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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 01/CT-BTP Hà Nội, ngày 4 tháng 01 năm 2023 

 

CHỈ THỊ 

Về việc tổ chức Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 

 

Thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 18/11/2022 của Ban Bí thư về việc tổ 

chức Tết Quý Mão năm 2023 và Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 23/12/2022 của Thủ 

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

Quý Mão vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; để tổ chức tốt việc đón Tết 

Nguyên đán Quý Mão 2023, Bộ trưởng Bộ Tư pháp yêu cầu Thủ trưởng các đơn 

vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Tư pháp, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương, người đứng đầu các tổ chức chính trị, chính trị - 

xã hội trong cơ quan Bộ Tư pháp quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị và tổ chức thực hiện nghiêm các nội 

dung sau: 

1. Về việc đón Tết  

1.1. Quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ thị, chỉ đạo của Ban Bí thư, 

của Thủ tướng Chính phủ và cấp có thẩm quyền về tổ chức đón Tết; phê duyệt, 

ban hành và chủ động triển khai Kế hoạch tổ chức công việc trong dịp Tết theo 

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

1.2. Phân công công việc hợp lý, bảo đảm chất lượng, tiến độ công việc của 

cơ quan, đơn vị trước và sau các ngày nghỉ Tết, không để chậm trễ công việc, 

không để ảnh hưởng đến người dân trong việc giải quyết những thủ tục hành 

chính thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ, ngành Tư pháp; phân công cán bộ lãnh đạo 

trực cơ quan, sẵn sàng giải quyết các công việc phát sinh trong thời gian nghỉ Tết, 

bảo đảm cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nghỉ Tết theo quy 

định của pháp luật. Thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo trong dịp nghỉ 

Tết. Ngay sau kỳ nghỉ Tết, các cơ quan, tổ chức, đơn vị ngành Tư pháp khẩn 

trương tập trung ngay vào công việc theo đúng quy định. 

1.3. Tổ chức thăm hỏi, chúc Tết các gia đình chính sách, hộ nghèo; công 

chức, viên chức, người lao động đang công tác hoặc đã nghỉ hưu có hoàn cảnh 

khó khăn, bị ảnh hưởng do dịch bệnh, thiên tai, bão, lũ. 
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1.4. Thực hiện nghiêm Quy định số 08-QĐ/TW ngày 25 tháng 10 năm 

2018 của Ban Chấp hành Trung ương 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.  

1.5. Thực hiện nghiêm việc không tổ chức đi thăm, chúc Tết cấp trên và 

lãnh đạo các cấp; không tổ chức đoàn của Trung ương thăm, chúc Tết cấp ủy, 

chính quyền các tỉnh, thành phố; 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 trái quy định; không tham gia các hoạt động mê tín, dị đoan; chỉ dự lễ 

chùa, lễ hội khi được phân công; không tổ chức các hoạt động du xuân vào ngày 

làm việc. 

1.6. 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. 

1.7. Thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch bệnh, đặc 

biệt đối với dịch COVID-19, các bệnh truyền nhiễm, sẵn sàng ứng phó với các 

tình huống có thể xảy ra theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền. 

2. Về tổ chức thi hành án dân sự  

Tổng cục Thi hành án dân sự chỉ đạo: 

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). 

3. Về tuyên truyền, phổ biến pháp luật, trợ giúp pháp lý và hộ tịch 

3.1. Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật, hướng dẫn Sở Tư pháp các tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với các cơ quan chức năng ở địa 

phương đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật theo định hướng 

chuyển đổi số; đẩy mạnh truyền thông chính sách pháp luật. Tăng cường phổ 

biến các quy định pháp luật về: phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội (lừa đảo, 

buôn lậu, ma túy, mại dâm, mê tín dị đoan, cờ bạc, cho vay nặng lãi...); xử lý vi 
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phạm hành chính; phòng, cháy chữa cháy; quản lý vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; 

quản lý, sử dụng pháo, thuốc pháo; trật tự, an toàn giao thông; an toàn vệ sinh 

thực thẩm; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng chống dịch bệnh; bảo vệ 

môi trường...; Tăng cường thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở, góp phần giải 

quyết các mâu thuẫn, gắn chặt "tình làng, nghĩa xóm" ở khu dân cư.  

Báo Pháp luật Việt Nam, Cục Công nghệ thông tin phối hợp thực hiện 

tuyên truyền, phổ biến các nội dung nêu trên để Nhân dân hiểu rõ, đồng thuận và 

giám sát thực hiện. 

3.2. Giám đốc Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:  

- Chỉ đạo Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước chú trọng công tác truyền 

thông về trợ giúp pháp lý, kịp thời cung cấp dịch vụ trợ giúp pháp lý cho người 

được trợ giúp pháp lý có chất lượng, góp phần đảm bảo sách an sinh xã hội và giảm 

nghèo bền vững; kiến nghị các cơ quan nhà nước có thẩm quyền đẩy nhanh giải 

quyết dứt điểm các chế độ, chính sách để người dân yên tâm, phấn khởi đón Tết. 

- Chỉ đạo giải quyết kịp thời các yêu cầu về hộ tịch của người dân. 

- Chỉ đạo Trang thông tin điện tử trực thuộc Sở tăng cường các hoạt động 

thông tin, tuyên truyền các nội dung nêu tại mục 3.1 của Chỉ thị này, để Nhân 

dân hiểu rõ, đồng thuận và giám sát thực hiện. 

4. Về giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân  

Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Tư pháp các tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng cơ quan Thi hành án dân sự các cấp: 

4.1. Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường 

bảo đảm an ninh, trật tự và kịp thời xử lý tình trạng khiếu nại, tố cáo đông 

người, phức tạp, kéo dài gây mất an ninh trật tự; không để phát sinh điểm nóng.  

4.2. Tổ chức tốt việc tiếp công dân, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các 

vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền. 

5. Tổ chức thực hiện  

5.1. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, người đứng đầu các tổ chức chính trị, 

chính trị - xã hội trong cơ quan Bộ có trách nhiệm quán triệt và tổ chức thực hiện 

nghiêm Chỉ thị này; tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2023 của đơn vị 

trước ngày 10/01/2023 theo đúng Kế hoạch số 4478/KH-BTP ngày 11/11/2022 

của Bộ Tư pháp về Tổ chức tổng kết công tác tư pháp năm 2022 và triển khai 

công tác năm 2023.  
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Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự có trách nhiệm chỉ đạo 

việc thực hiện Chỉ thị này trong toàn Hệ thống Thi hành án dân sự.  

Chánh Thanh tra Bộ có trách nhiệm theo dõi, tổng hợp tình hình khiếu nại, 

tố cáo và phòng, chống tham nhũng trong dịp Tết, kịp thời báo cáo Lãnh đạo Bộ 

các vấn đề phát sinh đột xuất thông qua Văn phòng Bộ. 

5.2. Giám đốc Sở Tư pháp, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ 

thị này và chỉ đạo của UBND cấp tỉnh về việc tổ chức đón Tết tại địa phương; 

kịp thời báo cáo Lãnh đạo Bộ các vấn đề phát sinh đột xuất thông qua Văn 

phòng Bộ.  

5.3. Văn phòng Bộ có trách nhiệm giúp Bộ trưởng (i) đôn đốc, theo dõi 

việc triển khai thực hiện Chỉ thị; (ii) tổng hợp tình hình, báo cáo Thủ tướng 

Chính phủ, Bộ trưởng về tình hình tổ chức Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 trong 

toàn ngành Tư pháp./. 

Nơi nhận: 
- Ban Bí thư (để b/c); 

- Thủ tướng Chính phủ (để b/c); 

- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c); 

- Văn phòng Chính phủ (để biết); 

- Các Thứ trưởng (để chỉ đạo thực hiện); 

- Đảng ủy và các tổ chức CT-XH cơ quan Bộ (để thực hiện); 

- Các đơn vị thuộc Bộ, Sở Tư pháp, Cục THADS các tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương (để thực hiện); 

- Lưu: VT, VP (TH&KSTTHC). 

BỘ TRƯỞNG 

 
Lê Thành Long 
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