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Hà Tĩnh, ngày 08 tháng 4 năm 2019

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO
Về thời gian làm việc mùa hè, nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương,
Ngày Chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế lao động 1/5

Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh thông báo:
1. Thời gian làm việc mùa hè, từ ngày 16/4 đến ngày 15/10/2019,
như sau:
Buổi sáng, làm việc từ 07 giờ 00 đến 11 giờ 30;
Buổi chiều, làm việc từ 14 giờ 00 đến 17 giờ 30.
2. Ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương:
Giỗ Tổ Hùng Vương ngày 10/3 âm lịch (tức ngày 14/4/2019 dương lịch)
trùng vào ngày nghỉ Chủ nhật, vì vậy, cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ
bù 01 ngày vào thứ Hai, ngày 15/4/2019.
3. Dịp nghỉ lễ Ngày Chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế lao động 01/5:
Dịp nghỉ lễ Ngày Chiến thắng 30/4/2019 và Ngày Quốc tế lao động
01/5/2019, cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ từ thứ Hai, ngày 29/4/2019
đến hết thứ Tư, ngày 01/5/2019, đi làm bù vào thứ Bảy, ngày 04/5/2019.
Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo để các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Ủy ban
nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan, đơn vị Trung ương
trên địa bàn biết, thực hiện./.
Nơi nhận:
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Các cơ quan, đơn vị TW trên địa bàn;
- Chánh VP, các Phó CVP;
- Trung tâm TT-CB-TH tỉnh;
- Lưu: VT, HC.
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