
 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ HƢƠNG THUỶ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 112/TB-UBND Hương Thuỷ,  ngày 05 tháng 9 năm 2018 

THÔNG BÁO 

Thay đổi giờ làm việc trên địa bàn thị xã Hƣơng Thủy 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Bộ Luật Lao động ngày 16 tháng 6 năm 2012; 

Căn cứ Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02 tháng 8 năm 2007 của 

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành 

chính nhà nước; 

Căn cứ Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26 tháng 02 năm 2007 của 

Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức 

làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương; 

Căn cứ Thông báo số 234/TB-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Chủ 

tịch UBND tỉnh về việc thay đổi giờ làm việc trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; 

Chủ tịch UBND thị xã có ý kiến như sau: 

1. Quy định thời giờ làm việc hành chính trên địa bàn thị xã Hương Thủy 

đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang công tác tại các cơ 

quan quản lý nhà nước các cấp, các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thị xã, các cơ 

quan Đảng và các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn thị xã 

cụ thể như sau: 

- Buổi sáng:  Bắt đầu làm việc từ 07h30 đến 11h30. 

- Buổi chiều: Bắt đầu làm việc từ 13h00 đến 17h00. 

2. Đối với cơ quan, đơn vị tổ chức làm việc buổi sáng ngày thứ Bảy hàng 

tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính thì thời giờ làm việc cũng bắt đầu 

làm việc: Từ 07h30 đến 11h30. 

3. Quy định thời giờ làm việc đối với cán bộ, công chức, viên chức, người 

lao động đang công tác tại các cơ sở giáo dục gồm các trường: trung học cơ sở, 

tiểu học, mầm non; các cơ sở khám, chữa bệnh công lập của địa phương không 

thay đổi. 

- Thời giờ làm việc của các cơ quan trung ương, cấp tỉnh, đơn vị lực lượng 

vũ trang, các tổ chức kinh tế do các cơ quan qui định. 

- Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị có văn bản thông báo thời giờ làm việc 

của đơn vị về UBND thị xã để đảm bảo thống nhất trong công tác điều hành giao 

thông và quản lý trên địa bàn. 

4. Thời gian áp dụng giờ làm việc mới kể từ ngày 05/ 9/ 2018. 

https://thukyluat.vn/tim-kiem/?keyword=129/2007/Q%C4%90-TTg&match=True&area=2&lan=1&bday=02/8/2007&eday=02/8/2007
https://thukyluat.vn/tim-kiem/?keyword=03/2007/Q%C4%90-BNV&match=True&area=2&lan=1&bday=26/02/2007&eday=26/02/2007


 

5. Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thị xã, Đài Truyền thanh 

thị xã, Chủ tịch UBND các xã, phường và Cổng thông tin điện tử thị xã thông báo 

nội dung thay đổi giờ làm việc để các tổ chức, cá nhân, nhân dân biết thuận tiện 

cho công việc. 

UBND thị xã thông báo đến các cơ quan, đơn vị liên quan biết và triển khai 

thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế; 

- Thường trực HĐND thị xã; 

- Chủ tịch, các PCT UBND thị xã; 
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thị xã; 

- UBND các xã, phường; 

- Các trường: THCS, Tiểu học, Mầm non 

trên địa bàn thị xã; 
- VP: CVP, các PCVP, CVPT; 
- Lưu: VT. 

 CHỦ TỊCH 

 

Lê Ngọc Sơn 
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