
 UBND TỈNH SÓC TRĂNG 

SỞ TƯ PHÁP 
 

     Số:        /STP-XDKT&TDTHPL 
    V/v phối hợp khảo sát tình hình thi   

hành pháp luật về chính sách hỗ trợ 

người dân, người lao động, doanh 

nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh 

    trong bối cảnh đại dịch Covid-19 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

  Sóc Trăng, ngày        tháng 7 năm 2022 
 

     

Kính gửi:  

       - UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

         - UBND các xã, phường, thị trấn  

                                                                                           tỉnh Sóc Trăng. 
  

Thực hiện Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 23/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

về việc kiểm tra, điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật về chính sách hỗ trợ 

người dân, người lao động, người sử dụng lao động, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh 

doanh trong bối cảnh dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. 

 Nhằm đánh giá tình hình thi hành pháp luật về chính sách hỗ trợ người dân, 

người lao động, người sử dụng lao động, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh tại 

các địa phương, qua đó kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đề ra các giải pháp góp 

phần hoàn thiện pháp luật liên quan việc thực hiện chính sách hỗ trợ do dịch Covid-19. 

Để công tác khảo sát đạt chất lượng, hiệu quả, đúng thời gian, Sở Tư pháp hướng dẫn 

nội dung khảo sát cụ thể như sau: 

- Đối tượng khảo sát: Cán bộ, công chức tham mưu thực hiện chính sách hỗ trợ 

do dịch Covid-19 tại Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã. 

- Hình thức khảo sát: Thông qua phiếu hỏi trả lời trực tuyến (cấp huyện trả lời 

05 phiếu/01 đơn vị và cấp xã trả lời 03 phiếu/01 đơn vị).  

Cán bộ, công chức khảo sát bấm chọn đường link bên dưới và dán lên google để 

thực hiện khảo sát: https://forms.gle/VpFSfKeawyvSYKK28 hoặc vào trang 

https://sotuphap.soctrang.gov.vn, vào mục “Theo dõi thi hành pháp luật – Hỗ trợ pháp 

lý doanh nghiệp” để thực hiện khảo sát. 

- Thời gian hoàn thành khảo sát: từ ngày ban hành công văn đến hết ngày 

14/7/2022.  

Sở Tư pháp trân trọng đề nghị lãnh đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành 

phố, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn được khảo sát quan tâm, tổ chức cho 

cán bộ, công chức nghiên cứu trả lời các phiếu hỏi đảm bảo chất lượng, đúng thời hạn 

nêu trên để cuộc khảo sát đạt hiệu quả. Mọi thông tin liên quan đến cuộc khảo sát xin 

liên hệ số điện thoại 02993.611396 để được hướng dẫn../.  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, XDKT&TDTHPL. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 Phạm Thị Minh Huệ 

 

https://forms.gle/VpFSfKeawyvSYKK28
https://sotuphap.soctrang.gov.vn/
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