
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐỨC THỌ 
 

Số: 1408 /UBND - CA 
V/v góp ý Dự thảo Đề án đảm bảo 

cơ sở vật chất cho Công an xã, thị 

trấn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                

  Đức Thọ, ngày 7 tháng 6 năm 2021 

 

Kính gửi:  

- Công an tỉnh Hà Tĩnh; 

     - Phòng PV01 - Công an tỉnh Hà Tĩnh. 

 
  

Thực hiện Công văn số 1099/CAT-TM ngày 04/6/2021 của Công an tỉnh Hà 

Tĩnh về việc xin ý kiến góp ý dự thảo Đề án đảm bảo cơ sở vật chất cho Công an 

xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Ủy ban nhân dân huyện Đức Thọ cơ bản nhất 

trí với Bố cục, nội dung của Đề án và có một số ý kiến góp ý như sau: 

1. Tại  phần 2, mục III. Kính phí đảm bảo thực hiện đề án ở mục 2.3. Kinh 

phí khảo sát, lập quy hoạch và xây dựng trụ sở Công an xã, thị trấn. 

- Về phần Ngân sách UBND huyện  đảm bảo 30% kinh phí: Đề nghị ngân 

sách tỉnh hỗ trợ 100% đối với các huyện chưa tự chủ được ngân sách hàng năm, 

các huyện tự chủ được ngân sách đồng ý đảm bảo 30% kinh phí. 

2. Về phụ lục kèm theo: Có điều chỉnh một số số liệu tại Phụ lục số 2A 

“Danh sách Công an xã/thị trấn dự kiến bố trí làm việc tại cơ sở dôi dư” như sau: 

UBND huyện đã thống nhất lại diện tích quy hoạch trụ sở Công an, thị trấn  

có diện tích từ 1000m2 đến 2000m2 nên đã có Công văn gửi UBND tỉnh cắt diện 

tích trụ sở dôi dư của 3 xã, cụ thể là:  

Cột TT số 9: Xã Tân Dân: Diện tích sử dụng 4.500 (m2) cắt còn lại 1970(m2) 

chuyển cho Công an xã Tân Dân. 

Cột TT số 16: Xã Thanh Bình Thịnh: Diện tích sử dụng 2.600 (m2) cắt còn 

lại 1510 (m2) cấp cho Công an xã Thanh Bình Thịnh. 

Cột TT số 17: Xã Lâm Trung Thủy: Diện tích sử dụng 3.345 (m2) cắt còn lại 

1594 (m2) cấp cho Công an xã Lâm Trung Thủy. 

Trên đây là nội dung góp ý dự thảo Đề án của UBND huyện, đề nghị Công an 

tỉnh nghiên cứu tiếp thu điều chỉnh Đề án đề phù hợp tình hình thực tiễn địa phương./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

- Công an huyện; 

- Lưu: VT, CA. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 Trần Quang Tuấn 
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