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V/v nghỉ Tết Dương lịch năm 2022  
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Kính gửi:  

- Trưởng các Phòng chuyên môn thuộc Cục; 

- Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện. 

 
               

Thực hiện Công văn số 4346/TCTHADS - VP ngày 14/10/2021 của Tổng 

cục Thi hành án dân sự V/v nghỉ Tết Dương lịch năm 2022, Cục Thi hành án 

dân sự tỉnh yêu cầu Trưởng các Phòng chuyên môn, Chi cục trưởng Chi cục Thi 

hành án dân sự cấp huyện phổ biến, quán triệt tới toàn thể công chức, người lao 

động trong cơ quan về việc nghỉ Tết Dương lịch năm 2022 như sau: 

1. Công chức, người lao động được nghỉ Tết Dương lịch trong 3 ngày liên 

tục từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 03/01/2022, trong đó 01 ngày nghỉ Tết 

Dương lịch (thứ Bảy ngày 01/01/2022) và 01 ngày nghỉ hàng tuần (Chủ nhật 

ngày 02/01/2022). Do Tết Dương lịch năm 2022 trùng vào thứ Bảy là ngày 

nghỉ hàng tuần nên công chức, người lao động sẽ được nghỉ bù thứ Hai tuần kế 

tiếp (ngày 03/01/2022). 

2. Phổ biến, thu xếp cho công chức, người lao động nghỉ Tết Dương lịch 

năm 2022 theo đúng chế độ; phân công công việc hợp lý, đảm bảo chất lượng, 

tiến độ công việc của cơ quan, đơn vị trước và sau ngày nghỉ Tết. Do tình hình 

dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, đề nghị thủ trưởng các đơn vị thông báo, quán 

triệt tới toàn thể công chức, người lao động thực hiện đúng các quy định phòng, 

chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế và chính quyền địa phương. 

3. Thông báo việc nghỉ tiếp công dân trong ngày nghỉ Tết Dương lịch tại 

trụ sở, tổ chức trực cơ quan, đơn vị đảm bảo giữ gìn trật tự, an ninh trong ngày 

nghỉ Tết. 

Thừa lệnh Cục trưởng Văn phòng thông báo Lịch nghỉ Tết Dương lịch 

năm 2022, yêu cầu Trưởng các phòng chuyên môn, Chi cục trưởng Chi cục Thi 

hành án dân sự các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên (để t/hiện); 

- LĐ Cục (để b/c); 

- Lưu: VT, TH. 

 

 

TL.CỤC TRƯỞNG 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
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