được Công an tỉnh lập và trình 
UBND tỉnh quyết định phê duyệt. Trên cơ sở Tờ trình số 1104/TTr-SKHĐT 
ngày 23/6/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư; Tờ trình số 1944/TTr-CAT-PHC 
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ngày 23/6/2022 của Công an tỉnh, dự thảo Đề án trình UBND tỉnh phê duyệt, đã 
căn cứ theo dân số, tình hình an ninh trật tự, đặc điểm riêng của từng xã để lập 
kế hoạch đầu tư xây dựng mới và cải tạo, sửa chữa trụ sở Công an cấp xã giai 
đoạn 2021-2025, như sau: 

I. Phương án đầu tư trụ sở Công an cấp xã và nguồn kinh phí hỗ trợ
1. Số lượng trụ sở Công an cấp xã cần xây mới:
- Nhóm 1 (bố trí 10-15 cán bộ chiến sĩ) có 56 trụ sở đầu tư xây dựng mới 

(bao gồm 27 trụ sở công an phường, thị trấn; 29 trụ sở công an tại xã có dân số 
trên 9.000 người, tình hình ANTT, một số đặc điểm khác còn phức tạp);

- Nhóm 2 (bố trí 5-7 cán bộ chiến sĩ) có 139 trụ sở công an xã đầu tư xây 
dựng mới, là xã có dân số dưới 9.000 người, tình hình ANTT ít phức tạp; 

2. Dự kiến tổng mức đầu tư và nguồn kinh phí thực hiện:
2.1. Tổng mức đầu tư xây dựng mới 195 trụ sở là 864,591 tỷ đồng (chưa 

bao gồm kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng), trong đó:
- 56 trụ sở bố trí 10-15 cán bộ chiến sĩ là 318,668 tỷ đồng.
- 139 trụ sở bố trí 5-7 cán bộ chiến sĩ là 545,923 tỷ đồng.
2.2. Nguồn vốn đầu tư đề nghị từ nguồn ngân sách địa phương trong kế 

hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025, cụ thể như sau: 
a) Vốn đầu tư công nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ đầu tư xây dựng mới 195 

trụ sở là 250,8 tỷ đồng, trong đó: Đầu tư 56 trụ sở bố trí 10-15 cán bộ chiến sĩ, 
mức hỗ trợ là 1,5 tỷ đồng/ trụ sở, với tổng kinh phí hỗ trợ là 84,0 tỷ đồng; hỗ trợ 
đầu tư 139 trụ sở bố trí 5-7 cán bộ chiến sĩ, mức hỗ trợ là 1,2 tỷ đồng/ trụ sở, với 
tổng kinh phí hỗ trợ là 166,8 tỷ đồng.

b) Số vốn thiếu còn lại 621,571 tỷ đồng (chưa bao gồm chi phí bồi thường 
GPMB nếu có), đầu tư từ nguồn ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã.

(Về trang, thiết bị, vũ khí, công cụ hỗ trợ phục vụ hoạt động chiến đấu cho 
lực lượng công an cấp xã: Bộ Công an sẽ đảm bảo cho Công an tỉnh Hải Dương 
theo tiến độ thực hiện Đề án đầu tư xây dựng Trụ sở làm việc Công an cấp xã 
trên địa bàn tỉnh Hải Dương - theo văn bản số 1025/BCA-H01 ngày 08/4/2021 
của Bộ Công an).

2.3. Về kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương 5 năm 
2021-2025 theo Nghị quyết số 59/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh, 
vốn ngân sách tỉnh dự kiến phân bổ cho Đề án Đầu tư xây dựng trụ sở làm việc 
công an cấp xã là 258,24 tỷ đồng, phù hợp với tổng mức vốn đề nghị ngân sách 
tỉnh hỗ trợ đầu tư xây dựng mới 195 trụ sở là 250,8 tỷ đồng.

II. Đề xuất
Để có cơ sở triển khai thực hiện các bước tiếp theo, UBND tỉnh trình 

HĐND tỉnh xem xét quyết định hỗ trợ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa 
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phương cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025 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 vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ: Đầu tư xây dựng mới trụ sở công an 
cấp xã.

2. Mức vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ:
- Hỗ trợ 1,5 tỷ đồng/ 01 trụ sở công an cấp xã bố trí 10-15 cán bộ chiến sĩ.
- Hỗ trợ 1,2 tỷ đồng/ 01 trụ sở công an cấp xã bố trí 5-7 cán bộ chiến sĩ.
3. Căn cứ nội dung và mức vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ nêu trên, UBND cấp 

huyện có trách nhiệm bố trí vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương cấp 
huyện và chỉ đạo UBND cấp xã bố trí vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa 
phương 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.

Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh và 
đại biểu dự họp kỳ họp thứ 8;
- Lãnh đạo VP HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTTC.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
 CHỦ TỊCH

    Triệu Thế Hùng
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