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THÔNG BÁO 

Về việc nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, lễ kỷ niệm Chiến thắng 30/4  

và Quốc tế lao động 01/5 năm 2019 

 

 

Kính gửi:  

- Các Phòng chuyên môn thuộc Cục; 

- Chi cục Thi hành án dân sự huyện, thành phố. 

Thực hiện Công văn số 93/TB-TCTHADS ngày 11/4/2019 của Tổng cục Thi 

hành án dân sự về việc thông báo nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, lễ kỷ niệm Chiến thắng 

30/4 và Quốc tế lao động 01/5, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hưng Yên thông báo về 

việc nghỉ lễ như sau: 

1. Công chức, người lao động trong cơ quan Cục Thi hành án dân sự tỉnh 

Hưng Yên và Chi cục Thi hành án dân sự huyện, thành phố thực hiện nghỉ: 

- Lễ Giỗ tổ Hùng Vương vào ngày 10/3 âm lịch (tức ngày 14/4/2019 dương 

lịch) vào Chủ Nhật. Vì vậy, cán bộ, công chức, người lao động sẽ được nghỉ bù 01 

ngày vào Thứ Hai ngày 15/4/2019. 

- Lễ kỷ niệm Chiến thắng 30/4 và Quốc tế lao động 01/5 nghỉ từ Thứ Hai, 

ngày 29/4/2019 đến hết Thứ Tư, ngày 01/5/2019; đi làm bù vào ngày Thứ Bảy, ngày 

04/5/2019. Như vậy, tính cả Thứ Bảy, Chủ Nhật, dịp lễ 30/4, 01/5 công chức, viên 

chức, người lao động được nghỉ 05 ngày. 

2. Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện, thành phố thông báo về 

việc nghỉ tiếp công dân; phân công lãnh đạo, công chức trực tại cơ quan, bảo đảm 

trật tự, an ninh, vệ sinh môi trường, treo cờ Tổ quốc trong ngày nghỉ lễ. 

3. Lãnh đạo các đơn vị phổ biến và thu xếp cho công chức, người lao động 

nghỉ lễ theo đúng chế độ; phân công công việc hợp lý, bảo đảm chất lượng, tiến 

độ công việc của cơ quan, đơn vị trước và sau ngày nghỉ lễ; kịp thời báo cáo 

những vấn đề bất thường phát sinh trong thời gian nghỉ lễ về Cục qua địa chỉ 

Email: hungyen.hyn@moj.gov.vn, số điện thoại 0977.144.622 (đồng chí Vũ Thị 

Kim Dung, Phó Chánh Văn phòng) để tổng hợp báo cáo Tổng cục. 

mailto:hungyen.hyn@moj.gov.vn


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

cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện, thành phố nghiêm túc triển khai, 

thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Tổng cục THADS (để báo cáo); 

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Lãnh đạo Cục; 

- Lưu: VT, VP. 

CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

Vũ Hoàng Thụ 
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