
 UỶ BAN NHÂN DÂN                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  TỈNH VĨNH PHÚC                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                                       

  Số: 43/TB-UBND             Vĩnh Phúc, ngày  02 tháng 4  năm 2018 
 

 

THÔNG BÁO 
GIỜ LÀM VIỆC MÙA HÈ NĂM 2018  

 
 

Thực hiện Điều 104 Bộ luật Lao động năm 2012 của Nước Cộng hoà xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam quy định về thời giờ làm việc bình thường; Nghị định số 

45/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của 

Bô Luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi. Uỷ ban nhân dân tỉnh 

quy định giờ làm việc mùa Hè năm 2018 của các cơ quan, đơn vị hành chính Nhà 

nước cấp tỉnh, từ ngày 16 tháng 4 năm 2018 đến ngày 15 tháng 10 năm 2018 như 

sau: 

Buổi sáng:   Từ 7h00’ đến 11h30’ 

Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 17h00’ 

Các cơ quan, đơn vị, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ, bệnh viện, trường 

học,…trong tỉnh 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 Uỷ ban nhân dân tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các 

đơn vị biết, thực hiện. 

  

Nơi nhận:                          TL. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH 
-  TTTU, TTHĐND tỉnh;                                CHÁNH VĂN PHÒNG  
- Đoàn ĐBQH tỉnh;         

- CPCT, CPVP;  

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể; 

- Các cơ quan, đơn vị của Đảng; 

- HU, UBND các huyện, TX, TP;                                                                         (Đã ký) 
- Các DNNN đóng trên địa bàn tỉnh ; 

- Báo VP, Đài PTTH tỉnh (để đưa tin); 

- P. chyên môn, đơn vị SN thuộc VPUBND tỉnh; 

- Lưu VT, HC-TC. 

  (M - b)                                                Bùi Hồng Đô 
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