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CÔNG BÁO/Số 20/Ngày 01-4-2015
ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 15/2015/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 3 năm 2015

QUYÉT ĐỊNH
về việc sửa đổi Khoản 1 và Khoản 2 Điều 5 Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND
ngày 28 tháng 02 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố
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

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11
năm 2003;
Căn cứ Luật Đê điều ngày 29 tháng 11 năm 2006;
Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19 tháng 6 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 113/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 6 năm 2007 của Chính
phủ quy định chi tiêt và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đê điều; Nghị định
số 66/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2014 quy định chi tiêt, hướng dẫn thi hành
một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai;
Căn cứ Quyêt định số 118/2008/QĐ-TTg ngày 27 tháng 8 năm 2008 của Thủ
tướng Chính phủ ban hành Quy chê quản lý tài chính đối với hoạt động tìm kiêm cứu
nạn, cứu hộ, ứng phó thiên tai, thảm họa;
Căn cứ Thông tư số 01/2009/TT-BNN ngày 6 tháng 01 năm 2009 của Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn tuần tra, canh gác bảo vệ đê điều trong
mùa lũ;
Căn cứ Thông tư số 26/2009/TT-BNN ngày 11 tháng 5 năm 2009 của Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn về cơ cấu tổ chức, nguồn kinh phí và chê
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độ thù lao đối với lực lượng quản lý đê nhân dân;
Căn cứ Thông tư số 92/2009/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2009 của Bộ Tài
chính hướng dân việc thanh toán kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước cho các tổ
chức, cá nhân tham gia hoạt động tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, ứng phó thiên tai, thảm
họa;
Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính tại Tờ
trình liên Sở số 2633/TTr-SNN-STC ngày 08 tháng 12 năm 2014, ý kiến của Sở Tư
pháp tại Công văn số 6410/STP-VB ngày 17 tháng 11 năm 2014, ý kiến của Sở Nội
vụ tại Công văn số 326/SNV-XDCQĐT ngày 28 tháng 01 năm 2015 và ý kiến của Sở
Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn số 3147/SLĐTBXH-LĐ ngày 25
tháng 02 năm 2015,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Sửa đổi Khoản 1 và Khoản 2 Điều 5 Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND
ngày 28 tháng 02 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố về thành lập và ban
hành Quy chế (mâu) 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 như sau:
1. Mức thù lao cụ thể hàng tháng cho mỗi nhân viên quản lý đê nhân dân là
1.900.000 đồng/người/tháng (Một triệu, chín trăm nghìn đồng chẵn).
2. Phụ cấp trách nhiệm: Đội trưởng được hưởng thêm mức thù lao trách nhiệm
là 230.000 đồng/người/tháng và Đội phó được hưởng thêm mức thù lao trách nhiệm
là 115.000 đồng/người/tháng.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký. Các nội dung
khác vân tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02
năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố về thành lập và ban hành Quy chế (mâu)
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.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Giám
đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên
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tai và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố, Chủ tịch Ủy 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

Tất Thành Cang

