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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính 

đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc  

Sở Tư pháp giai đoạn 2023-2025 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ 

số 76/2015/QH13 và Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13, 

ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ Quy 

định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Thông tư số 56/2022/TT- TC ngày 16/9/2022 của  ộ Tài chính 

hư ng d n một số nội dung về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công 

lập;  ử l  tài s n, tài chính  hi tổ chức l i, gi i th  đơn vị sự nghiệp công lập; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp t i Tờ trình số 16/TTr.STP, ngày 

04/01/2023; Công văn số 2886/STC-TCHCSN, ngày 23/12/2022 của Sở Tài 

chính. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Giao quyền tự chủ, tụ chịu trách nhiệm về tài chính đối với các đơn 

vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tư pháp giai đoạn 2023-2025, cụ thể: 

STT Tên đơn vị 
Phân loại giai đoạn 

2023-2025 

Tỷ lệ tự 

đảm bảo 

chi 

thường 

xuyên 

năm đầu 

thời kỳ ổn 

định 

Kinh phí đảm 

bảo từ nguồn 

thu phí được 

để lại năm 

đầu thời kỳ ổn 

định (đồng) 

Kinh phí 

thường xuyên 

được Ngân 

sách nhà nước 

cấp năm đầu 

thời kỳ ổn định 

(đồng) 

1 

Trung tâm Trợ 

giúp pháp lý nhà 

nước 

Do Ngân sách nhà 

nước bảo đảm chi 

thường xuyên (nhóm 4) 

- - 1.607.000.000 

2 
Phòng Công 

chứng số 2 

Tự đảm bảo chi thường 

xuyên (nhóm 2) 
120,8% 1.725.000.000 0  

3 
Trung tâm dịch 

vụ đấu giá tài sản 

Tự đảm bảo chi thường 

xuyên và chi đầu tư 

(nhóm 1) 

110% - 0  



2 

 

Điều 2.   n cứ vào phân loại đơn vị sự nghiệp và  inh phí ngân sách nhà 

nước cấp chi thường xuyên, ngu n thu phí được để lại chi thường xuyên n m 

đầu thời  ỳ ổn định nêu trên; Thủ trưởng đơn vị có trách nhiệm tổ chức thực 

hiện tự chủ tài chính của đơn vị theo quy định. 

Quyết định này có hiệu lực  ể từ ngày  ý./. 
 

Nơi nhận: 
- Như điều 2; 

-  T, P T UBND tỉnh; 

- LĐ VPUBND tỉnh;   

- Phòng KT-NV; 

- Lưu: VT, 5.24.05. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 


		ubnd@vinhlong.gov.vn
	2023-01-30T15:07:37+0700




