
UBND TỈNH LÀO CAI 

SỞ TƯ PHÁP 

Số:         /STP-VP 

V/v tổ chức trực và báo cáo tình 
hình trong dịp nghỉ Tết Dương Lịch 

năm 2023 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Lào Cai, ngày          tháng       năm 2022 

 

 

Kính gửi:   
- Văn phòng Tỉnh ủy; 

- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai. 

 

Thực hiện văn bản số 6160/UBND-TH ngày 27/12/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc tổ chức và báo cáo tình hình Tết Dương lịch năm 2023. Để đảm 

bảo an toàn, an ninh trật tự, giữ gìn tài sản cơ quan và thực hiện chế độ trực và 

tiếp nhận thông tin trong dịp nghỉ Tết dương lịch 2023. Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai 

thông báo lịch nghỉ Tết Dương lịch năm 2023 đối với công chức, viên chức và 

người lao động cụ thể như sau: 

1. Việc nghỉ Lễ  

- Thời gian nghỉ Tết Dương lịch năm 2023: từ thứ 7 ngày 31/12/2022 

đến hết thứ Hai ngày 02/01/2023. 

- Trước khi nghỉ yêu cầu: Công chức, viên chức, người lao động tiến hành 

vệ sinh phòng làm việc; đóng, khóa toàn bộ hệ thống cửa phòng làm việc; đóng, 

ngắt công tắc điện và thiết bị điện trong phòng làm việc, vị trí làm việc.  

- Trong các ngày nghỉ công chức, viên chức, người lao động có nhu cầu 

đến cơ quan làm việc: Yêu cầu đăng ký, thông báo cụ thể (họ tên, phòng) cho 

nhân viên bảo vệ để biết và theo dõi ghi vào sổ trực. 

2. Việc trực trong dịp nghỉ Tết Dương lịch 

S

T

T 

Ngáy 

tháng 

Trực lãnh đạo Sở Trực Văn văn thư Trực lái xe 

1 31/12/2022 

(Thứ bảy) 

- Đ/c: Lê Ngọc Quỳnh   

- Giám đốc Sở 

- Số điện thoại: 

0919.992.466 

 

- Đ/c Nguyễn Thị Bảy 

– Văn thư 

- Số điện thoại: 

0392.869.019 

 

 

- Đ/c Hoàng Văn Hảo 

– Lái xe 

- Số điện thoại: 

0983.287.019 



2 01/01/2023 

(Chủ nhật) 

- Đ/c Hoàng Văn Tuấn- 

Phó giám đốc Sở Tư 

pháp 

- Số điện thoại: 

0987.205.899 

- Đ/c Trần Văn Quý- 

Chuyên viên Văn 

phòng Sở 

- Số điện thoại: 

0394.684.111 

- Đ/c Hoàng Văn Hảo 

– Lái xe 

- Số điện thoại: 

0983.287.019 

3 02/01/2023 

(Thứ hai) 

- Đ/c Trần Xuân Hưng- 

– Phó giám đốc Sở Tư 

pháp 

- Số điện thoại: 

0982.954.734 

- Đ/c Nguyễn Thị 

Phương Thúy – Phó 

Chánh Văn phòng Sở 

- Số điện thoại: 

0984.957.622 

- Đ/c Hoàng Văn Hảo 

– Lái xe 

- Số điện thoại: 

0983.287.019 

3. Chế độ báo cáo trong dịp nghỉ Tết Dương lịch 

Các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc sở theo chức năng, nhiệm vụ thực 

hiện báo cáo tổng hợp tình hình các ngày nghỉ; báo cáo kịp thời những vấn đề 

đột xuất, phát sinh cần quan tâm chỉ đạo của Tỉnh, của ngành vào địa chỉ 

contact-stp@laocai.gov.vn thời gian thực hiện trước 08h00 ngày 02/01/2023 

(Thứ Hai) để tổng hợp chung báo cáo Bộ, UBND tỉnh theo quy định. Ngoài ra, 

nếu có những vấn đề nổi cộm, phức tạp phát sinh thuộc ngành, lĩnh vực, Văn 

phòng Sở kịp thời tổng hợp báo cáo, gửi Văn phòng UBND tỉnh trước 09h00’ 

hàng ngày. 

Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai thông báo để quý cơ quan, đơn vị trong tỉnh biết, 

liên hệ công tác./.                                                                                           

Nơi nhận: 

- Như trên; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Các phòng nghiệp vụ; 
- Các đơn vị trực thuộc Sở; 
- Cổng TTĐT Sở; 
- Lưu VT, TH. 

GIÁM ĐỐC 
 
 

 
 

 
 

      Lê Ngọc Quỳnh 
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