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BÁO CÁO 

Đánh giá   nh h nh  hực hiện Nghị định số 113/2014/NĐ-CP  

ngày 26/11/2014 của Chính phủ về quản lý hợp tác quốc  ế về pháp luậ  

 

Thực hiện Công văn số 1569/UBND-NC ngày 28/5/2021 của UBND tỉnh 

Điện Biên về việc báo cáo tình hình thực hiện Nghị định số 113/2014/NĐ-CP 

ngày 26/11/2014 của Chính phủ về quản lý hợp tác quốc tế về pháp luật. 

UBND huyện báo cáo kết quả thực hiện như sau:  

1. Đánh giá  ế  quả  hực hiện Nghị định số 113/2014/NĐ-CP  

- Sau khi Nghị định số 113/2014/NĐ-CP được ban hành và có hiệu lực thi 

hành, UBND huyện đã triển khai tới các cơ quan, đơn vị trên địa bàn nắm tổ 

chức thực hiện bảo đảm theo quy định.    

- Trong những năm qua, UBND huyện không ban hành văn bản vận đ ng 

ODA cũng như vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài và viện trợ phi 

Chính phủ nước ngoài trong hợp tác quốc tế về pháp luật. 

- Việc thực hiện các quy định về   y dựng, phê duyệt các chương trình, 

dự án hợp tác quốc tế về pháp luật:  hông. 

-  ết quả thực hiện hợp tác quốc tế về pháp luật, bao g m hợp tác trong   y 

dựng pháp luật; đào t o, b i dư ng về pháp luật; tổ chức h i nghị, h i thảo quốc tế 

về pháp luật; chia s  thông tin, kết quả hợp tác quốc tế về pháp luật:  hông. 

-  iệu quả, tác đ ng của công tác hợp tác quốc tế về pháp luật trong   y 

dựng, tổ chức thi hành pháp luật và thực hiện các nhiệm v  quản lý nhà nước, 

  y dựng quan hệ hợp tác với các đối tác:  hông. 

2. Rà soát các quy định của Nghị định 113/2014/NĐ-CP 

Nghị định số 113/2014/NĐ-CP của Chính phủ được ban hành là cơ s  

pháp lý để các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai thực hiện việc quản lý hợp 

tác quốc tế về pháp luật được thuận lợi và góp phần quản lý nhà nước đối với 

các ho t đ ng hợp tác quốc tế về pháp luật cũng như cải cách tư pháp theo Chỉ 

thị 39-CT/TW và  ết luận 73- L/TW của Ban Bí thư.       

Trong những năm qua, UBND huyện thường  uyên chỉ đ o Phòng Tư 

pháp phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát các chương trình, dự án 

và ho t đ ng hợp tác quốc tế về pháp luật trên địa bàn huyện. Qua kết quả rà 

soát từ năm 2014 đến nay, UBND huyện không thực hiện các ho t đ ng hợp tác 

với các tổ chức nước ngoài về pháp luật; 

3. Đề  u     iến nghị: Không. 
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Trên đ y là Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 113/2014/NĐ-

CP ngày 26/11/2014 của Chính phủ về quản lý hợp tác quốc tế về pháp luật của 

UBND huyện Tủa Chùa./.  

Nơi nhận: 
- S  Tư pháp tỉnh Điện Biên; 

- Lãnh đ o UBND huyện; 

- Phòng Tư pháp; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Vừ A Hùng 
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