
TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TP HẢI PHÒNG 

     

  Số:           /TB- CTHADS 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

        Hải Phòng, ngày        tháng 01 năm 2023 

THÔNG BÁO 

Về việc nghỉ Tết Nguyên đán năm 2023 

                  Kính gửi: 

                                    - Các phòng chuyên môn thuộc Cục; 

                                    - Chi cục Thi hành án dân sự quận, huyện. 

Thực hiện Thông báo số 10/TB-TCTHADS ngày 16/01/2023 của Tổng cục 

Thi hành án dân sự về việc nghỉ Tết Nguyên đán năm 2023, Cục Thi hành án dân 

sự thành phố thông báo việc nghỉ Tết Nguyên đán năm 2023 như sau: 

1. Công chức, người lao động trong các phòng chuyên môn thuộc Cục, 

Chi cục Thi hành án dân sự quận, huyện được nghỉ Tết Âm lịch năm 2023 từ 

thứ Sáu ngày 20/01/2023 Dương lịch (tức ngày 29 tháng Chạp năm Nhâm 

Dần) đến hết ngày thứ Năm ngày 26/01/2023 Dương lịch (tức ngày mùng 5 

tháng Giêng năm Quý Mão). Đợt nghỉ này bao gồm 05 ngày nghỉ Tết Âm 

lịch và 02 ngày nghỉ bù ngày nghỉ hàng tuần theo quy định tại khoản 3 Điều 

111 Bộ Luật Lao động. 

2. Đề nghị Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi 

cục Thi hành án dân sự quận, huyện phổ biến và thu xếp cho công chức và 

người lao động nghỉ Tết theo đúng chế độ; phân công công việc hợp lý, bảo đảm 

chất lượng, tiến độ công việc của đơn vị trước và sau ngày nghỉ Tết; kịp thời báo 

cáo những vấn đề bất thường phát sinh trong thời gian nghỉ Tết. 

3. Thực hiện nghiêm việc báo cáo tình hình tổ chức Tết tại đơn vị. Báo cáo 

nhanh tình hình tổ chức Tết tại đơn vị chậm nhất trước 09h00 sáng ngày 26/01/2023 

(ngày 05 tháng giêng năm Quý Mão) qua đồng chí Tạ Hồng Nhung – Chánh Văn 

phòng, số điện thoại 0983.809.728 và báo cáo chính thức trước 09h00 ngày 

27/01/2023 về Văn phòng Cục Thi hành án dân sự thành phố (qua email 

tranthiminhktb@gmail.com) để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo Tổng cục. 

 Trên đây là thông báo của Cục Thi hành án dân sự thành phố về việc nghỉ 

Tết Nguyên đán năm 2023, yêu cầu Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Cục, 

Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự quận, huyện triển khai, thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên (để t/h); 

- Cục trưởng (để b/c); 

- Các Phó Cục trưởng (để b/c); 

- Trang thông tin điện tử Cục THADS TP; 
- Lưu: VT, TH.  

TL.CỤC TRƯỞNG 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Tạ Hồng Nhung 
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