
UBND TỈNH TRÀ VINH 
SỞ TƯ PHÁP 

      

Số:       /STP-VBPB&TDTHPL  
V/v khảo sát nhu cầu hỗ trợ pháp lý cho 
doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh 

 

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

 
Trà Vinh, ngày         tháng 12  năm 2021 

        Kính gửi:     

              - Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh; 

     - Công an tỉnh; Cục thuế tỉnh Trà Vinh;     

     - Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố;   

                        - Các đơn vị: Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; Liên minh hợp tác xã tỉnh 
                                       Đoàn Luật sư; Hội Luật gia và Trường Đại học Trà Vinh. 

    
         Căn cứ  mục 3 Công văn số 4581/BTP-PLDSKT ngày 03/12/2021 của Bộ 

Tư pháp về việc triển khai khảo sát theo các mẫu phiếu khảo sát online do Bộ Tư 
pháp xây dựng; 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh tại Công văn số 
3503/VP-NC ngày 09/12/2021 của Văn phòng UBND tỉnh giao Sở Tư pháp chủ 

trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện các nội dung theo yêu 
cầu tại Công văn số 4581/BTP-PLDSKT ngày 03/12/2021 của Bộ Tư pháp. 

Sở Tư pháp gửi đến các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Công an 

tỉnh, Cục thuế tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Liên minh hợp tác xã tỉnh,                                       
Đoàn Luật sư, Hội Luật gia, Trường Đại học Trà Vinh (gọi tắt là các cơ quan, đơn 

vị) để thực hiện khảo sát trên các mẫu phiếu online đã được Bộ Tư pháp xây dựng. 

Đồng thời, đề nghị các cơ quan, đơn vị phổ biến thông tin về phiếu khảo sát 

trên các trang thông tin điện tử hoặc trang Zalo... của cơ quan, đơn vị đến các 
doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh để thực hiện khảo sát online theo 

yêu cầu của Bộ Tư pháp, cụ thể: 

(i) Phiếu khảo sát dành cho đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức: 

https://forms.gle/d8Do5NUZia5u94639 

(ii) Phiếu khảo sát dành cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể: 

https://forms.gle/834M2SjacLio1vL48 

(iii) Phiếu khảo sát dành cho tổ chức dịch vụ pháp lý: 

https://forms.gle/ttJTECNzhNGwvv7s7 

(iv) Phiếu khảo sát dành cho tổ chức đại diện của doanh nghiệp: 

https://forms.gle/xjtBpa6hhmK4672n6 
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Rất mong sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị./.  
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Bộ Tư pháp (b/c); 
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c); 
- VP. UBND tỉnh (đ/b); 
- GĐ, PGĐ STP; 
- Lưu: VT, VBPB&TDTHPL. 
 

 

GIÁM ĐỐC  
 

 
 

 
 
 

Lâm Sáng Tươi 
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