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THÔNG BÁO 

Về việc điều chỉnh thời gian làm việc  

 

Căn cứ Thông báo số 156/TB-UBND ngày 23/6/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Lâm Đồng về việc điều chỉnh thời gian làm việc của các cơ quan hành 

chính, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh Lâm Đồng; 

Căn cứ Công văn số 715/SKHCN-VP ngày 30/6/2021 của Sở Khoa học 

và Công nghệ Lâm Đồng về việc thông báo điều chỉnh thời gian làm việc của Sở 

Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng. 

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Trung tâm) thông 

báo thời gian làm việc đối với Viên chức, người lao động đang công tác tại 

Trung tâm như sau: 

1. Thời gian làm việc: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần 

- Buổi sáng: Bắt đầu làm việc từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút. 

- Buổi chiều: Bắt đầu làm việc từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 30 phút. 

2. Thời gian chào cờ: vào lúc 07 giờ 30 phút thứ hai hàng tuần, tháng. 

3. Thời gián áp dụng giờ làm việc mới kể từ ngày 01/7/2021. 

Trung tâm xin được trân trọng thông báo tới các tổ chức, đơn vị, đối tác 

để tiện việc giao dịch và thông báo đến toàn thể Viên chức, người lao động biết 

và thực hiện. 

Trân trọng thông báo./. 

Nơi nhận:                        GIÁM ĐỐC 
- Sở KH&CN (b/c); 

- Chi cục TĐC (b/c); 

- Toàn thể VC, NLĐ (th/hiện); 

- Website: dalatcert.vn; 

- Phần mềm Base, lưu VT. 
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