
 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN BẢO YÊN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /TB-UBND     Bảo Yên, ngày        tháng 4 năm 2021 

THÔNG BÁO 

Thời gian làm việc mùa Hè 

 

Căn cứ Bộ luật Lao động năm 2019 và theo quy định của Chính phủ và 

UBND tỉnh Lào Cai về thời gian làm việc của cán bộ, công chức tại các cơ quan 

hành chính Nhà nước. 

UBND huyện Bảo Yên thông báo thay đổi thời gian làm việc mùa Đông 

chuyển sang mùa Hè kể từ ngày 16/4/2021 đến hết ngày 15/10/2021, cụ thể như 

sau: 

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút. 

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút. 

UBND huyện thông báo đến các cơ quan, đơn vị, ban ngành, đoàn thể, 

Thường trực HĐND, UBND các xã, thị trấn và Nhân dân trong huyện biết, thực 

hiện để thuận tiện trong việc liên hệ công tác./. 

 

Nơi nhận: 
- TT. Huyện ủy ; 

- TT. HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Văn phòng Huyện ủy; 

- Các cơ quan, ban ngành,                         

đoàn thể huyện; 

- HĐND, UBND các xã, thị trấn; 

- Lãnh đạo Văn phòng; 

- Cổng TTĐT huyện; 

- Lưu: VT, TH. 

 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Trần Công Thức 
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