Đó là điểm nổi bật của Thông tư 17/2018/TT-BCA quy định về trang bị vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công
cụ hỗ trợ.
Tại điểm e, khoản 1 Điều 3 và Điều 4 của thông tư này, công an xã, phường, thị trấn được trang bị vũ khí,
vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ thuộc các loại sau: súng ngắn, súng trường, súng tiểu liên, súng bắn
đạn cao su.
Công an xã, phường, thị trấn còn được trang bị hơi cay, dùi cui điện, bình xịt hơi cay, găng tay bắt dao, áo
giáp, dùi cui điện, dùi cui cao su, dùi cui kim loại, khóa số tám, các loại vũ khí thô sơ.
Ngoài ra, công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh ngoài được trang bị súng, cũng được xem xét
trang bị tên lửa chống tăng cá nhân, trực thăng vũ trang, bom, mìn, lựu đạn, các loại vũ khí thô sơ, công cụ
hỗ trợ, đạn sử dụng cho các loại súng được trang bị.
Công an địa phương căn cứ quy định trên lập dự trù số lượng, loại vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ
trợ cần trang bị gửi cơ quan quản lý về trang bị và kho vận báo cáo bộ trưởng Bộ Công an quyết định.
Thông tư có hiệu lực thi hành từ 1-7-2018.
Trước đó, tháng 12-2017, dự thảo của thông tư được ra để lấy ý kiến và nhận những ý kiến trái chiều.
Có ý kiến cho rằng việc trang bị cho lực lượng công an như dự thảo là rất cần thiết, cũng có ý kiến cho rằng
tuyệt đối không nên... Cũng có nhiều ý kiến cho rằng trang bị vũ khí cho công an xã là cần thiết nhưng
không nên đánh đồng, chỉ cấp cho những nơi là điểm nóng hoặc cấp cho trưởng, phó công an xã.
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