
BỘ TƯ PHÁP 

TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:         /TCTHADS-VP 
V/v thực hiện Chỉ thị tổ chức Tết  

Nguyên đán Quý Mão 2023 

 

Hà Nội, ngày       tháng 01 năm 2023 

 Kính gửi:  

     - Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục; 

      - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

 

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-BTP ngày 04/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư 

pháp về việc tổ chức Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Tổng cục Thi hành án dân 

sự yêu cầu thực hiện một số nội dung sau: 

1. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục, Cục trưởng Cục Thi hành án 

dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổ chức thực 

hiện nghiêm Chỉ thị số 01/CT-BTP; tổ chức đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 

theo đúng phương châm “vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm”. 

2. Yêu cầu Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương: 

2.1. Đẩy mạnh giải quyết việc thi hành án có điều kiện thi hành, đặc biệt 

là các việc còn tồn đọng trước Tết, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự 

an toàn xã hội trong dịp Tết. 

2.2. 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 Quý Mão 

2023 (từ ngày 07/01/2023 đến hết ngày 06/02/2023).  

2.3. Treo cờ Tổ quốc tại trụ sở cơ quan; đảm bảo an ninh, an toàn trụ sở, 

kho vật chứng, không để xảy ra các trường hợp mất an toàn đáng tiếc (trộm cắp, 

cháy nổ...); đi lại đảm bảo an toàn; không tổ chức liên hoan lãng phí; thực hiện 

nghiêm quy định không uống rượu, bia khi tham gia giao thông; không sử dụng 

xe công đi lễ hội; quán triệt, chỉ đạo công chức, người lao động không du xuân, 

đi lễ hội trong giờ hành chính. 

3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục, Cục trưởng Cục Thi hành án 

dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc TW kịp thời báo cáo các vấn đề phát sinh,  

tình hình tổ chức đón Tết của cơ quan, đơn vị và tình hình triển khai thực hiện 

Chỉ thị về Tổng cục (qua Văn phòng Tổng cục, hộp thư điện tử 

duyendtl@moj.gov.vn). Báo cáo bằng văn bản trước 10h00 ngày 27/01/2023 
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(thứ Sáu, ngày 06 tháng Giêng năm Quý Mão) để kịp thời tổng hợp chung, 

báo cáo Lãnh đạo Tổng cục, Lãnh đạo Bộ. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Thứ trưởng Mai Lương Khôi (để b/c); 

- Tổng Cục trưởng (để b/c); 

- PTCT Nguyễn Văn Sơn (để b/c); 

- Văn phòng Bộ (để p/h); 

- Lưu: VT, VP. 

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

             

                              Phan  Huy Hiếu 
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