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TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐẳkLắk, ngày 22 tháng 01 năm 2018Số: 33 /TA-VP
V/v thông báo thời gian nghỉ lễ, tết năm 2018 và

quán triệt tổ chức lễ, tết

Kính gửi:
- Chánh tòa các Tòa chuyên trách, Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc 
Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk;

- Chánh án Tòa án nhân dân các huyện, thị xã Buôn Hồ, thành phố 
Buôn Ma Thuột,

Ngày 10/01/2018, TAND tỉnh nhận được công văn số 129/UBND-KGVX 
ngày 05 tháng 01 năm 2018 của ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc thông báo 
thời gian nghỉ lễ, tết năm 2018. Theo đó:

1. Nghỉ Tết âm lịch: nghỉ liền 07 ngày, từ ngày thứ Tư 14/02/2018 đến hết 
thứ Ba ngày 20/02/2018 (tức là từ ngày 29 tháng Chạp năm Đinh Dậu đến hết 
mùng 5 tháng Giêng năm Mậu Tuất).

2. Dịp nghỉ lễ Quốc Khánh: nghỉ liền 03 ngày, từ thứ Bảy ngày 01 tháng 9 
năm 2018 đến hết thứ Hai ngày 03 tháng 9 năm 2018.

Thực hiện Chỉ thị số 729-CT/BCS ngày 28 tháng 12 năm 2017 của TAND tối 
cao về việc tổ chức tết năm 2018; Chỉ thị số 1118-CV/TƯ ngày 05/01/2018 của 
Tỉnh ủy Đắk Lắk về việc tăng cường công tác chỉ đạo tổ chức Tết Mậu Tuất 2018 
về việc đảm bảo đón Tết nguyên đán an toàn, lành mạnh, tiết kiệm. Chánh án Tòa 
án nhân dân tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các đồng chí Chánh tòa các Tòa chuyên trách, 
Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Tòa án nhân dân tỉnh và Chánh án Tòa án nhân dân 
cấp huyện quán triệt và thực hiện tốt một số công việc sau:

1. Thực hiện nghiêm chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tổ chức 
Tết; chủ động triển khai Ke hoạch tổ chức công việc trong dịp Tết theo đúng 
phương châm “Phấn khởi, vui tươi, an toàn và tiết kiệm”. Lãnh đạo TAND cấp 
dưới không chúc Tết cấp trên và Lãnh đạo TAND tối cao. Nghiêm cấm việc biếu, 
tặng quà tết cho lãnh đạo cấp trên, Cấp trên “tranh thủ” cấp dưới với mọi hình thức; 
nghiêm cấm sử dụng ngân sách, phương tiện, tài sản công vào các hoạt động mang 
tính cá nhân trong dịp Tốt, lễ hội.'

2. Quan tâm, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các gia đình cán bộ, 
công chức, người lao động còn nhiều khó khăn, người neo đơn, cơ nhỡ hoặc có 
hoàn cảnh đặc biệt. Tổ chức tốt việc thăm hỏi, động viên các đồng chí cán bộ hưu
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trí, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, gia đình có công với nước, các bậc lão 
thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng.

3. Xây dựng và phân công tổ chức thực hiện Kế hoạch bảo đảm an ninh, an 
toàn công sở, phòng chống cháy nổ; tổ chức tổng vệ sinh, trang trí cơ quan, công 
sở xanh, sạch, đẹp.

4. Phân công công việc hợp lý, đảm bảo chất lượng, tiến.độ công việc của cơ 
quan trước và sau các ngày nghỉ Tet, không đế chậm trễ công việc, nhất là các bộ 
phận có trách nhiệm trực tiếp giải quyết công việc liên quan đến người dân. Phân 
công cán bộ lãnh đạo trực cơ quan, kịp thời giải quyết các công việc phát sinh 
trong thời gian nghỉ Tet, bảo đảm các hoạt động thuận lợi, thông suốt. Xử lý 
nghiêm các trường hợp vi phạm kỷ luật lao động, uống rượu bia trong khi trực Tết.

5. Tăng cường công tác chỉ đạo công tác phổ biến pháp luật nhằm nâng cao ý 
thức của cán bộ, công chức, người lao động về pháp luật liên quan đến quản lý, sử 
dụng vũ khí, vật liệu nổ; về cấm sản xuất, nhập khẩu, buôn bán, tàng trữ, vận 
chuyến, đốt pháo và thả “đèn trời”; về an toàn giao thông; về phòng, chống mê tín 
dị đoan; về bảo vệ môi trường; về không sử dụng rượu, bia quá nồng độ cồn cho 
phép trong dịp Tet.

Trên đây là nội dung cần triển khai thực hiện để đảm bảo việc đón Tết nguyên 
đán Mậu Tuất 2018 an toàn, lành mạnh và tiết kiệm. Yêu cầu các đồng chí triển 
khai thực hiện nghiêm túc trong đơn vị.
Nơi nhận:
-  Như trên;
- Đ/c Phó Chánh án (để phối hợp chỉ đạo);
- Trang TTĐT;
- Lưu VP.


