
   SỞ Y TẾ BÌNH ĐỊNH              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TTYT TX HOÀI NHƠN                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

     

     Số:          /TB-TTYT          Hoài Nhơn, ngày        tháng  01  năm 2023 

 

 

THÔNG BÁO 

Về việc công khai bảng tiền lương tháng 12/2022 

 

 

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính 

quy định Hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ 

chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; 

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 

của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân 

sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; 

Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn thông báo công khai bảng tiền lương 

tháng 12/2022 cho toàn bộ cán bộ viên chức - lao động như sau: 

1. Niêm yết công khai bảng tiền lương tháng 12/2022 cho toàn bộ cán bộ 

viên chức - lao động. 

2. Địa điểm niêm yết: Tiền sảnh tầng 6, khu Hành chính. 

3. Thời gian niêm yết: Trong thời gian 07 ngày liên tục, kể từ ngày 

05/11/2023 đến hết ngày 11/01/2023. 

          Trong thời gian niêm yết, nếu viên chức và người lao động có ý kiến phản 

ánh, thắc mắc về bảng tiền lương tháng 12/2022, đề nghị phản hồi và gửi về 

Phòng Tài chính kế toán thuộc Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn để kịp thời tổng 

hợp và báo cáo lãnh đạo đơn vị để có hướng chỉ đạo và khắc phục kịp thời. 

(Có Danh sách bảng lương thanh toán kèm theo). 

Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn thông báo đến toàn thể viên chức và 

người lao động trong cơ quan được biết và thực hiện./. 

 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Các khoa, phòng, trạm y tế; 

- Lãnh đạo TTYT; 

- Đăng trên TTTĐT đơn vị; 

- Lưu VT, TCKT. 

 

 Trần Hữu Vinh 
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