ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ VĨNH YÊN

Số: 85

/TB-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Vĩnh Yên, ngày 14 tháng 04 năm 2022

THÔNG BÁO
Giờ làm việc mùa Hè năm 2022
Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 20/11/2019;
Căn cứ Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về
điều kiện lao động và quan hệ lao động;
Căn cứ Quyết định số 873/QĐ-UBND ngày 08/4/2020 của UBND tỉnh
Vĩnh Phúc về thời giờ làm việc của các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp
trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
Chủ tịch UBND thành phố Vĩnh Yên thông báo giờ làm việc mùa Hè của
các cơ quan, đơn vị hành chính, đơn vị sự nghiệp của thành phố, 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.
Thời gian thực hiện: Từ ngày 16/4/2022 đến ngày 15/10/2022.
Các cơ quan, đơn vị, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ, bệnh viện, trường
học,... trên địa bàn thành phố căn cứ Thông báo này để bố trí thời gian làm việc
hợp lý, đảm bảo đúng quy định của Bộ luật Lao động.
Thừa lệnh Chủ tịch UBND thành phố, Văn phòng HĐND và UBND thành
phố thông báo để các cơ quan, đơn vị biết, thực hiện./.
Nơi nhận:
- TTTU, HĐND TP (b/c);
- CT, các PCT UBND TP (b/c);
- Các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội;
- Các phòng, ban, đơn vị;
- Đảng ủy, HĐND, UBND các xã, phường;
- Các cơ quan, đơn vị liên quan;
- Trung tâm Văn hóa TT&TT (đưa tin);
- CVP, các PCVP;
- Lưu: VT, VP, CVTH.
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