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THÔNG BÁO 

V/v nghỉ Lễ Quốc khánh ngày 02 tháng 9 năm 2020 

 

 

Kính gửi:   

- Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Cục; 

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

 

Thực hiện Thông báo số 201/TB-TCTHADS ngày 24/8/2019 của Tổng 

cục Thi hành án dân sự về việc nghỉ Lễ Quốc khánh ngày 02 tháng 9 năm 2020, 

Cục Thi hành án dân sự tỉnh thông báo như sau: 

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

được nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2020 trong 01 ngày (thứ Tư). 

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

hành án dân sự các huyện, thành phố, thị xã phổ biến, 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 trước và sau nghỉ Lễ; kịp thời báo cáo 

những vấn đề bất thường phát sinh trong thời gian nghỉ Lễ về Văn phòng Cục 

(qua đồng chí Dương Hồng Giang, số điện thoại: 0946 226 338). 

3. Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố, thị xã 

thông báo về việc nghỉ tiếp công dân, phân công công chức trực tại cơ quan bảo 

đảm trật tự, an ninh, vệ sinh môi trường và treo cờ Tổ quốc trong ngày Lễ. 

Trên đây là thông báo của Cục Thi hành án dân sự về việc nghỉ Lễ Quốc 

khánh ngày 02/9/2020, đề nghị các đồng chí Trưởng các phòng chuyên môn, Chi 

cục trưởng triển khai thực hiện./.  

 

Nơi nhận: 
- Như trên (để t/hiện); 

- Lãnh đạo Cục (để b/cáo); 

- Lưu: VT, TH. 

 

TL. CỤC TRƯỞNG 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
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