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Số: 4779/Qð-UBND

Hải Dương, ngày 27 tháng 12 năm 2007

QUYẾT ðỊNH
Về chuyển Phòng Công chứng Số 2 sang ñơn vị sự nghiệp

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật
Công chứng ngày 21 tháng 11 năm 2006;
Căn cứ hướng dẫn của Bộ Tư pháp về việc chuyển ñổi Phòng Công chứng
sang ñơn vị sự nghiệp;
Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Nội vụ,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Chuyển ñổi Phòng Công chứng Số 2 Hải Dương sang ñơn vị sự
nghiệp kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2008.
ðiều 2. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Phòng
Công chứng Số 2 Hải Dương cụ thể như sau:
1. Vị trí, chức năng
Phòng công chứng Số 2 Hải Dương là ñơn vị sự nghiệp công lập tự bảo
ñảm một phần chi phí hoạt ñộng, trực thuộc Sở Tư pháp; có chức năng thực hiện
việc chứng nhận tính xác thực, tính hợp pháp của hợp ñồng, giao dịch bằng văn
bản mà theo quy ñịnh của pháp luật phải công chứng hoặc cá nhân, tổ chức tự
nguyện yêu cầu công chứng; chịu sự quản lý nhà nước của Sở Tư pháp và chịu
sự chỉ ñạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Tư pháp.
Phòng có tư cách pháp nhân, có con dấu và ñược mở tài khoản theo quy ñịnh
của pháp luật.
Trụ sở tại: Số 12, phố Thái Học 2, thị trấn Sao ðỏ, huyện Chí Linh
2. Nhiệm vụ, quyền hạn
a) Xây dựng các kế hoạch hoạt ñộng của Phòng trình Giám ñốc Sở Tư
pháp phê duyệt và tổ chức thực hiện sau khi ñược phê duyệt;

