
UBND TỈNH KHÁNH HÒA 

SỞ TƯ PHÁP 

 

Số: 1709/STP-XDVB 

V/v bổ sung địa chỉ thực hiện khảo sát 

nhu cầu hỗ trợ pháp lý cho doanh 

nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   

 Khánh Hòa, ngày 22 tháng 12 năm 2021 

 

Kính gửi:  

- Các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; 

- Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Khánh Hòa; 

- Liên minh Hợp tác xã tỉnh Khánh Hòa; 

- Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong;  

- Hội Luật gia tỉnh Khánh Hòa; 

- Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa. 

Ngày 21/12/2021 Sở Tư pháp có Công văn số 1703/STP-XDVB đề nghị các 

cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện việc khảo sát online theo yêu cầu tại điểm 3 

Công văn số 4581/BTP-PLDSKT ngày 03/12/2021 của Bộ Tư pháp.  

Qua phản ánh của các cơ quan, đơn vị về đường dẫn của mẫu Phiếu khảo sát 

dành cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể tại địa chỉ: 

https://forms.gle/834M2SjacLio1vL48  bị lỗi. 

Do đó, Sở Tư pháp đề nghị Quý cơ quan, đơn vị có thực hiện khảo sát mẫu 

trên, có thể hướng dẫn đối tượng khảo sát truy cập trực tiếp theo đường dẫn : 

 https://htpldn.moj.gov.vn/Pages/chi-tiet-thong-bao.aspx?ItemID=58  (đã có 

đủ 04 mẫu khảo sát) để triển khai thực hiện việc khảo sát online theo yêu cầu của 

Bộ Tư pháp. 

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý cơ quan, đơn vị ./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên (VBĐT); 

- UBND tỉnh (VBĐT); 

- GĐ, PGĐ Sở (đ/c Đạt VBĐT); 

- Lưu: VT, XDVB(NM). 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

  Phạm Quốc Đạt 
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