
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ HOÀI NHƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
  

Số:           /TB-UBND Hoài Nhơn, ngày       tháng 11 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

Về giờ làm việc mùa Đông 

 

Thực hiện Thông báo số 244/TB-UBND ngày 03/11/2021 của UBND tỉnh 

Bình Định về giờ làm việc mùa Đông, có nội dung: “Để tạo điều kiện thuận lợi 

cho người dân và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc phù 

hợp với tình hình thời tiết mùa Đông, Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo giờ làm 

việc của các cơ quan, đơn vị thuộc khối Đảng, chính quyền và đoàn thể trên địa 

bàn tỉnh như sau:  

- Buổi sáng: Làm việc từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút.  

- Buổi chiều: Làm việc từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 30 phút.  

Thời gian áp dụng thực hiện: Từ ngày 08/11/2021 đến ngày 31/01/2022”. 

Ủy ban nhân dân thị xã thông báo để các cơ quan, đơn vị biết, thực hiện 

theo quy định./. 
 

Nơi nhận: 

- TT. Thị ủy; 

- TT. HĐND thị xã; 

- UBMTTQVN thị xã; 

- CT, PCT. UBND thị xã; 

- Các cơ quan khối Đảng, đoàn thể; 

- Các phòng, ban thuộc thị xã; 

- Các cơ quan Trung ương, tỉnh trên địa bàn thị xã; 

- Lãnh đạo + CVVP; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Phạm Văn Chung 
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