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BÁO CÁO 

V/v triển khai Nghị định số 42/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Chính phủ 

 

 

Kính gửi:   

- Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn; 

- Công an thị xã Nghi Sơn. 

 

Thực hiện Công văn số 2687/UBND-CA ngày 07/7/2021 của Chủ tịch 

UBND thị xã Nghi Sơn về việc triển khai Nghị định số 42/NĐ-CP ngày 

31/3/2021 của Chính phủ, UBND xã Trường Lâm báo cáo kết quả triển khai 

thực hiện với các nội dung như sau: 

I. CÔNG TÁC QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

- Chủ tịch UBND xã đã báo cáo với Thường trực Đảng ủy - HĐND xã về 

việc triển khai Nghị định số 42/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Chính phủ quy định 

việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy; đảm bảo việc triển khai Nghị định 

được kịp thời, đồng bộ, tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động trong cấp ủy, 

chính quyền từ xã đến thôn, nhằm xây dựng lực lượng Công an xã chính quy 

đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm ANTT trong tình hình mới. 

- Triển khai Nghị định số 42/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Chính phủ đến 

Trưởng các ban, ngành, đoàn thể và đề nghị Trưởng các ban, ngành, đoàn thể 

thông báo cho các thành viên, hội viên chủ động nghiên cứu nội dung Nghị định 

số 42/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Chính phủ tại Cổng thông tin điện tử của 

Chính phủ, địa chỉ http://vanban.chinhphu.vn. 

- Chủ tịch UBND xã đã chỉ đạo cán bộ văn hóa xã, cán bộ đài truyền 

thanh xã xây dựng bài tuyên truyềnvề việc triển khai Nghị định số 42/NĐ-CP 

ngày 31/3/2021 của Chính phủ, tạo được sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân 

trong việc xây dựng lực lượng Công an xã chính quy đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ 

trong tình hình mới. 

- Đã phát 02 lượt bài / 01 tuần về việc triển khai thực hiện Nghị định số 

42/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Chính phủ. 

II. PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP, BỐ TRÍ CÔNG VIỆC KHÁC CHO 

LỰC LƯỢNG CÔNG AN XÃ BÁN CHUYÊN TRÁCH 

- Thực hiện đề án “Bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh 

Công an xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa”, UBND xã Trường Lâm đã bố trí đồng 

chí Trưởng Công an xã bán chuyên trách làm cán bộ văn hóa.  

- Bố trí đồng chí Phó trưởng Công an xã bán chuyên trách làm cán bộ văn 

phòng bán chuyên trách. 

- Một đồng chí phó Trưởng công an xã bán chuyên trách do lớn tuổi xin 

nghỉ chế độ. 

- Các đồng chí thuộc lực lượng Công an xã bán chuyên trách trước đây 

vẫn tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo 

http://vanban.chinhphu.vn/


ANTT tại địa bàn cơ sở; tiếp tục quan tâm, hỗ trợ lực lượng Công an chính quy 

trên mọi mặt, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn, thúc đẩy hoạt động phát 

triển kinh tế, xã hội của địa phương. 

III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

Để đảm bảo cho lực lượng Công an chính quy hoạt động hiệu lực, hiệu 

quả, UBND xã Trường Lâm có một số kiến nghị và đề xuất sau: 

1. Đề xuất Chủ tịch UBND thị xã chỉ đạo cơ quan chuyên môn mở 01 tài 

khoản cho Công an xã trên cổng thông tin điện tử, tạo con dấu, chữ ký số cho 

đồng chí Trưởng Công an xã để Công an xã chính quy có thể tham mưu, xử lý 

công việc trên hệ thống và có thể tiếp nhận công văn từ Công an thị xã kể cả thứ 

7, chủ nhật và ngày lễ, tết. 

2. Đề xuất Chủ tịch UBND thị xã (Phòng Tài nguyên và Môi trường) bố 

trí quỹ đất trong thời gian sớm nhất để xây dựng trụ sở làm việc độc lập đáp ứng 

yêu cầu công tác, chiến đấu cho Công an xã chính quy tại địa bàn cơ sở. 

3. Đề xuất Chủ tịch UBND thị xã (Phòng Tài chính - Kế hoạch) trang cấp 

thêm các trang thiết bị phục vụ cho công tác: 

- 01 máy tính để bàn, 01 máy tính cá nhân. 

- 01 bàn gỗ (loại bàn lớn, dài dùng để làm việc tiếp công dân). 

- 01 tủ sắt để đựng tài liệu. 

Trên đây là báo cáo kết quả triển khai Nghị định số 42/NĐ-CP ngày 

31/3/2021 của Chính phủ và một số kiến nghị, đề xuất. UBND xã Trường Lâm kính 

báo cáo Chủ tịch UBND thị xã (Qua Công an thị xã) biết, theo dõi và chỉ đạo./. 

  
Nơi nhận: 
- Như kính gửi (để b/cáo); 

- TTĐU (để c/đạo); 

- HĐND xã (để t/dõi); 

- MTTQ, đoàn thể (để t/hiện), 

- Lưu: VP, CA. 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Cao Văn Sự 
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