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Điện Biên, ngày 05  tháng 12  năm 2021 

BÁO CÁO 

Thẩm tra dự thảo Nghị quyết Quy định số lượng, mức phụ cấp, trang phục  

đối với Công an xã bán chuyên trách và Bảo vệ dân phố tham gia bảo đảm an 

ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 

 

                         Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên. 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 

2019; Luật Hoạt động Giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật Sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày năm 2020.  

Thực hiện Thông báo số 277/TB-TTHĐND, ngày 05/11/2021 của 

Thường trực HĐND tỉnh, phân công chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ Năm, 

HĐND tỉnh Khóa XV. Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra dự thảo nghị quyết 

Quy định số lượng, mức phụ cấp, trang phục  đối với Công an xã bán chuyên trách 

và Bảo vệ dân phố tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Điện 

Biên; trên cơ sở Tờ trình số 4056/TTr-UBND, ngày 03 tháng 12 năm 2021 của 

UBND tỉnh. Kết quả thẩm tra như sau: 

1. Sự phù hợp của dự thảo Nghị quyết  

Nội dung dự thảo Nghị quyết phù hợp với 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, Bảo vệ dân phố 

được bố trí tại thôn, bản, Tổ dân phố tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở hoàn 

thành tốt nhiệm vụ được giao theo Luật Công an Nhân dân năm 2018; trên cơ sở kế 

thừa các văn bản pháp luật còn phù hợp đó là Pháp lệnh Công an xã năm 2008; Nghị 

định số 38 của Chính phủ ban hành năm 2006 về Bảo vệ dân phố, các quy định có 

liên quan và 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; kịp thời áp dụng để quy định số lượng, 

mức phụ cấp cho Công an xã bán chuyên trách và Bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh.  

Nội dung dự thảo Nghị quyết phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế của địa 

phương, nhằm giúp lực lượng Công an làm tốt hơn công tác nắm tình hình, đảm bảo 

an ninh, trật tự, giải quyết kịp thời các vụ việc liên quan, không để tích tụ trở thành 

điểm nóng, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước của 

chính quyền cơ sở.  

2. Tính hợp hiến, hợp pháp 

Nội dung dự thảo nghị quyết đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, phù hợp với 

điều kiện thực tế của tỉnh; đúng thẩm quyền ban hành của HĐND tỉnh. 
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3. Dự thảo Nghị quyết 

3.1. Về thể thức: Dự thảo nghị quyết được xây dựng đảm bảo các yêu 

cầu về kỹ thuật trình bày văn bản theo quy định. 

3.2. Về nội dung: Ban Pháp chế cơ bản nhất trí nội dung dự thảo nghị quyết và 

đề nghị một số nội dung sau:  

- Phần căn cứ pháp lý đề nghị bổ sung: 

+ Nghị định số 49/2019/NĐ-CP, ngày 06/6/2019 của Chính Phủ quy định 

chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Công an Nhân dân. 

+ Thông tư số 12/2010/TT-BCA, ngày 08/4/2010 của Bộ Công an Quy định 

cụ thể thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã và Nghị định số 

73/2009/NĐ-CP, ngày 07/9/2009 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp 

lệnh Công an xã. 

- Bổ sung ngày, tháng ban hành của Luật Công an nhân dân năm 2018. 

- Tại Khoản 3 Điều 2: Đề nghị bố cục lại như sau: “3. Trang phục: 

 a) Đối với Công an xã bán chuyên trách: Thực hiện theo Điều 6, Nghị định 

số 73/2009/NĐ-CP, ngày 07/9/2009 của Chính phủ đối với Công an xã bán 

chuyên trách. 

b) Đối với Bảo vệ dân phố: Thực hiện theo Quyết định số 349/2008/QĐ-

BCA (H11) ngày 31/3/2008 của Bộ Công an về trang phục cho Bảo vệ dân phố”. 

- Đề nghị bổ sung thời điểm áp dụng nghị quyết vào Điều 3, viết lại như sau: 

“Điều 3: Nguồn kinh phí, thời điểm áp dụng 

1. Nguồn kinh phí:.... 

2. Thời điểm áp dụng: từ ngày 01 tháng 01 năm 2022.” 

4. Những nội dung thống nhất và ý kiến khác nhau 

Trên cơ sở giải trình của UBND tỉnh tại phiên họp thẩm tra của Ban ngày 

04/12/2021, UBND tỉnh đã tiếp thu, chỉnh sửa nội dung vào dự thảo nghị quyết 

trình kỳ họp, Ban Pháp chế nhất trí với dự thảo nghị quyết. 

Trên đây là báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết Quy định số lượng, mức 

phụ cấp, trang phục đối với Công an xã bán chuyên trách và Bảo vệ dân phố tham 

gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 

 Ban Pháp chế HĐND tỉnh kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./. 

Nơi nhận: 
  - Như trên; 

   - TT. Tỉnh ủy (b/c); 

   - TT.HĐND tỉnh (b/c); 

   - UBND tỉnh; 

   - UBMTTQVN tỉnh; 

   - Các Ban HĐND tỉnh; 

   - Đại biểu HĐND tỉnh; 

   - Lãnh đạo VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

  - Lưu VT. 

 TM. BAN PHÁP CHẾ 

 TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 
 
 

Lò Thị Bích 
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