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Dự THẢO

TỜ TRÌNH
v ề việc đề nghị xâỵ dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh
uy định sô lượng, mức phụ câp đôi với lực lượng Công an bán chuyên trách
được bố trí tại thôn tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở; mức chi hỗ trợ
thôi việc đối với Công an xã bán chuyên trách kết thúc nhiệm vụ mà không
bô trí săp xêp được công tác khác hoặc không tiêp tục tham gia bảo đảm
an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Kính gửi: Thương trực Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.
Thực hiện Luật Công an nhân dân năm 2018, Pháp lệnh Công an xã số
06/2008/PL-UBTVQH12, ngày 21/11/2008 (Pháp lệnh Công an xã), Luật Ban
hành văn bản, quy phạm pháp luật năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số
điêu của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, ngày 18/6/2020 (Luật Ban
hành vãn bản quy phạm pháp luật), Nghị định số 42/2021/NĐ-CP, ngày
31/3/2021 của Chính phủ quy định việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy
(Nghị định số 42/2021/NĐ-CP) và cảc văn bản quy phạm pháp luật khác có liên
quan; Uy ban nhân dân tỉnh trình Thường trực Hội đông nhân dân tỉnh xem xét
thông qua hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy
định số lượng, mức phụ cấp đối với lực lượng Công an bán chuyên trách được bố
trí tại thôn tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở; mức chi hỗ trợ thôi việc
đối với Công an xã bán chuyên trách kết thúc nhiệm vụ mà không bố trí sắp xếp
được công tác khác hoặc không tiếp tục tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ
sở trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, như sau:
I. CĂN CỨ VÀ Sự CÀN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN
1, Căn cử pháp lý
- Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015 và Luật sửa đổi,
bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền
địa phương ngày 22/11/2019;
- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, ngày 22/6/2015 và Luật sửa
đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, ngày
18/6/2020;
- Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;
- Luật Công an nhân dân nam 2008;
■ ■ - Pháp lệnh Công ân xã so 06/2008/TL-UBTVQHl 2, ngày 21/11/2008 của
ủ y ban Thường vụ Quốc hội khóa XII;
- Nghị định số 73/20Q9/NĐ-CP, ngày 07/9/2009 của Chính phủ quy định
chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã;
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- Nghị địnti số 49/2019/NĐ-CP, ngày 06/6/2019 của .Chính phủ quy định
chi tiết và biện phảp thi hành một số điều của Luật Công an nhân dân;
- Nghị' định số 42/2021/NĐ-.CP, ngày 31/3/2021 của Chính phủ quy định
việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy;
- Thông tư số 12/201Q/TT-BCA, ngày 08/4/2010 của Bộ Công an quỵ
định cụ thể thi hành một số điều Pháp lệnh Công an xã và^Nghị định sô
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.
2. Sự cần tầỉết ban hành Nghị quyết
Thực hiện Pháp lệnh Công an xã, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban
hành các Nghị quyết ^ về củng cố, xây dựng Công an xã, thị trấn (nơi không bô
trí Công an chính quy) trên địa bàn tỉnh; ủ y ban nhân dân tỉnh ban hành các
Quyết định *(2) phê duyệt Đe án xây dựng, củng cố Công an xã, thị trấn (nơi
không bô trí Công an chính quy) trên địa bàn tỉnh, trong đó quy định cụ thê: Mồi
xã được bố trí 01 Trưởng Công an xã, 01 Phó Trưởng Công an xã và 01 Công
an viên thường trực tại xã; đoi với xã trọng điếm, phức tạp về an ninh, trật tự,
xã loại 1 và xã loại 2 được bo trí không quá 02 Phó Trưởng Công an xã. Môi
thôn bổ trí 01 Công an viên”. Chế độ, chính sách lực lượng Công an bán chuyên
trách (Phó trưởng Công an xã, Công an viên thường ừực ở xã và Công an viên ở
thôn) thực hiện theo Nghị quyết 06/2014/NQ-HĐND, ngày 29/4/2014 của Hội
đồng nhân dân tỉnh quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp, một số chế độ,
chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách, các tổ chức chính trị xã hội ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (Nghị quyết
06/2014/NQ-HĐND).
Tuy nhiên, Nghị định số 34/2019/NĐ-CP, ngày 24/4/2019 của Chính phủ
sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt
động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố (Nghị định so
34/2019/NĐ-CP), thi chức danh Phó Trưởng Công an xã, Công an viên không
thuộc diện “người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, to dân phố
Đồng thời, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nglq quyết số 20/2020/NQHĐND, ngày 10/12/2020 quy định chức danh, bố trí số lượng người hoạt động
không chuyên trách ở câp xã; mức phụ câp của từng chức danh, mức phụ câp
kiêm nhiệm chức danh đối với người hoật động không chuyên ừách ở cấp xã, ở
thôn, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã
hội ở cấp xã và mức bồi dưỡng cho người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, tổ
dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (Nghị quyết số 20/2020/NQ-HĐND)
(Nghị quyết số 20/2020/NQ-HĐND thay thế Nghị quyết số 06/2014/NQHĐND) không quy định chuyển tiếp việc tiếp tục quản lý, bố trí, sử dụng và chế
độ, chính sách đối với Công an xã bán chuyên trách tiếp tục sử dụng tham gia
công tác đảm bảo an ninh, trật tự, dẫn đến rất nhiều Công an xã bán chuyên

\ Nghị quyết sổ 20/2009/NQ-HĐND, ngày 10/12/2009 và Nghị quyết sổ 02/2012/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung
một số nội dung^Nghị quyết số 2Q/2009/NQ-HĐND, ngày 10/12/2009
2. Quyết định số 06/2010/QĐ-UBND, ngày 27/01/2010 và Quyết định số 24/2012/QĐ-UBND, ngày 13/8/2012
về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 06/2010/QĐ-UBND, ngày 27/01/2010.
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trách xin nghỉ việc, ảnh hưởng rất lớn đến công tác đảm bảo an ninh, trật tự tại
cơ sở.
Trước ngày 20/12/2020 (ngày Nghị quyết số 20/2020/NQ-HĐND có hiệu
lực thỉ hành), lực lượng Công an bán chuyên trách trên địa bàn tỉnh là:
1.040 đồng chí (gồm 142 đồng chí Phó Trưởng Công an xã, 99 đồng chí Công
an viên thường trực ở xã, 799 đồng chí Công an viên ở thôn). Từ ngày
20/12/2020 đến ngày 31/3/2021, có 182 đồng chí Công an bán chuyên trách
nghỉ công tác (gôm: 25 đồng chí Phó Trưởng Công an xã, 20 đồng chí Công an
viên thường trực ở xã, 137 đồng chí Công an viên ở thôn) và 93 đồng chí
chuyển công tác khác (gồm: 61 đồng chí Phó Trưởng Công an xã, 17 đồng chí
Công an viên thường trực ở xã, 15 đồng chí Công an viền ở thôn. Tính đến nay,
sô Công xã bán chuyên trách trên địa bàn tỉnh là: 765 đồng chí, gôm: 56 đồng
chí Phó Trưởng Công an xã, 62 đồng chỉ Công an viên thường true ở xã, 647
đồng chí Công an viên ở thôn đang tiếp tục tham gỉa công tác đảm bảo an
ninh, trật tự tại cơ sở.
Thực hiện Lưật Công an nhân dân nărn 2018, Nghị quyết số 22-NQ/TW,
ngày 15/3/2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ
Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo mô hình Công an 4 cấp, Bộ
Công an đã chỉ đạo tiến hành bố trí mỗi xã đủ 05 đồng chí Công an chính qưy
đảm nhiệm các chức danh Công an xã trên địa bàn toàn quốc. Đến nay, Cồng an
tỉnh đã thực hiện nghiêm túc, bố trí 701 đồng chí Công an chính quy đảm
nhiệm các chức danh Công an xã (Trưởng Công an xã, Phó Trưởng Công an
xã, Công an viên). Đe đảm bảo việc tiếp tục bố trí sử dụng lực lượng Công an
xã bán chuyên trách sau khi bố trí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh
Công an xã, Điểm c khoản 1 Điều 46 Luật Công an nhân dân năm 2018 quy
định điều khoản chuyển tiếp áp dựng đối với Công an xã bán chuyền trẫch như
sau: (íCác chức danh Cống an xã bán chuyên trách được bo nhiệm, bố trí theo
quy định của Pháp lệnh Công an xã số 06/2008/PL-UBTVQH12 kết thức
nhiệm vụ và được sử dụng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự tại cơ sở, được
hưởng chế độ, chính sách theo quy định của Pháp lệnh Công an xã số
06/2008/PL-UBTVQH12 cho đến khi cỏ văn bản quy phạm pháp luật khác”.
Điểm a và d, Khoản 1 Điều 13 Luật Công an nhân dân năm 2018 quy định
trách nhiệm của Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân các cấp đoi với hoạt
động bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng
Công an nhân dân: “ạ) Quyết định biện pháp bảo đảm thực hiện nhiệm vụ
bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội theo quy định của
pháp luật; d) 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”.
Đồng thời, theo quy định tại Điều 12 (Điều khoản chuyển tiếp) Nghị định
số 42/2021/NĐ-CP (Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/5/2021) quy định: “1.
Đoi với xã, thị trấn đã tố chức Công an chỉnh quy, những trường hợp Công an
xã bản chuỳêh track điiợc Uy ban nhãn ảân các cấp đổng ý tiếp tục sử dụng
tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở thì được hưởng chế độ, chính sách
theo quy định của Pháp lệnh Công an xã cho đến khi có văn bản quỵ phạm pháp
luật khác. 2. ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cung cấp
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quyết định về sổ lượng, mức phụ cấp đối với Công an xã bán chuyên trách khi
tiếp tục được sử dụng tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở từ ngân sách
nhà nựởc; quyết định chì hỗ trợ thôi việc đổi với Công an xã bán chuyên
trách kết thủc nhiệm vụ mà không bố trí sắp xếp được công tác khác hoặc
không tiếp tục tham gỉa bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở theo các quy định
hiện hành, phù hợp vởỉ khả năng ngân sách của địa phương; trong.trường
hợp địa phương không bố trí được nguồn ngân sách thì trung ương sẽ bố
sung kình p h i cho địa phương thực hiện theo Luật Ngân sách nhà nước
Ngày 31/3/2021, Bộ T Ỉ chinh co Công văn số 3272/BTC-VI gửi ủ y ban
nhân dân tỉnh về việc hướng dẫn kình phí cho lực lượng Công an xã bán chuyên
trách; theo đó, Bộ Tài chính đề nghị ủ y ban nhân dân tỉnh làm việc với Công an
tỉnh để trinh Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định chế độ chính sách đối
với lực lượng Công an xã bán chuyên trách được sử dụng tham gia bảo đảm an
ninh, trật tự tại cơ sở.
Lực lượng Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã thời gian
qua đã phát huy hiệu quả, tuy nhiên do mới về các xã nên Công an chính quy
cần thời gian bao quát nắm bắt địa bàn, “nắm hộ, nắm người”, trong khi đó
Công an viên được bố trí tại thôn vừa là người địa phương, có thời gian dài nắm
bắt địa bàn, hầu hết đã được đào tạo, tập huấn nghiệp vụ Công an, luôn tâm
huyết, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ tham gia bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn
cơ sở; đồng thời, qua bố trí Công-an viên tại thôn cũng huy động sức mạnh của
quần chúng tham, gia bảo vệ an ninh, trật tự, xây dựng phong ừào toàn dân bảo
vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng nền an ninh nhân dân gắn với thế trận an ninh
nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội từ cơ sở, góp phần
nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, thúc
đây sự nghiệp phát triên kinh tê - xã hội của tỉnh nhà.
Căn cứ quy định tại Điều 13, Điều 46 Luật Công an nhân dân năm 2018,
Pháp lệnh Công an xã, Nghị định số 42/2021/NĐ-CP và các tài liệu liên quan,
ủ y ban nhân dân tỉnh kính đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét
thông qua hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy
định số lượng, mức phụ cấp đối với lực lượng Công an bán chuyên trách được bố
trí tại thôn tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở; mức chi hỗ trợ thôi việc
đôi với Công an xã bán chuyên trách kêt thúc nhiệm vụ mà không bố trí sắp xếp
được công tác khác hoặc không tiêp tục tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ
sở trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, là cần thiết.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐĨẺM XÂY DựNG VĂN BẢN
1. Mục đích
Thể chế hóa quan điểm, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về
xây dựng, củng cố, tăng cường lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ
sở; đảm bảo lực lượng Công an bán chuyên trách được bố trí tại thôn tham gia
bảọ đảm an ninh, trật tự ở cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao theo Luật
6ong-anrnhanrdanriam^0L8T“~ ~ ^ —
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Kịp thời tạo cơ sở pháp lý tiếp tục sử dụng và quy định mức phụ cấp cho
lực lượng Công an bán chuyên trách được bố trí tại thôn; quy định mức chi hỗ
trợ thôi việc đối với Gông an xã bán chuyên trách kết thúc nhiệm vụ mà không
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bố trí sắp xếp được công tác khác hoặc không tiếp tục tham gia bảo đảm an ninh,
trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
2. Quan điểm xây dựng Nghị quyết
Tuân thủ Hiến pháp, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ với các văn bản
quy phạm pháp luật của Quốc hội, Chính phủ và Hội đồng nhân dân tỉnh trên cơ
sở kê thừa các văn bản pháp luật còn phù hợp, khăc phục những hạn chế, bất
cập, kịp thời tạo cơ sở pháp lý đê tiếp tục sử dụng và quy định mức phụ cấp cho
lực lượng Công an bán chuyên trách được bố trí tại thôn và mức chi hỗ trợ thôi
việc đôi với Công an xã bán chuyên trách kết thúc nhiệm vụ mà không bố trí sắp
xêp được công tác khác hoặc không tiêp tục tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở
cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
Kịp thời thể chế hóa quan điềm, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà
nước vê xây dựng, củng cố, duy trì lực lượng Công an bán chuyên trách được bố
trí tại thôn tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở và mức chi hỗ trợ thôi việc
đôi với Công an xã bán chuyên trách kết thúc nhiệm vụ mà không bố trí sắp xếp
được công tác khác hoặc khồng tiếp tục tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ
sở trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, đảm bảo quy định rõ ràng về cơ chế chính
sách, vừa cân đối tiết kiệm cho ngân sách địa phương và đáp ứng yêu cầu thực
tiên đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh.
Việc bố trí, quy định mức phụ cấp cho lực lượng Công an bán chuyên
trách được bố trí tại thôn tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ợ cơ sở và mức chi
hỗ trợ thôi việc đối với Công an xã bán chuyên trách kết thúc nhiệm vụ mà
không bố trí sắp xếp được công tác khác hoặc không tiếp tục tham gia bảo đảm
an ninh, trật tự ở cơ SỞ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi thực hiện quy định của
Pháp lệnh Công an xã, Nghị định 42/2021/NĐ-CP, các quy định có liên quan.
Bảo đảm về trình tự, thủ tục, thẩm quyền ban hành theo quy định của Luật Ban
hành văn bản quy phạm pháp luật. Phù hợp với thực tế, khả thi, tạo điều kiện
thuận lợi cho việc thi hành.
III.
PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG CỦA NGHỊ
QUYẾT
1. Pham
vi điều chỉnh
«
Nghị quyết quy định số lượng, mức phụ cấp đối với lực lượng Công an bán
chuyên trách được bố trí tại thôn tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở; mức
chi hỗ trợ thôi việc đối với Công an xã bán chuyên trách (Gồm Phó Trưởng
Công an xã, Công an viên thường trực ở xã, Công an viền được bố trí tại thôn)
kết thúc nhiệm vụ mà không bố trí sắp xếp được công tác khác hoặc không tiếp
tục tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
2. Đối tượng áp dụng
Nghị quyết này áp dụng đối với lực lượng Công an bán chuyên trách được
bố trí tại thôn được sử dụng tham gia bảo đảm an ninh, ừật tự ơ cơ sở; lực lượng
,,„Công--an-xã bán chuyên trách (Gồm Phó Trưởng .Công nn xã, Công an viên
thưcmg tiực ở xã, Cong an viên được bo trí tại thôn) kết thúc nhiệm vụ mà
không bố trí sắp xếp được công tác khác hoặc không tiếp tục tham gia bảo đảm
an ninh, trật tự ở cơ sở; các SỞ, ban ngành, ủ y ban nhân dẫn các huyện, thị xã,
thành phố và cơ quan, tổ chức có liên quan.
MaV8:ĐTS 225025
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ỊV.NỘIĐUNG CHỈNH CỦA D ự THẢO NGHỊ QUYẾT
1. Quy định về số lượng'Công an-bán chuyên-trách đươc bố trí tại
thôn được sử dụng tham gia bảo đảm an.-ninh, trật tự ở cơ sở
Thực hiện Điều 12 Nghị định số 42/2021/NĐ-CP và căn cứ từ yêu cầu
thực tiễn công tác đảm bảo an ninh, trật tự tại địa bàn cơ sở (Hiện Công an tỉnh
đã bố trí 05 đồng chỉ Công an chính quy tại mỗi Công ạn xã) nên không cần
thiết phải hổ trí Công an hán chuyên írảch ở xã, chỉ cần thiết hố trí Công-an
bán chuyên trách tạỉ thôn tham giữ hảo ấảm an ninh, trật tự ở cư sở. Do đó,
tiếp tục thực hiện theo khoản 1 Điều 10 Pháp lệnh Công an xã, dự thảo .Nghị
quyết quy định mỗi thôn hố trí 01 (một) đồng chỉ Công an bán chuyên trách .
tham gia bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn cơ sở.
Hiện tổng số thôn trên địa bàn tỉnh là 793; lực lượng Công an bán
chuyên trách đang còn công tác ỉà 765 đồng chí. Như vậy, nếu 765 đồng chí tiếp
tục tham gia bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn cơ sở thì khi thực hiện Nghị
quyết sẽ bố trí thêm 28 người cho đủ 793 Công an bán chuyên trách ở thôn.
Đồng thời, đối với Công an bán chuyên trách ở xã (gồm Phó Trưởng Cồng an
xã, Công an viên thường trực ở xã) hiện đang còn làm việc thì sắp xếp, bố trí
công tác khác hoặc chuyển xuống bố trí làm Công an bán chuyên trách tại thôn
(nếu nơi đó chưa bố ừí được người) hoặc giải quyết cho thôi việc hưởng chế độ
hỗ trợ theo Nghị quyết này.
2. Quy định mức phụ cẩp đối vớỉ Công an bán chuyên trách được bố
trí tại thôn được sử dụng tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa
bàn tỉnh Quảng Ngãi
Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 46 Luật Công an nhân dân năm 2018. Đối
chiếu quy định pháp luật về chế độ, chính sách của Công an xã trước đây thì Phó
trưởng Công an xã và Công an viên được hưởng phụ cấp hàng tháng (Điều 18
Pháp lệnh Công an xã) và Phó trưởng Công an xã và Công an viên được hưởng
chế độ lương, phụ cấp theo quy định của Chính phủ về chế độ, chính sách đối
với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn; được thực hiện bảo hiểm xã hội và
bảo hiểm y tế theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế
(Khoản 1, 2 Điều 7 Nghị định số 73/2Q09/ND-CP, ngày 07/9/2009 của Chính
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã).
Điểm b khoản 2 Điều 1 Nghị quyết 06/2014/NQ-HĐND quy định mức
phụ câp hàng tháng đôi với Công an viên ở thôn như sau: "...Công an viên ở
thôn được hưởng mức phụ cấp hàng thảng hằng hệ số 1,25 theo mức lương
cơ sở...(bao gồm cả 3% bảo hỉểm y tếy\ Khoản 3 Nghị quyết số 20/2020/NQHĐND (Quy định mức phụ cấp của từng chức danh đối với người hoạt động
không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố) quy định mức phụ cấp như sau: ‘'Người
. hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố gồm: Bí thư Chỉ bộ, Trưởng
thôn hoặc Tô trưởng tô dân phô, Trưởng Ban công tác mặt trận, được hưởng,
mức phụ cập hàng thảng băng 1,00 lầnmức lương cợ sở. -Riêng người hoạt động
không chuyên trách ở thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên; thôn thuộc xã trọng
điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của Cơ quan cỏ thẩm quyền
được hưởng mức phụ cấp hàng tháng bằng 1,66 lần mức lương cơ sở ”.
MaVB: ĐTS 225025
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Căn cứ quy định vê các mức phụ cấp đối với các đối tượng thực hiện công
tác có tính tương đồng ở cơ sở, bên cạnh đó nhằm đảm bảo chế độ, chính sách,
có cơ sở để tiếp tục vận động, động viên lực lượng Công an bán chuyên trách
được bô trí tại thôn tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở; kế thừa và vận
dụng các quy định nêu trên; ủ y ban nhân dân tỉnh kiến nghị mức phụ cấp cho
“Công an bán chuyên trách được bố trí tại thôn tham gia bảo đảm an ninh, trật tự
ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi” như sau:
Công an bán chuyên trách được hỗ tri tại thôn tham gia bảo đãm an
ninh, trật tự ở cơ sở được hưởng mức phụ cấp hàng tháng bằng 1,25 lần mức
lương cơ sở (bao gồm kinh p h í đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tề% Riêng
Công an bán chuyên trách được bố trí tại thôn có từ 350 hộ giữ đỉnh trở lên
hoặc thôn thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định
của cơ quan có thẩm quyền được hưởng mức phụ cấp hàng tháng bằng 1,66
lân mức lương cơ sở (bao gôm kinh p h í đóng bảo hiêm xã hội, bảo hiềm y tê).
Thời điểm được hưởng p h ụ cap tỉnh từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.
(Có dự toán phụ cấp gửi kèm theo)
3.
Mức chi hỗ trợ thôi việc đối với Công an xã bán chuyên trách khi
thôi làm nhiệm vụ
Để tiếp tục huy động, sử dụng lực lượng Công an bán chuyên trách tiếp
tục tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở; tránh tình trạng nghỉ công tác
đồng loạt để hưởng hỗ trợ thôi việc, ủy ban nhân dân tỉnh đề xuất 02 (hai) nhóm
đôi tượng được hưởng mức hỗ trợ khi thôi làm nhiệm vụ như sau:
a) Cống an bán chuyên trách được bổ trí tạỉ thôn tham gia bảo đảm an
ninh, trật tự ở cơ sở đã được bố trí, sắp xếp theo quy định của Nghị quyết này
mà thôi làm nhiệm vụ theo quyết đỉnh của cấp có thẩm quyền thì đươc hỗ trợ
một lần bằng 03 (ba) lần mức lương cơ sở.
b) Căn cứ khoản 2 Điều 12 Nghị định số 42/2021/NĐ-CP. Đồng thời,
nghiên cứu mức hỗ trợ được quy định tại khoản 2 khoản 3 Điều 3 Nghị quyết số
01/2020/NQ-HĐND, ngày 28/4/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định
chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người
hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp
huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi: “2. Đối với người hoạt động không
chuyên trách ở cấp xã quy định tại điểm b, khoản 2 Điều 1 Nghị quyết này được
hỗ trợ một ỉần với mức 3.000.000đồng/01 năm ỉàm việc đảm nhiệm chức danh
không chuyên trách ở cấp xã.
3.
Thời gian làm việc quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này nếu cỏ
tháng lẻ thì được tính như sau:
a) Từ đủ 01 (một) tháng đến 06 (sáu) tháng được tính bằng 1/2 (một phần
hai) năm làm việc.
b) Từ đủ 06 (sáu) tháng đến 12 (mười hai) tháng thì được tỉnh bằng 01
' (một) năm làm việc”: .27V.7:r;:rv:
-;:■■■■'
:
Vận dụng mức hỗ trợ tại Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐNp, ủ y ban nhân
dân tỉnh đề xuất mức hỗ trợ cho Công an bán chuyên trách (Gồm Phó Trưởng
Công an xã, Công an viên thường trực ở xã) khi thực hiện Nghị quyết này mà
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thôi làm nhiệm vụ (do không bố trí sắp xếp được công tác khác hoặc không tiếp
tục tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở) sau ngày 20/12/2020 (ngày
20/12/2020 là Nghị quyết 20/2020/NQ-HĐND cổ hiệu lực thì hành) theo quyểt
định của cấp có thẩm quyền, như sau:
Công, an xã bán chuyên trách (gồm Phó Trưởng, Công an xã, Công an
viên thường trực ở xã) khỉ-thực hiện Nghị quyết này mà thôi làm nhiệm vụ
(do không bố trí sẳp xếp được công tác khác hoặc không tiếp tục tham gia bảo
đảm an ninh, ừ ậ tíự ở cơ sở) sau ngày 20/12/2020 theo quyết định của cấp có
thẩm quyền thì được hỗ ừ ợ một lần với mức 3.000.000 đồng/01 năm làm việc
đảm nhiệm chức danh Công an xã.
Nếu thời gian làm việc cỏ thảng lẻ thì được tỉnh như sau:
- Từ đủ 01 (một) tháng đến 06 (sáu) tháng được tính bằng 1/2 (một
phần hai) năm làm việc;
- Từ trên 06 (sáu) thảng đến 12 (mười hai) tháng thì được tỉnh bằng 01
(một) năm làm việc”
(Có dự kiến kinh phí gửi kềm theo)
4. Nguồn kinh phí thực hiện: Ngân sách địa phướng và ngân sách hỗ trợ
của Trung ương.
5. Tổ chức thực hiện
ủ y ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này; hướng
dẫn ủ y ban nhân dân cấp huyện, cấp xã thực hiện thống nhất trên địa bàn toàn
tỉnh.
Thường trực HĐNĐ tỉnh, các Ban của HĐNĐ tỉnh, các tổ đại biểu và đại
biểu HĐND tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết.
V. THỜI GIAN D ự KIẾN TRÌNH HĐND TINH THÔNG QUA NGHỊ
QUYẾT
Để đảm bảo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, ủy
ban nhân dân tỉnh trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua đề nghị
xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định số lượng, mức phụ
câp đôi với lực lượng Công an bán chuyên trách được bô trí tại thôn tham gia
bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở; mức chi hỗ trợ thôi việc đối với Công an xã
bán chuyên trách kết thúc nhiệm vụ mà không bố trí sắp xếp được công tác khác
hoặc không tiêp tục tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh
Quảng Ngãi. Đự thảo Nghị quyết sẽ được ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng
nhân dân tỉnh Khóa XIII Kỳ họp thứ 2 (Kỳ họp thường lệ giữa năm 2021).
Vĩ. Dự KIẾN NGUỒN L ự c, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI
HÀNH NGHỊ QUYẾT
'
1. Nguồn lực thực hiện Nghị quyết do ngân sách nhà nước đảm bảo.
2. Số tiền chi phụ cấp cho lực lượng Công an bán chuyên trách được bố trí
tại thôn tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở; mức chi hỗ trợ thôi vỉệc đối
với 'Cồrig/M’'xã"hM'chũỷềh'.1xâẹh;kết-'tKuc/‘jMẹm^vụ'mã/ffi®g::bỐ'"M'"ầắj^xếp
được công tác khác hoặc không tiếp tục tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ
sở trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (Theo phụ lục gửi kèm theo).
VIL KẾT QUA LIEN QUAN ĐẾN VIỆC XÂY D.ựNG NGHỊ QUYÉT
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Ngày 24/02/2021, Giám, đốc Công an tỉnh có Công văn số 588/CATPV01(PC) lấy ý kiến Ban Pháp chế HĐND tỉnh; ủ y ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
các sở: Tài chính, Nội vụ, Tư pháp; UBND các huyện, thị xã, thành phố và Công
an các huyện, thị xã, thành phố. Đồng thời đăng tải trên cổng thông tin điện tử
tỉnh Quảng Ngãi tại địa chỉ: http://gopyduthao.quangngai.gov.vn và Website
Công an tỉnh (Địa chỉ: http://ca.quangngai.gov.vn) tại thư mục “Tham gia góp ý
dự thảo văn bản QPPL” đê cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia góp ý dự thảo.
Đồng thời, ngày 12/3/2021, ủ y ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số
1119/UBND-NC gửi các Bộ Công an, Tài chính, Nội vụ, Lao động - Thương
binh và Xã hội đề nghị hướng dẫn kinh phí cho lực lượng Công an xã bán
chuyên trách; bên cạnh đó, Công an tỉnh ban hành Tờ trình số 621/TTr-CATPV01(PV05), ngày 25/02/2021 gửi Bộ trưởng Bộ Công an và Công văn số
866/CAT-PV01(PC), ngày 12/3/2021 gửi các Bộ Công an, Tài chính, Nội vụ,
Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị hướng dẫn kinh phí cho lực lượng
Công an xã bán chuyên trách. Đến nay, ủ y ban nhân dân tỉnh đã nhận Công văn
số 3272/BTC-VI, ngày 31/3/2021 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kinh phí
cho lực lượng Công an xã bán chuyên trách; các Bộ Công an, Nội vụ, Lao động
- Thương binh và Xã hội chưa có văn bản trả lời. Tuy nhiên, đối với các nội
dung xin ý kiến của các hộ liên quan thì đã được quy định cụ thể tại Điều 12
Nghị định 42/2021/NB-CP.
Sau khi Nghị định 42/2021/NĐ-CP được ban hành, Công an tỉnh đã chỉnh
sửa nội dung các tài liệu về đề nghị xây dựng Nghị quyết và tiến hành gửi các cơ
quan liên quan và đang đăng tải trên cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi tại
địa chỉ: http://gopyduthao.quangngai.gov.vn và Website Công an tỉnh (Địa chỉ:
http://ca.quangngai.gov.vn) tại thư mục “Tham gia góp ý dự thảo văn bản
QPPL” để cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia góp ý dự thảo.
Kính trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh cho ý kiến đối với đề nghị
xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định việc bố trí, mức hỗ
trợ đối với lực lượng Công an viên ở thôn thuộc xã tham gia bảo vệ an ninh, trật
tự trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (Hồ sơ gửi kèm theo gồm: Dự thảo Nghị quyết,
phụ lục Dự toán kinh phỉ và các nội dung liên quan)./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Tinh ủy (báo cáo);
- Thường trực HĐND tinh;
-CT, PốTŨBNDtỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Sở Tài chính;
- Lưu: VT, KGVX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Đặng Văn Minh
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PHỤ LỤC
Dự. TOÁN KINH PHÍ VÀ CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN
Phục vụ xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy đinh số lượng,
mức phụ câp đối vói lực lượng Công an bán chuyên trách được bố trí tại thôn
tham gìa bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở; mức chi hỗ trợ thôi việc đối với Công
an xã bán chuyên trách kết thúc nhiệm vụ mà không bố trí sắp xếp dược công
tác khảc hoặc không tiêp tục tham gia bảo đảm an ninh, trật tự
ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
(Ban hành kèm theo Tờ trình số
/TTr-UBND
ngày /4/2021 của ủ y ban nhân dân tỉnh)
Dự THẢO

I. D ự TOÁN KINH PHÍ
1.
Đối với lực lượng Công an bán chuyên trách được bố trí tại thôn
tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
- Hiện nay mức lương cơ sở theo quy định của Chính phủ là 1.490.000đ
(Một triệu bổn trăm chín mươi nghìn đồng).
- Toàn tỉnh có 793 thôn (Trong đỏ, cỏ 198 thôn cỏ từ 350 hộ gia đình trở
lên; 98 thôn thuộc xã trọng điếm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định
của cơ quan cỏ thấm quyền. Tuy nhiên, ừong sổ này thì có 42 thôn cỏ cả 02
tiêu chỉ là có từ 350 hộ gia đình trở ỉên nhimg cũng đong thời là thôn thuộc xã
trọng điêm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thắm
quyên. Do đó, tỉnh chung sô thôn cỏ từ 350 hộ gia đinh trở lên hoặc thôn
thuộc xã trong điểm, phức tap về an ninh, trât tư theo quyết đỉnh của cơ
quan cỏ thẩm quyền như sau: 198 + 98 - 42 = 254 thôn).
Dự kiến số tiền chỉ cho từng phương án như sau:
1.1.
Phương án 1: Mức phụ cấp: Công an bán chuyên trách được bố trí
tại thôn tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở được hưởng mức phụ cấp
hàng tháng bằng 1,25 lần mức lương cơ sở (bao gồm lành phí đóng bảo hiếm
xã hội, bảo hiếm y tế). Riêng Công an bán chuyên trách được bổ trí tại thôn có
từ 350 hộ gia đình trở lên hoặc thôn thuộc xã trọng điếmị phức tạp về an ninh,
trật tự theo quyết định của cơ quan có thấm quyền được hưởng mức phụ câp
hàng tháng bằng 1,66 lần mức lương cơ sở (bao gồm kình phí đống bảo hiếm
xã hội, bảo hiếmy tế).
a) Tỉnh theo tháng
- Chi cho lực lượng Công an bán chuyên trách được bố trí tại thôn
(Không phải là thôn cỏ từ 350 hộ gia đình trở lên hoặc không phải là thôn
thuộc xã trọng điếm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan
cỗ thấm quyền thì hưởng mức 1,25 lần mức lương cơ sở):
,, ...Q) :539Ãhôn“X;0T’đ ^
(Một tỷ không trăm lẻ ba triệu tám trăm tám mươi bảy nghìn năm trăm đổng).
- Chi cho lực lượng Công ạh bần chuyên trách được bố trí tại thôn (Thôn
cố từ 350 hộ gia đình trở lên hoặc thôn thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an
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ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan cỏ thảm quyền thì được hưởng mức
phụ cấp hàng tháng bằng 1,66 lẩn mức lương cơ sở) :
(2) 254 thôn X 01 đồng chí/thôn X 1.490.000đ X 1,66 = 628.243.600đ
(Sảu trăm hai mươi tám triệu hai trăm bổn mươi ba nghìn sáu trăm đồng).
(3) Tổng cộng: (1) + (2): 1.003.887.500đ + 628.243.600đ =
1.632.131.lOOđ (Một tỷ sáu trăm ba mươi hai triệu một trăm ba mươi mốt
nghìn một trăm đồng).
Như vậy, mỗi tháng dự kiến ngân sách chi cho lực lượng Công an bán
chuyên trách được bố trí tại thôn số tiền là: 1.632.131.lOOđ (Một tỷ sáu trăm ba
mươi hai triệu một trăm ba mươi mốt nghìn một trăm đồng).
b) Tính theo năm
1.632.131.1 OOđlứiấng X 12 tháng = 19.585.573.200d (Mười chín tỷ năm
trăm tám mươi lăm-triệu-năm tram bảy mươi ba nghìn hai trăm đổng).
Mỗi năm dự kiến ngân sách chi cho lực lượng Công an bán chuyên trách
được bố trí tại thôn số tiền là: 19.585.573.200d (Mười chỉn tỷ năm trăm tám
mươi lăm triệu năm trăm bảy mươi ba nghìn hai trăm đồng).
1.2. Phương án 2
Mức phụ cấp: Công an bán chuyên trách được bổ trỉ tại thôn tham gia
bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở được hưởng mức phụ cấp hàng tháng bằng
1,25 ỉần mức lương cơ sở (bao gồm kinh phí đổng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y
tế).
a) Tính theo thảng: 793 thôn X 01 đồng chí/thôn X 1.490.000đ X 1,25 =
ỉ.476.962.500đ (Một tỷ bon trăm bảy mươi sáu ừỉệu chín trăm sáu mươi hai
nghìn năm trăm đồng).
b) Tính theo năm: 1.476.962.500đ/tháng X 12 tháng - 17.723.550.000đ
(Mười bảy tỷ bảy trăm hai mươi ba triệu năm trăm năm mươi nghìn đồng).
1.3. Phương án 3
Mức phụ cấp: Công an bản chuyên trách được bố trí tại thôn tham gia
bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở được hưởng mức phụ cấp hàng tháng bằng
1,66 lần mức lương cơ sở (bao gôm kỉnh phí đỏng bảo hiêm xã hội, bảo hỉểmy
tế).
a) Tính theo tháng: 793 thôn X 01 đồng chí/thôn X 1.490.OOOđ X 1,66 =
1.961.406.200đ (Một tỷ chín trăm sáu mươi mốt triệu bốn trăm lẻ sảu nghìn hai
trăm đồng).
b) Tính theo năm: 1.961.406.200đ/tháng X 12 tháng = 23.536.874.400đ
(Hai mươi ba tỷ năm trăm ba mươi sáu triệu tám trăm bảy mươi bốn nghìn bốn
trăm đồng).
.

... .. Nhân xét9,đápfe..gỉá 03Tầ»:ơiigJ n n m i i m i
^ - Đối với phương án 2 (mức phụ cấp chung là 1,25 lần mức lương cơ sở):
số tiền ngân sách phải chi ít hơn các phương án còn lại nhưng đối với Công an
bán chuyên trách được bố trí tại thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên hoặc thôn
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thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự thì mức phụ cấp này là thấp,
trong khi đó địa bàn phức tạp, công việc nhiều, trách nhiệm nhiều...dẫn đến
không thể thu hút, động viên lực lượng này tham gia công tác bảo đảm ân ninh
trật tự tại cơ sở.
- Đối với phương án 3 (mức phụ cấp chung là 1,66 lần mức lượng cơ sở):
sô tiên ngân sách phải chi lớn, không phù hợp với tĩnh hình ngân sách hiện nay
cũng như không tương ứng với chế độ các đối tượng khác đồng thời đang được
hưởng ở cùng địa bàn...
Do đó, Phương án 1 là phù hợp nhất vì mức phụ cấp và số tiền ưả cho
Công an bán chuyên trách được bố trí tại thôn với mức 1,25 lần mức lương cơ
sở (bao gồm kinh phí đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế) và 1,66 lần mức
lương cơ sở (bao gồm kinh phí đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế) đối với
Công an bán chuyên 'trách được bố trí tại thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên
hoặc thôn thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của
cơ quan có thẩm quyền, là không quá lớn và phù hợp với tình hình ngân sách
hiện nay. Bên cạnh đó thì lực lượng Công an bán chuyên trảch được bố trí tại
thôn tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự có mức phụ cấp cao
hơn cũng được động viên, cố gắng tham gia thực hiện công tác bảo đảm an
ninh, trật tự tại cơ sở...
2.
Dự kiến số tiền hỗ trợ thôi việc đối với Công an xã bán chuyên
trách (Gồm Phó Trưởng Công an xã, Công an viên thường trực ở xã) kết
thúc nhiệm vụ mà không bố trí sắp xếp ổươe công tác khác hoăc không
tiêp tục tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở
Đối với Công an xã bán chuyên trách (Gồm Phó Trưởng Công an xã,
Công an viên thường trực ở xã) khi thực hiện Nghị quyết này mà thôi làm
nhiệm vụ (do không bố trí sắp xếp được công tác khác hoặc không tiếp tục
tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở) sau ngày 10/12/2020 theo quyết định
của cấp có thẩm quyền thì được hỗ trợ một lần với mức 3.000.000 đồng/01 năm
làm việc đảm nhiệm chức danh Công an xã.
Nếu thời gian làm việc có tháng lẻ thì được tính như sau:
- Từ đủ 01 (một) tháng đến 06 (sáu) tháng được tính bằng 1/2 (một phần
hai) năm làm việc;
- Từ trên 06 (sáu) tháng đến 12 (mười hai) tháng thì được tính bằng 01
(một) năm làm việc”.
Theo nội dung Tờ trình thì đến nay số đồng chí đã chuyển công tác, nghỉ
việc là: 275 đồng chí.
Do mức hỗ trợ tính theo năm công tác; nên hiện tại chưa thống kê chính
xác số năm công tác của từng đồng chí để tính toán chính xác số tiền hỗ trợ.
Tuy nhiên, nếu lấy trung bình mỗi đồng chí đã tham gia lực lượng Công an xã
:;bán;;etóỵ|hnrắịchdầ:07^^
lá:
275 đồng chí X 07 năm X 3.000.000đ/năm = 5.775.000.00Qđ {Năm'tỷ'bảy
trăm bảy mươi lăm triệu đồng).
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II. VỀ.PHƯƠNG ÁN BÓ TRÍ; CHỨC.NĂNG,; NHIÊM vụ. CỦA L ư c
LƯỢNG CÔNG AN VIÊN ĐƯỢCBÓTRÍ TẠI THÔN THAM GIA. BẢO BAM
AN NINH, TRẬT T ự Ở C ơ s ở ’
1. Phương án sử dụng lực lượng Công an xã bán chuyên hách để bố trí
làm Công an viên ở thôn tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở
a) Đổi với các đồng chí đã nghỉ việc, chuyển công tác: 275 đồng chí. Đề
xuất theo hướng gỉảỉ quyết hỗ trợ thôi việc như điểm 2 mục I phụ lục nạy.
b) Đối với các đồng chí đang tiếp ,tục tham gia công tác đảm bảo an ninh,
trật tự tại cơ sở: 765 đồng chí (gồm: 56 đồng chí Phó Trưởng Công an xã, 62
đồng chí Công an viên thường trực ở xã, 647 đồng chí Công an viên ở thôn)
đang tiếp tục tham gia công tác đảm bảo an ninh, trật.tự tại cơ sở.
Nếu Nghị quyết được ban hành, thi số Công an cấp huyện, cấp xã phối
hợp với chính quyền các cấp (Sở Nội vụ hướng dẫn) tiến hành vận động lực
lượng này tiếp tục tham gia công tác bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở với chức
danh Công an viên được bố trí tại thôn tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ
sở và được hưởng mức phụ cấp như tại điểm 1 mục I phụ lục này cho đến khi
có chính sách mới liên quan đến lực lượng này. Đồng thời, chỉ tuyển chọn 28
đồng chí để bổ trí làm Công an viên ở thôn là đảm bảo số lượng 01 đồng chí/01
thôn.
c)
Phương án khác (có thể trong 765 đồng chí có đồng chí xin hỗ trợ thôi
việc hoặc trong 275 đồng chí muốn tiếp tục tham gia lực lượng Cồng an viên
được bô trí tại thôn...) thì giao Công an.câp huyện, câp xã phôi họp với chính
quyền cùng cấp (Sở Nội vụ hướng dẫn) tiến hành bố trí cho phù hợp nhưng
đảm bảo chỉ 01 đồng chí Công an viên/01 thôn và thực hiện chế độ, chính sách
cho phù họp.
2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Công an viên: Điều 13 Pháp lệnh Công an
xã, quy định:
“Điều 13. Nhiệm vụ, quyền hạn của Cồng an viên.
Công an viên thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng Công an
xã; chịu trách nhiệm triển khai thực hiện chủ trương, kế hoạch, biện pháp bảo
đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở địa bàn dân cư do mình phụ trách và
thực hiện các nhiệm vụ khác về bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội do
Trưởng Công an xã giao ”.
3. Việc bố trí Công an viên được bố trí ở thôn tham gia bảo đảm an ninh,
trật tự tại địa bàn cơ sở được thực hện theo quy định tại khoản 3 Điều 10 Pháp
lệnh Công an xã: “3.... Chủ tịch ủy ban nhân dân xã theo đề nghị của Trưởng
Cồng an xã quyết định cồng nhận, miễn nhiệm Công an viên ”.
4. Đối với việc tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng, trang phục,
phù hiệu... của Công an viên được bố trí tại thôn tham gia bảo đảm an ninh,
trật tự tại địa bàn cơ sở thì t i ế p q u ỵ
đ ị ^ của Pháp lệnh
Cổng an xã vẵ Gầevẩn bầnhương"dam lm haS
phạm pháp luật khác./.
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TĨNH QUẢNG NGẢI
Số:

/2021/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Ngãi, ngày

tháng

năm 2021

Dự THẢO
------------------ /
NGHỊ QUYẾT
Quy định số lượng, mức phụ cấp đối với lực lượng Công an
bán chuyên trách đươc bố trí tại thôn tham gia bảo đảm an ninh, trật tự
ở cơ sở; mức chi hỗ trợ thôi việc đối với Công an xã bán chuyên trách
kêt thúc nhiệm vụ mà không bố trí sắp xếp được công tác khác
hoặc không tiếp tục tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở
trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
KHÓA XIII - KỲ HỌP THỨ.. ..
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm
2015; Luật sửa đoi, bố sung một số điều của Luật Tố chức Chính phủ và Luật
Tố chức chỉnh quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 thẳng 6 năm
2015 và Luật sửa đôi, bố sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy
phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Công an nhãn dân ngày 20 tháng 11 năm 2018;
Căn cứ Pháp lệnh Công an xã ngày 21 tháng 11 năm 2008;
Căn cứ Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2009 của
Chính phủ quy định chỉ tiết và biện pháp thỉ hành một số điều của Pháp lệnh
Công an xã năm 2008;
Căn cứ Nghị định số 49/20Ỉ9/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2019 của
Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thỉ hành một sổ điều của Luật Công
an nhân dân năm 2018;
Căn cứ Nghị định sổ 42/202Ỉ/NĐ-CP, ngày 31 tháng 3 năm 2021 của
Chỉnh phủ quy định việc xây dựng Công an xã, thị trấn chỉnh quy;
Căn cứ Thông tư so 12/2010/TT-BCA ngày 04 tháng 8 năm 2010 của Bộ
Công an quy định cụ thế thỉ hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã năm
2008 và Nghị định sổ 73/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2009 của Chính
phủ quy định chi tiết và biện pháp thỉ hành một sổ điều của Pháp lệnh Công an
xã;
Xét Tờ trình số
/TTr-UBNp ngày
tháng
nắm 2021 của ủy
ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đễ rỉghị ban hành Nghị quyết của Hội dồng
nhân dân tỉnh quy định số lượng, mức phụ cấp đối với lực lượng Công an bán
chuyên trách được bo trí tại thôn tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở;
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mức chi hễ trợ thôi việc đối với Công an xã bán chuyên trách kết thúc nhiệm vụ
mà không bổ trị sắp xếp được công tác khác hoặc không tiếp tục tham gia bảo
đảm an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Báo cảo thấm tra
của Ban Pháp chế Hội đổng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biếu Hội
đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.
QUYÉTNGHỊ:.
Điều í. Pham
• vỉ điều chỉnh
Nghị quyết quy định số lượng, mức phụ cấp đối với lực lượng Công an
bán chuyên trách được bố trí tại thôn tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở ca sở;
mức chi hỗ trợ thôi việc đối với Công an xã bán chuyên trách (Gồm Phó
Trưởng Công an xã, Công an viên thường trực ở xã, Công an viên được bố trí
tại thôn) kết thúc nhiệm vụ mà không bố trí sắp xếp được công tác khác hoặc
không tiếp tục tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh
Quảng Ngãi.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Lực lượng Công an bán chuyên trách được bố trí tại thôn tham gia bảo
đảm an ninh, ừật tự ở cơ sở;
2. Lực lượng Công an xã bán chuyên trách (Gồm Phó Trưởng Công an
xã, Công an viên thường trực ở xã, Công an viên được bố trí tại thôn) kết thúc
nhiệm vụ mà không bố trí sắp xếp được công tác khác hoặc không tiếp tục tham
gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở;
3. Các sở, ban ngành, ủ y ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và
cơ quan, tô chức có liên quan.
Điều 3. Quy định về quy định số lương, mức phụ cấp đối với lực
lượng Công an bán chuyên trách được bổ trí tại thôn tham gia bảo đảm an
ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
1. Số lượng: Mỗi thôn được bố trí 01 (một) Công an bán chuyên trách
tham gia bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn cơ sở.
2. Mức phụ cấp
2.1. Công an bán chuyên trách được bố trí tại thôn tham gia bảo đảm an
ninh, trật tự ở cơ sở được hưởng mức phụ cấp hàng tháng bằng 1,25 lần mức
lương cơ sở (bao gồm kinh phí đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế). Riêng
Công an bán chuyên trách được bố trí tại thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên
hoặc thôn thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của
cơ quan có thẩm quyền được hưởng mức phụ cấp hàng tháng bạng 1,66 lần
mức lương cơ sở (bao gồm kinh phí đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế).
2.2. Thời điểm được hưởng phụ cấp tính từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.
'Điêii 4. Mức clii liô trợ thôi việơ đôỉ với Côĩig ae xa ban 'chuyen trach
kết thúc nhiệm vụ mà không bố trí sắp xếp được công tác khác hoặc không
tiếp tục tham gia bảo' đảm. an ninh, trật tự ử cơ sở
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1. Công an bán chuyên trách được bố trí tại thôn tham gia bảo đảm an
ninh, trật tự ở cơ sở đã được bố trí, sắp xếp theo quy định của Nghị quyết này
mà thôi làm nhiệm vụ theo quyết định của cấp có thẩm quyền thì được hỗ trợ
một lần bằng 03 (ba) lần mức lương cơ sở.
2. Công an xã bán chuyên trách (gồm Phó Trưởng Công an xã, Công an
viên thường trực ở xã) khi thực hiện Nghị quyết này mà thôi làm nhiệm vụ (do
không bô trí săp xêp được công tác khác hoặc không tiêp tục tham gia bảo đảm
an ninh, trật tự ở cơ sở) sau ngày 20/12/2020 theo quyết định của cấp có thẩm
quyên thì được hô trợ một lần với mức 3.000.000 đồng/01 năm làm việc đảm
nhiệm chức danh Công an xã.
Nếu thời gian làm việc có tháng lẻ thì được tính như sau:
- Từ đủ 01 (một) tháng đến 06 (sáu) tháng được tính bằng 1/2 (một phần
hai) năm làm việc;
- Từ trên 06 (sáu) tháng đến 12 (mười hai) tháng thl được tính bằng 01
(một) năm làm việc”.
Điều 5. Nguồn kỉnh phí
Do ngân sách địa phương và ngân sách hỗ trợ của Trung ương.
Điều 6. Tổ chức thưc hiên
1. ủ y ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này;
hướng dẫn ú y ban nhân dân cấp huyện, cấp xã thực hiện thống nhất trên địa
bàn toàn tỉnh.
2. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, các tổ đại biểu và
đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết.
Điều 7. Hiêu
• lưc
• thi hành
Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khoá XIII, kỳ
họp thứ....thông qua'ngày............. tháng..................năm 2021 và có hiệu lực
từ ngày.............. tháng........................nãm 2021./.
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Nơi nhận:
-UBTV Quốc hội;
- Chính phủ;
- Ban Công tác đại biểu của UBTVQH;
- Bộ Công an, Bộ Tài Chính;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- TTTU, TTHĐND, TJBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đại biểu Quốc hội bầu ở tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở, ban ngành, Hội đoàn thể tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh;
- TT HĐND, các Ban của HĐND tỉnh;
- VP HĐND tỉnh: C-PVP, các Phòng, CV;
- UBND các hụỵện, thi xã, thành phố;
;
- Trung tâm Công báo vá Tin học tỉnh;
- Đài PTTH tỉnh, Báo Quảng Ngãi;
-LưuvVT.
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