
CHI a;c VÃN THƯ-LƯƯTRỮNINH THUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRUNG TÂM LƯU TRỮ LỊCH s ử  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 39 /TTLTLS-HC Thuận, ngày 02 tháng 8 năm 2019

V/v trả lời trên chuyên mục HỎI- 
ĐÁP (bà Đỗ Thu Tuyền)

Kính gửi: Bà Đỗ Thu Tuyền
Phường Phủ Hà, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

Thực hiện 'Công văn số 3008/VPƯB-KTTH ngày 31/7/2019 của Văn 
phòng ƯBND tỉnh Ninh Thuận về việc trả lời trên chuyên mục HỎI-ĐÁP (bà 
Đỗ Thu Tuyền); -

Ngày 30 tháng 7 năm 2019, trong chuyên mục HỎI-ĐÁP trên cổng thông 
tin điện tử, bà Đỗ Thu Tuyền (phường Phủ Hà, thành phố Phan Ranu-Tháp 
Chàm, tỉnh Ninh Thuận) có hỏi về nội dung: “Tôi là nhân viên họp đồng chỉnh 
lý tài liệu tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh thuộc Chi cục Văn thư-Lưu trữ, Sở 
Nội vụ. Tôi xin hỏi khi nào bên Trung tâm giải quyết lương cho tôi. Tôi bắt đau 
làm từ giừa tháng 3/2019 đến cuối tháng 5/2019, Trung tâm thông báo cho tôi 
nghỉ vì lý do nguồn thu không ổn định để đảm bảo việc chi trả lương cho tôi. 
Hiện nay tôi chỉ nhận được lương của tháng 3, còn tháng 4 và tháng 5 tôi chưa 
được nhận lương. Tôi kính mong quý cơ quan giải quvết giúp tôi khi nào nhận 
được lương.

Trung tâm Lưu trữ lịch sử trả lời như sau:

Năm 2019, Trung tâm Lưu trữ lịch sử thực hiện cơ chế tự chủ hoàn toàn, 
do đó nguồn thu không ổn định. Hiện nay, Trung tâm Lưu trữ lịch sử đang thực 
hiện hợp đồng chỉnh lý tài liệu tại ƯBND thị trấn Khánh Hải, Phòng Tài nguyên 
và Môi trường thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, hiện nay chưa nghiệm thu; do 
đó sẽ cố gắng xem xét thanh toán lương cho bà trong thời gian sớm nhât; rất 
mong bà thông cảm và hết sức chia sẻ./.

Nơi nhận:
-  Như trên;
- VP.ƯBND tỉnh (b/c);
- Sở Nội vụ (b/c);
- Lưu: VT.

KT. GIÁM ĐÓC


