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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 35/2022/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 10 năm 2022 

QUYÉT ĐỊNH 
Bãi bỏ Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND ngày 24 tháng 7 năm 2015 của 
Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy định về quản lý, thu - nộp, 

sử dụng, quyết toán Quỹ Phòng, chống thiên tai Thành phố 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 
Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định sô 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 
quy định chi tiết một sô điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật; 

Căn cứ Nghị định sô 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một sô điều của Nghị định sô 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 
năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một sô điều và biện pháp thi hành Luật 
Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định sô 78/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ 
về thành lập và quản lý Quỹ Phòng, chông thiên tai; 

Căn cứ Quyết định sô 52/2021/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2021 về việc 
ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân Thành phô nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Theo đề nghị của Giám đôc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình 
sô 2200/TTr-SNN ngày 14 tháng 9 năm 2022 và ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại 
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Báo cáo số 4039/BC-STP-KTrVB ngày 30 tháng 8 năm 2022; ý kiến thống nhất của 
Thành viên Ủy ban nhân dân Thành phố, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ Quyết định 

Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND ngày 24 tháng 7 nãm 2015 
của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy định vê quản lý, thu - nộp, sử dụng, 
quyết toán Quỹ Phòng, chống thiên tai Thành phố. 

Điều 2. Điều khoản thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 21 tháng 10 năm 2022. Việc quản 
lý quản lý, thu - nộp, sử dụng, quyết toán Quỹ Phòng, chống thiên tai Thành phố theo 
Nghị định số 78/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ vê thành lập 
và quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai và các quy định pháp luật hiện hành. 

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn, Thủ trưởng các sở, ban, ngành Thành phố; Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân thành phố Thủ Đức, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện và các đơn 
vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Võ Văn Hoan 


