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BÁO CÁO
Dự kiến kế hoạch đầu tư xây dựng Trụ sở công an một số phường xã

trên địa bàn thành phố giai đoạn 2023-2025
(Tài liệu họp xin ý kiến Thường trực Thành ủy ngày 16.1.2023)

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019; Luật Xây dựng ngày 
18/6/2014; 

Căn cứ Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 21/10/2021 về quy định tiêu 
chuẩn, đinh mức vật chất hậu cần trong Công an nhân dân; 

Căn cứ Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 24/6/2022 của HĐND tỉnh Hải 
Dương quy định hỗ trợ đầu tư xây dựng trụ sở làm việc Công an cấp xã trên địa 
bàn tỉnh Hải Dương; Quyết định số 2055/QĐ-UBND ngày 29/7/2022 của 
UBND tỉnh về ciệc phê duyệt Đề án “Đầu tư xây dựng Trụ sở làm việc Công an 
cấp xã trên địa bàn tỉnh Hải Dương, giai đoạn 2021 – 2025;

Theo đề xuất tại Báo cáo số 1970/BC-CATP ngày 01/12/2022 của Công 
an thành phố về việc đề nghị xây dựng trụ sở Công an cấp xã.

UBND thành phố báo cáo dự kiến kế hoạch đầu tư xây dựng trụ sở công 
an các phường xã giai đoạn 2023-2025 cụ thể như sau:

I. Mục tiêu, yêu cầu
1. Mục tiêu
Đầu tư xây dựng trụ sở, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện hiện 

đại, đồng bộ tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng công an xã chính quy phát 
huy hiệu lực, hiệu quả trong công tác, chiến đấu.

2. Yêu cầu
Việc đầu tư trụ sở Công an các xã, phường phải đảm bảo đúng quy định, 

có lộ trình; căn cứ thực tiễn từng xã, phường để thực hiện.
Quá trình thực hiện 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 xã, 
phường trong thời điểm hiện tại cũng như về lâu dài.

Tập trung, ưu tiên huy động các nguồn lực để thực hiện đầu tư cơ sở vật 
chất cho Công an xã chính quy không làm ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư, xây 
dựng chung trên địa bàn thành phố.

II. Kế hoạch triển khai thực hiện
1. Các công trình đã thực hiện năm 2021-2022
Công trình đã thực hiện hoàn thành trong năm 2021-2023 gồm 06 công 

trình: Xây dựng mới trụ sở Công an phường Tứ Minh, Tân Bình, Nhị Châu, Lê 
Thanh Nghị; cải tạo sửa chữa các trụ sở công an xã Liên Hồng, Hải Tân.
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Các công trình đã lựa chọn xong nhà thầu và bàn giao mặt bằng, đang 
triển khai thi công: Xây dựng trụ sở công an phường Thạch Khôi; Xây dựng trụ 
sở công an phường Việt Hòa.

2. Kế hoạch thực hiện giai đoạn 2023-2025
Căn cứ đề án được duyệt, nhu cầu và mục tiêu trong việc xây dựng trụ sở 

công an các xã trong giai đoạn 2023-2025, số lượng trụ sở công an cấp xã cần 
xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Dương là 07 trụ sở trên địa bàn các 
phường, xã: Gia Xuyên, Nam Đồng, Tân Hưng, Ái Quốc, Ngọc Sơn, Quyết 
Thắng, Tiền Tiến; Kế hoạch đầu tư xây dựng cự thể như sau:

* Về lãnh đạo UBND thành phố phụ trách: Đồng chí Nguyễn Hữu Phúc 
– Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố;

2.1. Trụ sở làm việc Công an phường Nam Đồng
- Công an phường Nam Đồng được thành lập theo quyết định số 

4291/QĐ-BCA của Bộ trưởng Bộ Công an và bắt đầu hoạt động từ năm 2009, 
hiện biên chế làm việc của Công an phường Nam Đồng là 8 cán bộ chiến sĩ theo 
Đề án trung bình là 15 CBCS; 

- Quy mô dự kiến: Trên khu đất rộng khoảng 1.660 m2, xây dựng mới Trụ 
sở Công an có 01 Nhà làm việc 03 tầng (Diện tích xây dựng 230 m2, diện tích 
sàn xây dựng: 670 m2) và Cổng, tường rào, lán để xe và sân bê tông đảm bảo cơ 
bản hoạt động của Trụ sở

a) Sự phù hợp về quy hoạch.
- Vị trí xây dựng: đối diện Trạm y tế phường Nam Đồng, trên mặt đường 

Tỉnh lộ 390.
- Diện tích xây dựng: khoảng 1.660m2; Loại đất: cơ bản là đất ruộng 03;
- Do phần đất xây dựng trụ sở công an là phần đất mở rộng giáp trụ sở 

UBND phường nên phù hợp quy hoạch chung xây dựng 
- Đang tổ chức lập tổng mặt bằng phục vụ phê duyệt dự án và trích lục thu 

hồi đất xây dựng công trình.
- Quy hoạch, Kế hoạch sử dụng đất: Chưa phù hợp QH sử dụng đất đến 

năm 2030 của thành phố Hải Dương, đã có trong Hồ sơ trình tỉnh thẩm định về 
việc điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thành phố.

b) Dự kiến tiến độ
- Chấp thuận tổng mặt bằng phục vụ phê duyệt dự án: 28/02/2023; 
- Lập, phê duyệt Báo cáo chủ trương đầu tư: 15/4/2023.
- Lập, phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật: 30/4/2023.
- Trích lục thu hồi đất, trình giá thực hiện lập phương án, GPMB bàn giao 

mặt bằng: 20/7/2023.
(Trường hợp phải cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc và cưỡng chế thu hồi đất 

thì cộng thêm 100 ngày).
- Bàn giao mặt bằng khởi công: 30/7/2023.
c) Dự kiến nguồn vốn: 
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- Tổng mức đầu tư (dự kiến): 12.330.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười hai 
tỷ, ba trăm ba mươi triệu đồng chẵn).

Trong đó:
- Chi phí GPMB 830.000.000 đồng
- Chi phí xây dựng: 10.000.000.000 đồng
- Chi phí khác: 1.500.000.000 đồng

2.2. Trụ sở làm việc Công an xã Gia Xuyên
- Công an phường Nam Đồng được thành lập theo quyết định số 

4291/QĐ-BCA của Bộ trưởng Bộ Công an và bắt đầu hoạt động từ năm 2009, 
hiện biên chế làm việc của Công an phường Nam Đồng là 9 cán bộ chiến sĩ theo 
Đề án trung bình là 9 CBCS; 

- Quy mô dự kiến: Trên khu đất rộng khoảng 1.099,6 m2, xây dựng mới 
Trụ sở Công an có 01 Nhà làm việc 03 tầng (Diện tích xây dựng 230 m2) và 
Cổng, tường rào, lán để xe và sân bê tông đảm bảo cơ bản hoạt động của Trụ sở

a) Sự phù hợp về quy hoạch.
- Vị trí xây dựng: Trong trụ sở làm việc Đảng uỷ, HĐND, UBND xã.
- Do phần đất xây dựng trụ sở công an nằm trong trụ sở UBND phường 

nên phù hợp quy hoạch chung xây dựng; có một phần 700m2 đất thủy lợi nằm 
ngoài trụ sở. 

- Đang tổ chức lập tổng mặt bằng phục vụ phê duyệt dự án và trích lục thu 
hồi đất xây dựng công trình.

- Quy hoạch, Kế hoạch sử dụng đất: Phù hợp với quy hoạch sử dụng đất 
đến năm 2030, có trong kế hoạch sử dụng đất năm 2023.

b) Dự kiến tiến độ
- Chấp thuận tổng mặt bằng phục vụ phê duyệt dự án: 28/02/2023; 
- Lập, phê duyệt Báo cáo chủ trương đầu tư: 15/4/2023.
- Lập, phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật: 10/5/2023.
- Bàn giao mặt bằng khởi công: 20/5/2023.
c) Dự kiến nguồn vốn: 
- Tổng mức đầu tư (dự kiến): 10.580.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười tỷ, 

năm trăm tám mươi triệu đồng chẵn./.).
Trong đó:

- Chi phí xây dựng: 9.200.000.000 đồng
- Chi phí khác: 1.380.000.000 đồng

2.3. Trụ sở làm việc Công an xã Tiền Tiến:
a) Sự phù hợp về quy hoạch.
- Vị trí: Tại trụ sở công an xã hiện có, giáp đường vành đai 1.
- Diện tích xây dựng: khoảng 1.068,9m2; Loại đất:639m2 là đất ruộng 03;
- Do phần đất xây dựng trụ sở công an là phần đất mở rộng giáp trụ sở 

UBND xã nên phù hợp quy hoạch chung xây dựng 
- Đang tổ chức lập tổng mặt bằng phục vụ phê duyệt dự án và trích lục thu 

hồi đất xây dựng công trình.
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- Quy hoạch, Kế hoạch sử dụng đất: Phù hợp với quy hoạch sử dụng đất 
đến năm 2030, có trong kế hoạch sử dụng đất năm 2023.

b) Dự kiến tiến độ
- Chấp thuận tổng mặt bằng phục vụ phê duyệt dự án: 28/02/2023; 
- Lập, phê duyệt Báo cáo chủ trương đầu tư: 15/4/2023.
- Lập, phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật: 10/5/2023.
- Trích lục thu hồi đất, trình giá thực hiện lập phương án, GPMB bàn giao 

mặt bằng: 15/8/2023.
(Trường hợp phải cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc và cưỡng chế thu hồi đất 

thì cộng thêm 100 ngày).
- Bàn giao mặt bằng khởi công: 30/8/2023.
c) Dự kiến nguồn vốn: 
- Tổng mức đầu tư (dự kiến): 11.245.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười một 

tỷ, hai trăm bốn mươi lăm triệu đồng chẵn./.)
- Chi phí GPMB 320.000.000 đồng
- Chi phí xây dựng: 9.500.000.000 đồng
- Chi phí khác: 1.425.000.000 đồng

2.4. Trụ sở làm việc Công an xã Quyết Thắng:
a) Sự phù hợp về quy hoạch.
- Vị trí: sau trụ sở làm việc Đảng uỷ, HĐND, UBND xã.
- Diện tích xây dựng: khoảng 1.100m2; Loại đất:  1.100m2 là đất ruộng 

03;
- Do phần đất xây dựng trụ sở công an là phần đất mở rộng giáp trụ sở 

UBND xã nên phù hợp quy hoạch chung xây dựng 
- Đang tổ chức lập tổng mặt bằng phục vụ phê duyệt dự án và trích lục thu 

hồi đất xây dựng công trình.
- Quy hoạch, Kế hoạch sử dụng đất: Phù hợp với quy hoạch sử dụng đất 

đến năm 2030, có trong kế hoạch sử dụng đất năm 2023.
b) Dự kiến tiến độ
- Chấp thuận tổng mặt bằng phục vụ phê duyệt dự án: 28/02/2023; 
- Lập, phê duyệt Báo cáo chủ trương đầu tư: 15/4/2023.
- Lập, phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật: 10/5/2023.
- Trích lục thu hồi đất, trình giá thực hiện lập phương án, GPMB bàn giao 

mặt bằng: 01/8/2023.
(Trường hợp phải cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc và cưỡng chế thu hồi đất 

thì cộng thêm 100 ngày).
- Bàn giao mặt bằng khởi công: 30/8/2023.
c) Dự kiến nguồn vốn: 
- Tổng mức đầu tư (dự kiến): 11.475.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười một 

tỷ, bốn trăm bảy mươi lăm triệu đồng chẵn./.)
- Chi phí GPMB 550.000.000 đồng
- Chi phí xây dựng: 9.500.000.000 đồng
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- Chi phí khác: 1.425.000.000 đồng
2.5. Công an phường Ái Quốc:
a) Sự phù hợp về quy hoạch.
- Vị trí: cạnh trụ sở làm việc Đảng uỷ, HĐND, UBND phường, giáp 

đường gom Quốc lộ 5.
- Diện tích xây dựng: khoảng 1.770,8m2; Loại đất:  1.610m2 là đất ruộng 

03; Đất giao thông: 99.6 m2; Đất thuỷ lợi: 60.8 m2.
- Do phần đất xây dựng trụ sở công an là phần đất mở rộng giáp trụ sở 

UBND xã nên phù hợp quy hoạch chung xây dựng 
- Đang tổ chức lập tổng mặt bằng phục vụ phê duyệt dự án và trích lục thu 

hồi đất xây dựng công trình.
- Quy hoạch, Kế hoạch sử dụng đất: Phù hợp với quy hoạch sử dụng đất 

đến năm 2030, có trong kế hoạch sử dụng đất năm 2023.
b) Dự kiến tiến độ
- Chấp thuận tổng mặt bằng phục vụ phê duyệt dự án: 28/02/2023; 
- Lập, phê duyệt Báo cáo chủ trương đầu tư: 15/4/2023.
- Lập, phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật: 10/5/2023.
- Trích lục thu hồi đất, trình giá thực hiện lập phương án, GPMB bàn giao 

mặt bằng: 01/8/2023.
(Trường hợp phải cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc và cưỡng chế thu hồi đất 

thì cộng thêm 100 ngày).
- Bàn giao mặt bằng khởi công: 30/8/2023.
c) Dự kiến nguồn vốn: 
- Tổng mức đầu tư (dự kiến): 12.305.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười hai 

tỷ, ba trăm linh năm triệu đồng chẵn./.)
- Chi phí GPMB 805.000.000 đồng
- Chi phí xây dựng: 10.000.000.000 đồng
- Chi phí khác: 1.500.000.000 đồng

2.6. Công an xã Ngọc Sơn:
a) Sự phù hợp về quy hoạch.
- Vị trí: sau trụ sở làm việc Đảng uỷ, HĐND, UBND xã, giáp đường bê 

tông vào khu dân cư.
- Diện tích xây dựng: khoảng 2.300m2; Loại đất 2.300m2 là đất ruộng 03; 
- Do phần đất xây dựng trụ sở công an là phần đất mở rộng giáp trụ sở 

UBND xã nên phù hợp quy hoạch chung xây dựng 
- Đang tổ chức lập tổng mặt bằng phục vụ phê duyệt dự án và trích lục thu 

hồi đất xây dựng công trình.
- Quy hoạch, Kế hoạch sử dụng đất: Phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, 

chưa có trong kế hoạch sử dụng đất năm 2023.
b) Dự kiến tiến độ
- Chấp thuận tổng mặt bằng phục vụ phê duyệt dự án: 28/02/2023; 
- Lập, phê duyệt Báo cáo chủ trương đầu tư: 15/4/2023.
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- Lập, phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật: 10/5/2023.
- Trích lục thu hồi đất, trình giá thực hiện lập phương án, GPMB bàn giao 

mặt bằng: 01/8/2023.
(Trường hợp phải cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc và cưỡng chế thu hồi đất 

thì cộng thêm 100 ngày).
- Bàn giao mặt bằng khởi công: 30/8/2023.
c) Dự kiến nguồn vốn: 
- Tổng mức đầu tư (dự kiến): 13.225.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười ba 

tỷ, hai trăm hai mươi lăm triệu đồng chẵn./.)
- Chi phí GPMB: 1.150.000.000 đồng
- Chi phí xây dựng: 10.500.000.000 đồng
- Chi phí khác: 1.575.000.000 đồng

2.7. Công an phường Tân Hưng:
a) Sự phù hợp về quy hoạch.
- Vị trí xây dựng: Trong trụ sở làm việc Đảng uỷ, HĐND, UBND 

phường.
- Do phần đất xây dựng trụ sở công an nằm trong trụ sở UBND phường 

nên phù hợp quy hoạch chung xây dựng 
- Đang tổ chức lập tổng mặt bằng phục vụ phê duyệt dự án và trích lục thu 

hồi đất xây dựng công trình.
- Quy hoạch, Kế hoạch sử dụng đất: Phù hợp với quy hoạch sử dụng đất 

đến năm 2030, có trong kế hoạch sử dụng đất năm 2023.
b) Dự kiến tiến độ
- Chấp thuận tổng mặt bằng phục vụ phê duyệt dự án: 28/02/2023; 
- Lập, phê duyệt Báo cáo chủ trương đầu tư: 15/4/2023.
- Lập, phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật: 10/5/2023.
- Trích lục thu hồi đất, trình giá thực hiện lập phương án, GPMB bàn giao 

mặt bằng: 01/8/2023.
(Trường hợp phải cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc và cưỡng chế thu hồi đất 

thì cộng thêm 100 ngày).
- Bàn giao mặt bằng khởi công: 30/8/2023.
c) Dự kiến nguồn vốn: 
- Tổng mức đầu tư (dự kiến): 10.580.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười tỷ, 

năm trăm tám mươi triệu đồng chẵn./.)
- Chi phí xây dựng: 9.200.000.000 đồng
- Chi phí khác: 1.380.000.000 đồng

3. Kế hoạch nguồn vốn thực hiện năm 2023-2025
Căn cứ đề án được duyệt, nhu cầu và mục tiêu trong việc xây dựng trụ sở 

công an các xã trong giai đoạn 2023-2025, số lượng trụ sở công an cấp xã cần 
xây dựng là 07 trụ sở trên địa bàn các phường, xã: Gia Xuyên, Nam Đồng, Tân 
Hưng, Ái Quốc, Ngọc Sơn, Quyết Thắng, Tiền Tiến. Trong đó tổng mức đầu tư 
dự kiến triển khai công trình là khoảng 81,74 tỷ đồng.



7

Để đảm bảo phù hợp với khả năng cân đối nguồn vốn ngân sách thành 
phố và ngân sách xã trong giai đoạn 2023-2025, dự kiến trong năm 2023 dự kiến 
khởi công thực hiện xây dựng 7/7 trụ sở công an các phường, xã còn lại với tổng 
vốn sẽ thực hiện bố trí trong 3 năm 2023 – 2025, cụ thể:

- Ngân sách tỉnh (hỗ trợ theo đề án) là: 9,6 tỷ đồng.
- Ngân sách thành phố: 59,405 tỷ đồng. Trong đó:
+ Năm 2023 bố trí 12,150 tỷ đồng (đảm bảo 30% vốn để khởi công công 

trình – đã bao gồm nguồn vốn ngân sách tính). Thực hiện cân đối vốn từ nguồn 
vốn để chuẩn bị đầu tư đã bố trí trong kế hoạch vốn đầu tư công là 10 tỷ đồng, 
và 2,15 tỷ đồng từ nguồn dự phòng và nguồn tăng thu thường xuyên năm 2022.

   + Năm 2024 và 2025: bố trí  47,255 tỷ đồng. Thực hiện cân đối vốn từ 
nguồn XDCB tập trung hàng năm 2024 và 2025 là 36 tỷ đồng, số vốn còn là 
11,255 tỷ đồng cân đối từ nguồn thu tiền đất năm 2024, 2025.

- Ngân sách xã/phường: 12,735 tỷ đồng. Trong đó:
  + Ngân sách phường Tân Hưng bố trí từ nguồn thu được hưởng theo 

điều tiết từ nguồn đấu giá đất khu dân cư Liễu Tràng là: 9,080 tỷ đồng.
  + Ngân sách các phường Nam Đồng, Ái Quốc, xã Tiền Tiến, Quyết 

Thắng, Ngọc Sơn1 bố trí từ nguồn vượt thu tiền đất năm 2022 chuyển nguồn 
sang 2023. 

(Chi tiết có biểu kèm theo)
4. Về tổ chức thực hiện
4.1. Đối với Công an thành phố
- Phối hợp với Ban QLDA đầu tư XDCB thành phố trong việc xây dựng 

dự toán - thiết kế xây dựng trụ sở làm việc công an xã, đảm bảo phù hợp phù 
hợp với công năng sử dụng và vị trí được quy hoạch trên địa bàn các phường xã.

- Phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường, phòng Quản lý đô thị, 
UBND các xã phường để thống nhất, xác định vị trí địa điểm xây dựng, thực 
hiện các nhiệm vụ bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đảm bảo phù hợp 
thực tế.

4.2. Phòng Tài nguyên và môi trường
- Phối hợp với Công an thành phố, phòng Quản lý đô thị, UBND các 

phường xã rà soát bổ sung quỹ đất an ninh để xây dựng trụ sở công an xã.
- Thực hiện lập quy hoạch, bổ sung kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 

2030 và hằng năm, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
4.3. Phòng Quản lý đô thị
- Thực hiện rà soát quy hoạch vị trí các địa điểm dự kiến xây dựng trụ sở, 

đề xuất tổng mức đầu tư từng công trình cho phù hợp với thực tế.
- Đề xuất giao, hướng dẫn chủ đầu tư, UBND phường xã thực hiện công 

tác phê duyệt điều chỉnh quy hoạch theo quy định. Thực hiện thẩm định, phê 
duyệt dự án.

1 Riêng đối với xã Ngọc Sơn, do nguồn thu tiền đất ngân sách xã năm 2022 chỉ đạt 892tr, số vốn còn thiếu 
GPMB (nhu cầu GPMB là 1.150 tr), UBND thành phố sẽ xem xét cân đối bố trí hỗ trợ.
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4.4. Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố
- Tham mưu UBND thành phố bố trí kế hoạch vốn đầu tư công hàng năm 

và trung hạn để thực hiện triển khai các công trình.
- Tham mưu cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư, kế hoạch 

lựa chọn nhà thầu.
4.5. Đối với Ban QLDA đầu tư XDCB thành phố, UBND các xã 

phường là chủ đầu tư thực hiện công trình
Thực hiện nhiệm vụ của Chủ đầu tư công trình, phối hợp với các đơn vị 

liên quan trong việc lập dự toán và thiết kế để đảm bảo phù hợp với công năng 
và vị trí xây dựng công trình trên địa bàn phường.

4.6. UBND các xã, phường
UBND phường xã rà soát nguồn thu tiền sử dụng đất được phân cấp trên 

địa bàn, cân đối nguồn vốn ngân sách, đề xuất UBND thành phố triển khai thực 
hiện xây dựng công trình trụ sở công an xã, phường trên địa bàn quản lý.

5. Đề xuất kiến nghị:
Do việc đề xuất vị trí xây dựng các trụ sở công an xã trên chưa phù hợp 

với quy hoạch chung, quy hoạch phân khu được duyệt, dẫn đến phải thực hiện 
các thủtục lập, điều chỉnh quy hoạch mới có thể triển khai thực hiện phê duyệt 
dự án đề nghị Thường trực Thành ủy xem xét cho chủ trương về vị trí quy hoạch 
các điểm xây dựng trụ sở Công an các phường, xã và nguồn vốn thực hiện.

Trên đây là kế hoạch đầu tư xây dựng trụ sở công an các phường xã trên 
địa bàn thành phố giai đoạn 2023-2025, UBND thành phố báo cáo xin ý kiến chỉ 
đạo, thực hiện./
Nơi nhận:
- Thường trực Thành ủy;
- Lưu VT, TCKH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Hữu Phúc
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