
         TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

          CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

          TỈNH ĐẮK LẮK                                    

       Số: 161/CTHADS - VP                                Đắk Lắk, ngày 22 tháng  01 năm 2016 
                 V/v thực hiện Chỉ thị số 01/CT-BTP 

                ngày 19/01/2016 về việc tổ chức Tết  

                   Nguyên đán Bính Thân năm 2016 

  

                      

                         Kính gửi:   

                                         - Thủ trưởng các đơn vị thuộc Cục; 

                                         - Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc. 

 

 Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-BTP ngày 19/01/2016 của Bộ Tư pháp về việc 

tổ chức Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự 

tỉnh yêu cầu: Thủ trưởng các đơn vị thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành 

án dân sự trực thuộc thực hiện nghiêm túc những nội dung sau: 

 1. Triển khai, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức và người lao động 

trong đơn vị mình thực hiện nghiêm túc các nội dung Chỉ thị số 01/CT-BTP ngày 

19/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc tổ chức Tết Nguyên đán Bính Thân 

năm 2016. 

2. Chú trọng công tác tuyên truyền, thuyết phục, vận động đương sự tự 

nguyện thi hành án. Không tổ chức cưỡng chế thi hành án có huy động lực lượng 

trong thời gian từ ngày 25/01/2016 (tức ngày 16 tháng Chạp năm Ất Mùi) đến hết 

ngày 25/02/2016 (tức ngày 18 tháng Giêng năm Bính Thân). 

3. Xây dựng Lịch trực, phân công Lãnh đạo, cán bộ, công chức và người lao 

động trực bảo vệ cơ quan, trực lãnh đạo đơn vị từ ngày 06/02/2016 đến hết ngày 

14/02/2016, sẵn sàng đáp ứng giải quyết mọi nhiệm vụ phát sinh trong thời gian 

nghỉ Tết và thực hiện nghiêm công tác báo cáo tình hình đơn vị trước, trong và sau 

Tết Nguyên đán. 

 4. Báo cáo sơ bộ tình hình tổ chức đón Tết của đơn vị, của cán bộ, công 

chức và người lao động trong đơn vị cũng như gửi Lịch trực bảo vệ cơ quan chậm 

nhất lúc 9h00’ ngày 04/02/2016 (Thứ 5). Báo cáo tình hình đơn vị, tình hình cán 

bộ, công chức và người lao động trong thời gian đón Tết cổ truyền và việc triển 

khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-BTP ngày 19/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 

về việc tổ chức Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016, chậm nhất vào lúc 11h00 

phút ngày 15/02/2016 (Thứ 2 ngày mùng 8 tháng Giêng) về Cục Thi hành án 

dân sự tỉnh (qua Văn phòng Cục) để tổng hợp báo cáo Bộ Tư pháp và Tổng cục 

Thi hành án dân sự. 

Nhận được công văn này, yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Cục, Chi cục 

trưởng Chi cục Thi án dân sự trực thuộc triển khai thực hiện ngay. Giao Văn phòng 

Cục có trách nhiệm đôn đốc, theo dõi việc triển khai thực hiện những nội dung 

trong Công văn này.  
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   Tài liệu gửi kèm theo: Chỉ thị số 01/CT-BTP ngày 19/01/2016 về việc tổ 

chức Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016, gửi qua hòm thư điện tử của các đơn 

vị, yêu cầu các đơn vị khai thác triển khai, thực hiện.  

Nơi nhận 

- Như trên (để thực hiện);  

- VP Bộ Tư pháp 

- VP Tổng cục THADS  (để b/cáo); 

- VP UBND tỉnh    

- Lưu: VT, VP.  
     

 

 

                                                                      

CỤC TRƯỞNG 

 

      Bùi Đăng Thủy 

 

                                                                                 

                                                                                                      

 

                                                                                                   


