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BÁO CÁO 

Thực hiện Đề án điều động công an chính quy đảm nhiệm 

các chức danh Công an xã trên địa bàn huyện 

 
 

Kính gửi: Ban Thường vụ Huyện ủy Đình Lập. 
 

Thực hiện Chương trình công tác số 89-CTr/HU ngày 30/3/2020 của 

Huyện ủy Đình Lập về chương trình công tác tháng 4 năm 2020; Quyết định số 

1501/QĐ-UBND ngày 08/8/2019 của UBND tỉnh ban hành Đề án điều động 

Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn; Kế hoạch số 280/KH-CAT-PX01 ngày 01/02/2020 của Công an tỉnh Lạng 

Sơn về Kế hoạch đẩy nhanh tiến độ triển khai đề án bố trí Công an chính quy 

đảm nhiệm các chức danh Công an xã, thị trấn; 

Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập báo cáo tình hình thực hiện Đề án điều 

động Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã trên địa bàn 

huyện, cụ thể như sau: 

1. Công tác triển khai thực hiện 

Thực hiện nội dung Quyết định số 1501/QĐ-UBND ngày 08/8/2019 của 

UBND tỉnh ban hành Đề án điều động Công an chính quy đảm nhiệm các chức 

danh Công an xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

 Để thực hiện việc bố trí sắp xếp đối với Công an chính quy đảm nhiệm 

chức danh công an xã theo thời gian quy định của UBND tỉnh. Ủy ban nhân dân 

huyện đã giao Công an huyện phối hợp với phòng Nội vụ huyện rà soát tham 

mưu, bố trí công tác đối với chức danh Trưởng Công an xã và tổ chức họp thống 

nhất với các đơn vị xã, thị trấn về việc bố trí sắp xếp đối với chức danh Trưởng 

Công an các xã, thị trấn. 

2. Kết quả thực hiện bố trí công tác đối với các chức danh Công an xã 

2.1. Số lượng Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã 

Tính đến ngày 01/4/2020, UBND huyện đã bố trí được 12 /12 Trưởng 

Công an, 04/12 Phó Trưởng Công và 14/21 Công an viên các xã, thị trấn là lực 

lượng Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã của 12 xã, thị 

trấn trên địa bàn huyện. So với Quyết định số 1501/QĐ-UBND ngày 08/8/2019 

của UBND tỉnh và số lượng phân bổ của Công an tỉnh còn thiếu 15 Công an 

chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã trong đó 08 Phó Trưởng Công 

an, 07 Công an viên (cụ thể có danh sách kèm theo). 

2.2. Về cơ sở vật chất phục vụ hoạt động của Công an 

Đến thời điểm hiện tại cơ sở vật chất phục vụ thực hiện nhiệm vụ của lực 

lượng công an chính quy được UBND các xã, thị trấn đã cơ bản bố trí, sắp xếp 
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phòng làm việc, máy vi tính và các cơ sở vật chất khác đảm bảo cho sinh hoạt và 

các hoạt động của Công an trong thực hiện nhiệm vụ, cụ thể như sau:  

- Phòng làm việc: 06 xã, thị trấn có phòng làm việc riêng (Không tính 02 

đơn vị đã bố trí năm 2019); còn xã Châu Sơn, Đồng Thắng và thị trấn Nông 

trường Thái Bình vẫn sử dụng phòng làm việc chung với Ban Chỉ huy quân sự 

xã. 

- Phòng nghỉ: Các xã Châu Sơn, Đồng Thắng, Cường Lợi, Bắc Lãng, 

Kiên Mộc và thị trấn Nông trường Thái Bình có trụ sở độc lập được bố trí ở các 

Trạm y tế, nhà Thương mại, trụ sở Ủy ban, trụ sở công vụ giáo viên cũ. Đối với 

thị trấn Đình Lập, xã Lâm Ca, Thái Bình, Bính Xá và xã Đình Lập bố trí ở tại 

trụ sở UBND xã, thị trấn. Riêng xã Bắc Xa ở nhờ nhà của Ban chỉ huy quân sự 

xã. Dự kiến bố trí tại nhà của Hạt giao thông sau khi sữa chữa song. 

- Các trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật khác như xe máy, các loại công 

cụ hỗ trợ để phục vụ công tác chuyên môn nghiệp vụ của lực lượng Công 

an…do Công an huyện chủ động đề xuất Công an tỉnh bố trí, cấp kịp thời ngay 

khi được phân bổ. 

3. Việc giải quyết chế độ đối với Công chức Trưởng Công an các xã, 

thị trấn. 

3.1. Đối với các đơn vị đã bố trí, sắp xếp các đồng chí Trưởng Công an 

để chuyển sang các chức danh cán bộ, công chức 

Tổng số 04 đơn vị gồm: UBND xã Đình Lập, UBND xã Bắc Lãng, 

UBND thị trấn Nông Trường Thái Bình, UBND xã Châu Sơn. 

 3.2. Đối với các đơn vị bố trí Trưởng Công an chuyển sang các chức 

danh đoàn thể, hiện nay đang thực hiện quy trình để kiện toàn, tổng số gồm 04 

đơn vị, cụ thể như sau:  

Trong thời gian chờ kiện toàn vào các chức danh đoàn thể, UBND huyện 

đã ban hành các Quyết định cho thôi không đảm nhiệm chức danh Trưởng công 

an xã và bổ nhiệm chức danh Phó Trưởng công an xã đối với 04 đơn vị gồm: 

Bính Xá, Thái Bình, Kiên Mộc, Đồng Thắng. Hiện nay đang thực hiện các quy 

trình kiện toàn vào các chức danh cán bộ cấp xã. 

3.3. Đối với đơn vị không bố trí sắp xếp được chức danh Trưởng Công an, 

thực hiện nghỉ chế độ theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ gồm 

01 đơn vị UBND xã Cường Lợi 

Căn cứ nguyên vọng của cá nhân ông Vi Văn Minh, Trưởng công an xã 

Cường Lợi, do bằng cấp không đạt chuẩn (sơ cấp Công an) nên cá nhân đã có 

đơn xin được nghỉ chế độ thôi việc theo nghị định số 108/2014/NĐ-CP của 

Chính phủ, đến nay UBND huyện đã ban hành quyết định cho nghỉ chế độ kể từ 

ngày 01/4/2020. 

3.4. Đối với các xã còn lại  

Tổng số 03 đơn vi: Xã Bắc Xa, xã Lâm Ca, thị trấn Đình Lập đã bố trí 

Trưởng Công an từ thời điểm năm 2019. 

 4. Đánh giá chung 
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- Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, các sở ngành tỉnh, 

UBND huyện đã chủ động chỉ đạo giao cho các phòng chuyên môn, đơn vị có 

liên quan tiến hành tham mưu rà soát bố trí sắp xếp, giải quyết chế độ chính sách 

đối với chức danh công chức Trưởng Công an để thực hiện việc tiếp nhận Công 

an chính quy đảm nhiệm chức danh Trưởng Công an trên địa bàn các xã của 

huyện. Đến nay việc thực hiện Đề án Công an chính quy đảm nhiệm các chức 

danh Công an xã của huyện hoàn thành đúng kế hoạch đề ra.  

- Tuy nhiên Lực lượng Công an chính quy thuộc thẩm quyền quản lý của 

Công an huyện không đủ để bố trí tất cả các chức danh tại các xã, thị trấn theo 

Đề án như: thiếu về số lượng, một số đồng chí Công an chính quy không đủ điều 

kiện, tiêu chuẩn để bổ nhiệm chức vụ Trưởng, Phó Trưởng Công an cấp xã. Tại 

một số xã cơ sở vật chất còn khó khăn, phòng làm việc, nơi ở chưa đáp ứng 

được yêu cầu của lực lượng Công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh 

Công an xã. Trang thiết bị do cấp trên bố trí phục vụ các hoạt động của Công an 

như xe máy, tủ.. chưa được cấp nên khó khăn trong hoạt động chuyên môn.   

5. Phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới 

- Chỉ đạo các xã, thị trấn phối hợp với Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các 

đoàn thể chính trị xã hội thực hiện quy trình bầu để kiện toàn các chức danh theo 

quy định. 

- Tiếp tục chỉ đạo Công an huyện báo cáo đề xuất bố trí các chức danh 

Công an viên thực hiện nhiệm vụ tại các xã, thị trấn theo quy định. 

- Rà soát, xác định vị trí đất trụ sở công an xã, thị trấn của Công an tỉnh đề 

xuất bổ sung vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo quy định. 

- Đề nghị Công an tỉnh tiếp tục quan tâm trang bị các phương tiện cho lực 

lượng Công an xã, thị trấn. Báo cáo Bộ Công an hỗ trợ kinh phí sữa chữa các 

nhà, trụ sở tại các xã, thị trấn để bố trí cho Công an chính quy. 

UBND huyện trân trọng báo cáo Ban thường vụ Huyện ủy về thực hiện 

Đề án Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã trên địa bàn 

huyện ./. 
 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- Các Đ/c UVBTV Huyện ủy; 
- CT, Các PCT UBND huyện: 

- Công an huyện; 

- Phòng Nội vụ; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

 
 

Lê Văn Thắng 
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