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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: 36/2022/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 10 năm 2022 

QUYÉT ĐỊNH 
Vê việc điêu chỉnh mức thù lao cho Lực lượng Quản lý đê nhân dân tại 
phường - xã, thị trấn (nơi có đê) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tô chức chỉnh quyển địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Luật sửa đoi, bo sung một số điêu của Luật Tô chức Chỉnh phủ và Luật Tô chức 
chỉnh quyền địa phương ngày 22 tháng ỉ ỉ năm 2019; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 thảng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Ban hành vãn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 nấm 2015,ủ 

Luật sửa đôi, bổ sung một so điểu của Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020,ắ 

Căn cứ Luật Đê điều ngày 29 thảng ỉ ỉ năm 2006; 
Căn cứ Luật Phòng chổng thiên tai ngày 19 tháng 6 năm 2013; 

Luật sửa đoi, bo sung một so điếu của Luật Phòng, chông thiên tai và 
Luật Đê điều ngày ỉ 1 thảng 6 năm 2020Ẻ, 

Càn cứ Nghị định số ỉ 15/2007/NĐ-CP ngày 28 thảng 6 năm 2017 của 
Chỉnh phủ quy định chi tiết và hướng dan thi hành một so điếu của Luật Đê điêu; 

Căn cứ Nghị định so 66/202ỉ/NĐ-CP ngày 06 tháng 7 năm 2021 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một sỏ điêu của Luật Phòng, chông thiên 
tai và Luật sửa đôi, bổ sung một so điểu của Luật Phòng, chông thiên tai và 
Luật Đê điêu; 

Căn cứ Nghị định so 34/20Ỉ6/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của 
Chỉnh phủ quy định chi tiết một so điểu và biện pháp thi hành Luật Ban hành 
văn ban quy phạm pháp luật; 
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Căn cứ Nghị định số 34/20Ỉ6/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của 
Chỉnh phủ quy định chi tiết một so điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành 
văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số I63/20Ỉ6/NĐ-CP ngày 21 thảng 12 năm 2016 của 
Chỉnh phủ quy định chi tiết thi hành một sổ điêu của Luật Ngân sách Nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 3Ỉ thảng 12 năm 2020 của 
Chỉnh phủ sửa đôi, bo sung một sô điêu của nghị định sô 34/20Ỉ6/NĐ-CP 
ngày 14 tháng 5 năm 20ỉ6 của Chính phủ quy định chi tiêt một sô điêu và 
biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định sổ 78/2021/NĐ-CP ngàỵ 01 thảng 8 năm 202 ỉ của 
Chính phủ về thành lập và quản ỉỷ Quỹ Phòng, chổng thiên tai; 

Căn cứ Quyết định số ỉ 18/2008/QĐ-TTg ngày 27 tháng 8 năm 2008 của 
Thủ tướng Chỉnh phủ ban hành Quy chê quản lý tài chính đôi với hoạt động tìm 
kiếm cứu nạn, cứu hộ, ứng phó thiên tai, thảm họa; 

Căn cứ Thông tư sổ 01/2009/TT'BNN ngày 06 tháng 01 năm 2009 của 
Bộ Nông nghiệp và Phát trỉên nông thôn về hướng dẫn tuân tra, canh gác 
bảo vệ đê điêu trong mùa lũ; 

Căn cứ Thông tư số 26/2009/TT-BNN ngày 11 tháng 5 nămr 2009 cua 
Bộ Nông nghiệp và Phát triên nông thôn vê huẺÓTĩg dân vê cơ câu tô chức, 
nguồn kinh phí và ché độ thù lao đôi với Lực lượng Quản lý đê nhân dân; 

Căn cứ Thông tư sổ 92/2009/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2009 của 
Bộ Tài chỉnh hướng dán việc thanh toán kinh phỉ từ nguỏn ngân sách nhà nước 
cho các tô chức, cá nhân tham gia hoạt động tìm kiểm cứu nạn, cứu hộ, ứng phó 
thiên tai, thảm họa; 

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình sổ 
2317/TTr-SNN ngày 26 thảng 9 năm 2022, Báo cảo thẩm định số 3687/BC-STP-
VB ngày 10 tháng 8 năm 2022 của Sở Tư pháp. 

QƯYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Điều chỉnh mức thù lao cho Lực iượng Quản lý đê nhân dân tại 
phường - xã, thị trấn (nơi có đê) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh như sau: 

1. Mức thù lao cụ thể hàng tháng cho mỗi nhân viên quản lý đê nhân dân 
được tính bằng mức lương cơ sở nhân với hệ sổ lương 1,65. 
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2Ế Phụ câp trách nhiệm hàng tháng: Đội trưởng được hưởng thêm mức thù 
lao trách nhiệm được tính băng hệ sô trách nhiệm 0,2 nhân với mức lương ca sở 
và Đội phó được hưởng thêm mức thù lao trách nhiệm được tính bằng hệ số trách 
nhiệm 0,1 nhân với mức lương cơ sở. 

Điều ĩế Hiệu lực thi hành 
• * 

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 24 tháng 10 năm 2022, 
thay thể Quyết định sổ 15/2Ọ15/QĐ-ƯBND ngày 12 tháng 3 năm 2015 của 
Uy ban nhân dân Thành phố về việc sửa đổi khoản 1 và khoản 2 Điều 5 
Quyết định số 07/2pl2/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2012 của ủy ban 
nhân dân Thành phổ về thành lập và ban hành Quy chế (mẫu) tổ chức và hoạt 
động của Lực lượng Quản lý đê nhân dân tại phường - xã, thị trấn (nơi có đê) 
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

Bài bỏ khoản 1 và khoản 2 Điều 5 Quyết định số 07/20Ỉ2/QĐ-UBND 
ngày 28 tháng 02 năm 2012 của ủy ban nhân dân Thành phố. Các nội dung khác 
vẫn tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 
năm 2012 cùa Uy ban nhân dân Thành phô vê thành lập và ban hành Quy chế 
(mẫu) tô chức và hoạt động của Lực lượng Quản lý đê nhân dân tại phường - xã, 
thị trấn (nơi có đê) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân Thành phố, Trưởng Ban Chỉ huy 
Phòng thủ dân sự - Phòng chông thiên tai và Tìm kiểm cứu nạn Thành phô, 
Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Nội vụ, 
Giám đổc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, 
Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, Chủ tịch úy ban nhân dân các 
quận - huyện, phường - xã, thị trấn (nơi có đê) chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./. 

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

Võ Văn Hoan 


