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Số:        /CTHADS-VP 
V/v tăng cường các biện pháp bảo đảm       

đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

        Tuyên Quang, ngày 25 tháng 01 năm 2022 

        Kính gửi: 

               - Trưởng phòng chuyên môn thuộc Cục; 

   - Chi cục trưởng Chi cục THADS các huyện, thành phố. 
 

 Thực hiện Văn bản số 43/UBND-THVX ngày 07/01/2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh V/v tăng cường các biện pháp đảm bảo đón Tết Nguyên đán 

Nhâm Dần năm 2022 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, Cục Thi hành án 

dân sự yêu cầu các Trưởng phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi 

cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố:  

 1. Tổ chức quán triệt, triển khai tới toàn thể công chức, người lao động 

trong đơn vị thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các nhiệm vụ được nêu trong Chỉ 

thị số 11-CT/TW ngày 08/12/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tổ 

chức Tết Nhâm Dần năm 2022; Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 31/12/2021 của Thủ 

tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán 

Nhâm Dần năm 2022 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; Văn bản số 954-

CV/TU ngày 16/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức các hoạt 

động nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022; Văn bản số 66/UBND-

THVX ngày 07/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh (văn bản đã đăng tải trên 

Trang thông tin điện tử của Cục). 

 2. Thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 

2021 của Chính phủ về ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn linh 

hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19". Chủ động các phương án đáp ứng 

với các cấp độ dịch COVID-19 nhằm phát hiện sớm, khoanh vùng, cách ly ngay 

khi phát hiện ca bệnh trong cơ quan; đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông điệp 

5K và đề cao ý thức phòng, chống dịch của công chức, người lao động, không lơ 

là chủ quan ngay cả khi đã tiêm đủ 02 mũi và mũi thứ 03 vắc xin phòng 

COVID-19. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, sẵn sàng ứng phó mọi tình 

huống; chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp bảo đảm phòng, 

chống dịch COVID-19; tổ chức, phân công trực Tết, thực hiện nghiêm chế độ 

báo cáo và trực Tết để bảo đảm các hoạt động thông suốt trong dịp Tết Nguyên 

đán. 

 3. Lãnh đạo, công chức, người lao động các đơn vị thực hiện nghiêm việc 

không tổ chức đi thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp; nghiêm cấm biếu, 

tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức; không sử dụng ngân sách 

nhà nước, phương tiện, tài sản công vào các hoạt động trái quy định; không 

tham gia các hoạt động mê tín, dị đoan; Tổ chức đi thăm hỏi các gia đình chính 

sách là người thân của công chức, nguwòi lao động cơ quan. Thực hiện nghiêm 



Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25 tháng 10 năm 2018 của Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng khóa XII về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, Quy định 

số 37-QĐ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng khóa XIII về những điều đảng viên không được làm; Công điện số 

1725/CĐ-TTg ngày 13 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về bảo 

đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm 

Dần và Lễ hội xuân năm 2022. Ngay sau kỳ nghỉ Tết, các cơ quan, tổ chức, đơn 

vị khẩn trương tập trung vào công việc, không để chậm trễ ảnh hưởng đến công 

tác chuyên môn, nghiệp vụ tại cơ quan.  

 4. Lãnh đạo phòng Nghiệp vụ và Tổ chức thi hành án; Chi cục thi hành án 

dân sự các huyện, thành phố chỉ đạo đẩy mạnh giải quyết việc thi hành án có 

điều kiện thi hành, đặc biệt là các việc còn tồn đọng trước Tết, nhằm giải tỏa 

tâm lý cho người dân, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội 

trong dịp Tết; 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 15 ngày trước và 15 ngày sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần. 

Ngay sau kỳ nghỉ Tết, các cơ quan tập trung ngay vào làm việc. Phát động 

phong trào thi đua, khẩn trương thực hiện ngay từ tháng đầu, quý đầu, phấn đấu 

hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2022. 

 5. Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo và trực Tết (thường trực 24/24 giờ) 

để bảo đảm các hoạt động thông suốt trong dịp Tết Nguyên đán và bảo đảm an 

toàn cho cơ quan; trường hợp có tình huống bất thường, đột xuất phát sinh, phải 

chủ động xử lý kịp thời; đối với các vấn đề phức tạp, vượt thẩm quyền phải báo 

cáo, đề xuất ngay với cấp trên trực tiếp để chỉ đạo giải quyết. Danh sách cán bộ, 

công chức báo cáo trực Tết gửi về Văn phòng Cục Thi hành án chậm nhất ngày 

27/01/2022; tổng hợp báo cáo tình hình trước và sau Tết (ngày 03 tháng Giêng 

năm Nhâm Dần); báo cáo (đột xuất) phải báo cáo kịp thời gửi theo địa chỉ email: 

tuyenquang@moj.gov.vn; số điện thoại: 3.822.122 hoặc số điện thoại của đ/c 

Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chánh văn phòng SĐT: 0986.081.896. 

 Yêu cầu Lãnh đạo các đơn vị chỉ đạo tập trung thực hiện những nội dung 

trên. Người đứng đầu cơ quan chịu trách nhiệm trước Cục trưởng nếu để xảy ra 

mất an ninh trật tự hoặc vi phạm pháp luật, bùng phát dịch bệnh đối với công 

chức, người lao động thuộc mình quản lý. Trong quá trình tổ chức thực hiện, 

nếu có khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền các cơ quan, đơn vị kịp thời báo 

cáo với Cục Thi hành án dân sự để xem xét, chỉ đạo giải quyết./. 

  

Nơi nhận: 
- Như trên (thực hiện); 

- Cục trưởng (báo cáo); 

- Phó Cục trưởng; 

- Trang TTĐT Cục; 

- Lưu: VT, VP (Minh.16). 

 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

Phan Thị Mai Thảo 
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