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UBND TỈNH KON TUM 

SỞ TƯ PHÁP 
 

Số:          

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Kon Tum, ngày          tháng          năm 

 

KẾ HOẠCH 

Triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2020 của Sở Tư pháp 

 

 Thực hiện 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, Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai các 

hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2020, nội dung cụ thể như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp 

luật năm 2020, góp phần đưa việc học tập, tìm hiểu pháp luật trở thành công việc 

tự thân, hàng ngày của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các 

tầng lớp Nhân dân, đồng thời tạo sức lan tỏa trong đời sống xã hội về tinh thần 

thượng tôn Hiến pháp và pháp luật; 

 - Việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2020 phải 

bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả; bám sát các 

nhiệm vụ được UBND tỉnh giao tại Kế hoạch số 3701/KH-UBND; xác định cụ 

thể nội dung công việc, thời gian, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các tổ 

chức tham mưu, tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ, tổ chức sự nghiệp thuộc Sở 

trong tổ chức thực hiện. 

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

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. 

- Kích thước: 0,5 m x 1,6 m. 
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- Thời gian treo: Từ ngày 01/11/2020 đến hết ngày 10/11/2020. 

3. Treo băng rôn với khẩu hiệu hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2020. 

- Số lượng: 01 cái. 

- Nội dung: "Tìm hiểu, học tập và chấp hành pháp luật là trách nhiệm của 

mọi công dân". 

- Kích thước: 0,5 m x 4,2 m. 

- Địa điểm treo: Khuôn viên Sở Tư pháp. 

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

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Kinh phí thực hiện: Nguồn kinh phí được phân bổ cho công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật năm 2020. 

2. Trách nhiệm thực hiện 

2.1. Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật: Căn cứ mẫu pa-nô do Bộ Tư 

pháp đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ, thiết kế (bản phác thảo) và 

khẩu hiệu hưởng ứng Ngày Pháp luật tại Kế hoạch số 3701/KH-UBND biên tập 

lại nội dung pa-nô, cờ phướn, băng rôn với các hình ảnh minh họa, khẩu hiệu 

hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2020 đảm bảo phù hợp và đúng quy định.    

2.2. Văn Phòng Sở: Trên cơ sở mẫu pa-nô, cờ phướn, băng rôn do Phòng 

Phổ biến, giáo dục pháp luật đề xuất, chủ động liên hệ, tham mưu ký kết hợp 

đồng đặt pa-nô, treo cờ phướn với các đơn vị có chức năng kinh doanh lĩnh vực 

này để tổ chức thực hiện (trong quá trình triển khai, số lượng, kích thước và thời 

gian đặt, treo pa-nô, cờ phướn có thể thay đổi để đảm bảo phù hợp với tình hình 

thực tế tại thời điểm treo); in ấn và treo băng rôn hưởng ứng Ngày Pháp luật tại 

khuôn viên Sở Tư pháp theo quy định.    

2.3. Các tổ chức tham mưu, tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ; các tổ 

chức sự nghiệp thuộc Sở: Treo băng rôn và có các hình thức thiết thực khác 

hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2020 từ ngày 01/11/2020 đến hết ngày 

10/11/2020 tại đơn vị mình. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2020 của Sở Tư pháp./. 
 

Nơi nhận: 
- Giám đốc Sở, các Phó Giám đốc Sở; 

- Các tổ chức tham mưu, tổng hợp và chuyên môn 

nghiệp vụ; các tổ chức sự nghiệp thuộc Sở; 

- Lưu: VT, PBGDPL/STP.         

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

Y Hòa 
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