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Thông báo về việc tư vấn pháp luật miễn phí

Cập nhật: 10-08-2009 13:36:46    

Gần đây, có nhiều khách hàng gọi điện thoại, gửi Email hoặc trực tiếp đến Trụ sở Công ty hỏi về việc tư vấn pháp luật

miễn phí. Công ty luật Bảo Ngọc xin trả lời chung như sau: 

Hiện nay, cùng với việc tư vấn pháp luật (có thu phí), Công ty luật Bảo Ngọc còn thực hiện hai hình thức tư vấn pháp

luật miễn phí sau đây:

I) Tư vấn pháp luật miễn phí trên website VNexpress.net (http://vnexpress.net/vietnam/phap-luat/tu-van).

Để được tư vấn miễn phí, khách hàng có thể gửi Email đến VNExpress hoặc đến Công ty thông qua địa chỉ Email ghi

trên Vnexpress hoặc ghi trên website của Công ty. Chúng tôi sẽ chọn ra những vấn đề chung nhất, đang được nhiều

độc giả quan tâm để giải đáp. Nội dung câu giải đáp sẽ được chuyển đến VNExpress để đăng trên website này và đăng

trên website của Công ty (trừ trường hợp người được tư vấn đề nghị không công bố công khai)

II) Trợ giúp pháp lý cho những đối tượng chính sách

Tư vấn pháp luật miễn phí cho những đối tượng được hưởng chính sách trợ giúp pháp lý quy định tại Điều 10 Luật trợ

giúp pháp lý số 69/2006/QH11 ngày 29/6/2006 gồm:

1. Người nghèo.

2. Người có công với cách mạng.

3. Người già cô đơn, người tàn tật và trẻ em không nơi nương tựa.

4. Người dân tộc thiểu số thường trú ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

 

Ngoài những trường hợp nói trên, các trường hợp yêu cầu tư vấn đều có thu phí theo quy định của Công ty.

Xin thông báo để Quý khách hàng biết và tiện liên hệ.
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