
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ TƯ PHÁP 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 2042 /STP-XD&KTVBQPPL Lạng Sơn, ngày 28  tháng 5 năm 2021 

V/v đề nghị báo cáo đánh giá tình 

hình thực hiện Nghị định số 

113/2014/NĐ-CP về hợp tác quốc 

tế về pháp luật 

Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thành phố. 

  

Thực hiện Công văn số 1584/BTP-HTQT ngày 24/5/2021 của Bộ Tư 

pháp về việc đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 113/2014/NĐ-CP về hợp 

tác quốc tế về pháp luật; ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 

2049/VP-THNC ngày 28/5/2021 của Văn phòng UBND tỉnh về việc báo cáo 

tình hình thực hiện Nghị định số 113/2014/NĐ-CP về hợp tác quốc tế về pháp 

luật, trong đó giao “Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây 

dựng dự thảo báo cáo của UBND tỉnh theo yêu cầu của Bộ Tư pháp tại Công 

văn số 1584/BTP-HTQT ngày 24/5/2021”. 

  Sở Tư pháp đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp báo cáo đánh giá tình 

hình thực hiện Nghị định số 113/2014/NĐ-CP về hợp tác quốc tế về pháp luật, 

cụ thể như sau: 

1. Về nội dung báo cáo: Theo đề cương báo cáo gửi kèm theo Công văn 

này. 

2. Về thời điểm thống kê số liệu báo cáo: Từ ngày 26/11/2014 đến nay 

(Từ khi Nghị định số 113/2014/NĐ-CP được ban hành đến nay). 

Báo cáo bằng văn bản gửi về Sở Tư pháp trước ngày 05/6/2021 để Sở Tư 

pháp tổng hợp, báo cáo theo quy định.  

Trong quá trình thực hiện có nội dung cần trao đổi liên hệ: Phòng Xây 

dựng và Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, điện thoại: 02053.879 713. 

(Gửi kèm theo Đề cương Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Nghị định 

số 113/2014/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hợp tác quốc tế về pháp luật; 

Công văn số 1584/BTP-HTQT ngày 24/5/2021 của Bộ Tư pháp)./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, XD&KTVBQPPL. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Vũ Quang Hưng 
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