
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ CỬA LÒ 

 

Số:       /TB - UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   

           Cửa Lò, ngày     tháng 10 năm 2021 

 
 

THÔNG BÁO 
Giờ làm việc mùa Đông 

 

 

 Thực hiện Thông báo số: 556/TB-UBND ngày 04/10/2021 của UBND 

Tỉnh Nghệ An, UBND thị xã Cửa Lò Thông báo đến các cơ quan hành chính 

Nhà nước, các cơ quan Đảng, đoàn thể và tổ chức chính trị, chính trị - xã hội 

trên địa bàn thị xã bắt đầu từ ngày 16 tháng 10 năm 2021 đến ngày 15 tháng 04 

năm 2022 thực hiện thống nhất giờ làm việc mùa Đông, như sau: 

- Buổi sáng:  Từ 7 giờ 30’ đến 12 giờ 00’. 

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

UBND thị xã Cửa Lò thông báo để các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã 

biết và thực hiện./. 

 

 
Nơi nhận: 

- UBND Tỉnh; 

- TT Thị ủy – HĐND thị xã; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 

- Các phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị thị xã; 
- Văn phòng Thị ủy; 
- UBMTTQ và các đoàn thể, tổ chức chính trị; tổ 

chức chính trị - xã hội cấp thị; 
- Đảng ủy, HĐND – UBND các phường; 

- Chánh VP, các PCVP. HĐND – UBND thị xã; 
- Lưu VT . 

 TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 
 

 
 

 
 

Nguyễn Văn Hùng 

 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-10-08T09:08:08+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Nguyễn Văn Hùng<hungnv@cualo.nghean.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nghệ An - Phone: 0383.599.387 - Fax: 0383.599.522 - Email: tttt@nghean.gov.vn
	2021-10-11T07:18:23+0700
	UBND TỈNH NGHỆ AN
	Ủy ban nhân dân thị xã Cửa Lò<cualo@nghean.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nghệ An - Phone: 0383.599.387 - Fax: 0383.599.522 - Email: tttt@nghean.gov.vn
	2021-10-11T07:18:36+0700
	UBND TỈNH NGHỆ AN
	Ủy ban nhân dân thị xã Cửa Lò<cualo@nghean.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nghệ An - Phone: 0383.599.387 - Fax: 0383.599.522 - Email: tttt@nghean.gov.vn
	2021-10-11T07:18:40+0700
	UBND TỈNH NGHỆ AN
	Ủy ban nhân dân thị xã Cửa Lò<cualo@nghean.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




