
 
 

UBND TỈNH KON TUM 

SỞ TƯ PHÁP 
 

Số: 

V/v Đặt pa-nô, treo cờ phướn 

hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 

2020. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Kon Tum, ngày          tháng          năm 

Kính gửi:  

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

- UBND thành phố Kon Tum. 
 

 Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 3701/KH-UBND ngày 

30/9/2020 của UBND tỉnh về hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum, ngày 05/10/2020, Sở Tư 

pháp ban hành Kế hoạch số 34/KH-STP về triển khai các hoạt động hưởng ứng gày 

Pháp luật năm 2020 của Sở Tư pháp. 

Theo đó, Sở Tư pháp tiến hành ký kết hợp đồng với Công ty Trách nhiệm hữu 

hạn Quảng cáo Sao Đông Phương (Địa chỉ: 120 Hùng Vương, thành phố Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum) để triển khai các hoạt động đặt pa-nô, treo cờ phướn với các hình 

ảnh minh họa và khẩu hiệu hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2020, cụ thể: 

1. Đặt pa-nô với các hình ảnh minh họa và khẩu hiệu hưởng ứng Ngày Pháp 

luật năm 2020. 

- Số lượng: 03 cái. 

- Địa điểm đặt: Văn phòng Sở Tư pháp (Địa chỉ: 211 Trần Hưng Đạo); 

Phòng Công chứng số 1 (Địa chỉ: 65 Ngô Quyền); Phòng Công chứng số 2 (Địa 

chỉ: 68A Phạm Văn Đồng). 

- Kích thước: 1,5 m x 2,5 m (chưa bao gồm chân).  

- Thời gian đặt: Từ ngày 01/11/2020 đến hết ngày 10/11/2020. 

2. Treo cờ phướn với các hình ảnh minh họa và khẩu hiệu hưởng ứng Ngày 

Pháp luật năm 2020. 

- Số lượng: 05 loại x 04 cái/loại = 20 cái. 

- Địa điểm treo: Dọc trên vỉa hè của một số tuyến đường chính trên địa bàn 

thành phố Kon Tum, cụ thể: Đường Trần Phú, Bà Triệu. 

- Kích thước: 0,5 m x 1,6 m. 

- Thời gian treo: Từ ngày 01/11/2020 đến hết ngày 10/11/2020. 

Vậy, Sở Tư pháp thông báo đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND 

thành phố Kon Tum biết, theo dõi./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chánh Văn phòng Sở; 

- Kế toán trưởng Sở; 

- Lưu: VT, PBGDPL/STP (Xuân).      

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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