
UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ LÊ LỢI

Số:         /TB-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lê Lợi, ngày  19  tháng 10  năm 2021

THÔNG BÁO
Thực hiện giờ làm việc mùa đông

Căn cứ Thông báo số 230/TB-UBND, ngày 15/10/2021 của UBND huyện 
Gia Lộc về việc thực hiện giờ làm việc mùa đông;

Ủy ban nhân dân xã Lê Lợi thông báo giờ làm việc mùa đông được thực 
hiện kể từ ngày 01/11/2021 đến ngày 31/3/2022 như sau:

- Buổi sáng: từ 7h30’ đến 12h00’

- Buổi chiều: từ 13h00’ đến 16h30’

Nhận được thông báo yêu cầu các tổ chức chính trị - xã hội; Ban chỉ huy 
Quân sự; Công an xã; công chức, hợp đồng các chức danh công chức UBND xã 
quản lý; Các tổ chức kinh tế đóng trên địa bàn; Hiệu trưởng các nhà trường; 
Trạm y tế xã và các cơ sở thôn biết và tổ chức tuyên truyền để nhân dân nắm 
được./.

Nơi nhận:
- BTV Đảng ủy;
- Thường trực HĐND xã;
- Lãnh đạo UBND xã;
- Các tổ chức chính trị - xã hội;
- Các nhà trường, trạm y tế;
- Các tổ chức kinh tế;
- Công chức, hợp đồng các chức danh công chức;
- Trưởng các thôn;
- Lưu: VP.

CHỦ TỊCH

Đoàn Duy Việt
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