
      ỦY BAN NHÂN DÂN         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       HUYỆN TÂY HÒA                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      Số:         /TB-UBND                         Tây Hòa,  ngày      tháng 10 năm 2021 

THÔNG BÁO 
Về việc điều chỉnh thời gian làm việc hành chính trên địa bàn huyện Tây Hòa 

 

Thực hiện Thông báo số 308/TB-UBND ngày 29/10/2021 của UBND tỉnh Phú 

Yên về việc điều chỉnh thời gian làm việc hành chính trên địa bàn tỉnh Phú Yên; 
UBND huyện thông báo điều chỉnh thời gian làm việc hành chính trên địa bàn 
huyện Tây Hòa, cụ thể như sau: 

1. Kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2021, thời gian làm việc của tất cả các cơ 
quan hành chính huyện, cấp xã; đơn vị sự nghiệp công lập huyện hoạt động mang 
tính chất hành chính; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, hội đặc thù hoạt 

động mang tính chất hành chính trên địa bàn huyện, như sau: 

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 12 giờ 00 phút. 

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

2. Các trường học và cơ sở y tế công lập trên địa bàn huyện vẫn tiếp tục thực 
hiện thời gian làm việc hành chính như trước đây. 

UBND huyện thông báo để Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị huyện (3 khối); 

Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức, đoàn thể  
có liên quan biết, thực hiện./. 

 
 

 

 

Nơi nhận:  
- Thường trực Huyện ủy (thay báo cáo);                               
- Thường trực HĐND huyện;       

- Ban Thường trực UBMTTQVN huyện; 

- Các Ban đảng Huyện ủy; 

- Chủ tịch, các PCT. UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị huyện (3 khối);  

- Các cơ quan, đơn vị Tỉnh,  

Trung ương đóng trên địa bàn huyện;    

- UBND các xã, thị trấn; 

- Trung tâm Văn hóa – Truyền thanh (đưa tin); 

- Các CQ, DN có trụ sở trên địa bàn huyện; 

- Trang thông tin điện tử của UBND huyện; 

- Hệ thống gửi, nhận văn bản điều hành của huyện; 
- Lưu: VT.                              

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 
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                                      TL. CHỦ TỊCH  
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