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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

         Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2018 

 

 Kính gửi: 

                          - Thủ trưởng các cơ quan trực thuộc Tổng cục; 

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

 

Thực hiện Công văn số 4945/TB-BTP ngày 25/12/2018 của Bộ Tư pháp về 

việc nghỉ Tết Dương lịch năm 2019, Tổng cục thông báo để các cơ quan trực thuộc 

Tổng cục, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phổ biến, 

quán triệt tới toàn thể cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan về việc 

nghỉ Tết Dương lịch như sau: 

1. Công chức, người lao động trong các cơ quan trực thuộc Tổng cục và các cơ 

quan Thi hành án dân sự địa phương được nghỉ Tết Dương lịch năm 2019 từ thứ Hai 

ngày 31/12/2018 đến hết thứ Ba ngày 01/01/2019 và đi làm bù vào thứ Bảy ngày 

05/01/2019. Tính cả thứ Bảy và Chủ nhật, tổng số ngày nghỉ liên tục là 04 ngày. 

2. Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan trực thuộc Tổng cục, Cục trưởng Cục Thi 

hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phổ biến và thu xếp cho 

công chức và người lao động nghỉ Tết Dương lịch năm 2019 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 Tết; kịp thời báo cáo những vấn đề bất thường phát sinh trong 

thời gian nghỉ Tết về Văn phòng Tổng cục (Email: duyendtl@moj.gov.vn hoặc điện 

thoại: Đ/c Lê Thị Thu Hiền, Phó Chánh Văn phòng Tổng cục: 0904.907.708). 

3. Thủ trưởng các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương thông báo việc nghỉ tiếp công dân, xây dựng và tổ chức thực hiện kế 

hoạch trực tại cơ quan, bảo đảm giữ gìn trật tự, an ninh, vệ sinh môi trường và treo 

cờ Tổ quốc trong ngày nghỉ Tết. 

Trên đây là thông báo của Tổng cục về việc nghỉ Tết Dương lịch năm 2019, 

yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan trực thuộc Tổng cục, Cục trưởng Cục Thi hành án 

dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai, thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Thứ trưởng Trần Tiến Dũng (để b/c); 

- Lãnh đạo Tổng cục (để b/c); 

- Văn phòng Bộ (để biết); 

- Cổng TTĐT THADS; 

- Lưu: VT, VP. 

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
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