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     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Dương, ngày       tháng 03 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
Về việc giao quyền tự chủ cho Phòng Công chứng số 2

 trực thuộc Sở Tư pháp giai đoạn 2023 - 2025

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy 
định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư 56/2022/TT-BTC ngày 16/9/2022 của Bộ Tài chính hướng 
dẫn một số nội dung về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; 
xử lý tài sản, tài chính khi tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Quyết định số 07/2023/QĐ-UBND ngày 19/01/2023 của UBND 
tỉnh về việc qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 
Tư pháp; 

Căn cứ Quyết định số 3368/QĐ-UBND ngày 12/12/2022 của UBND tỉnh về 
việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà 
nước năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 279/QĐ-UBND ngày 22/02/2023 của UBND tỉnh 
phê duyệt loại hình tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh quản 
lý giai đoạn 2023 - 2025;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, 
tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính cho Phòng Công chứng số 2 trực thuộc Sở 
Tư pháp. 

Điều 2. Phòng Công chứng số 2 được phân loại là đơn vị sự nghiệp công 
lập tự đảm bảo chi thường xuyên giai đoạn 2023 - 2025.

1. Kinh phí thực hiện tự chủ năm 2023 là: 1.343.000.000 đồng (số tiền 
bằng chữ: Một tỷ, ba trăm, bốn mươi ba triệu đồng chẵn), trong đó:

- Kinh phí đơn vị được sử dụng từ NSNN: 0
- Kinh phí chi từ nguồn thu sự nghiệp, phí, lệ phí: 1.343.000.000 đồng (số 

tiền bằng chữ: Một tỷ, ba trăm, bốn mươi ba triệu đồng chẵn).
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2. Trưởng phòng Phòng Công chứng số 2 chịu trách nhiệm tổ chức thực 
hiện cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật; 
đảm bảo chất lượng dịch vụ do đơn vị cung cấp; xây dựng và tổ chức thực hiện 
quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế sử dụng tài sản, quy chế dân chủ, quy chế công 
khai tài chính; thực hiện chế độ hạch toán kế toán, thống kê, thông tin báo cáo 
hoạt động theo quy định hiện hành; hàng năm có trách nhiệm báo cáo đánh giá 
kết quả thực hiện cơ chế tự chủ của đơn vị theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký và thay thế Quyết 
định số 17/QĐ-STP ngày 17/01/2022. 

Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Công chứng số 2 và các Thủ trưởng các 
đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Sở Tài chính;
- Kho bạc NN;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Lê Văn Ngoãn
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