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NGHỊ ĐỊNH
Về quản lý hợp tác với nƣớc ngoài về pháp luật
______
CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp,
NGHỊ ĐỊNH:
Chƣơng I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tƣợng áp dụng
1. Nghị định này áp dụng đối với các hoạt động hợp tác về pháp luật của các Bộ, cơ
quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị - xã
hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc
trung ương (sau đây gọi tắt là "cơ quan chủ quản") với cơ quan chính phủ, tổ chức quốc tế
liên chính phủ và tổ chức phi chính phủ nước ngoài (sau đây gọi tắt là “cơ quan, tổ chức nước
ngoài”).
2. Đơn vị trực thuộc cơ quan chủ quản nói tại khoản 1 Điều này tiến hành các hoạt động
hợp tác với nước ngoài về pháp luật phải thông qua cơ quan chủ quản của mình.
Điều 2. Nguyên tắc hợp tác với nƣớc ngoài về pháp luật
1. Hợp tác với nước ngoài về pháp luật phải được tiến hành trên cơ sở đảm bảo độc lập,
chủ quyền, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, tuân thủ Hiến pháp, pháp luật, phong tục,
tập quán của dân tộc, bảo đảm tính hiệu quả, thiết thực và tránh trùng lặp.
2. Hợp tác với nước ngoài về pháp luật phải được tiến hành trên cơ sở chương trình, kế
hoạch, dự án (sau đây gọi tắt là chương trình, dự án) được ký kết bằng văn bản giữa cơ quan
chủ quản và cơ quan, tổ chức nước ngoài sau khi đã được cơ quan có thẩm quyền của Việt
Nam quy định tại Điều 14 của Nghị định này cho phép.
3. Nội dung chương trình, dự án hợp tác phải căn cứ vào đường lối chính sách, chiến
lược phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước, chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ
thống pháp luật; chiến lược cải cách tư pháp, chương trình xây dựng pháp luật của Quốc hội,
mức độ ưu tiên của vấn đề hợp tác và khả năng hợp tác của cơ quan chủ quản cũng như của
cơ quan, tổ chức nước ngoài.
4. Việc hình thành, cho phép ký kết và thực hiện chương trình, dự án hợp tác phải tuân
theo các quy định của Nghị định này, các quy định hiện hành về quản lý và sử dụng nguồn hỗ
trợ phát triển chính thức (ODA), về quản lý và sử dụng nguồn viện trợ phi chính phủ nước
ngoài và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.
Điều 3. Nội dung hợp tác
Hợp tác với nước ngoài về pháp luật quy định tại Nghị định này bao gồm các hoạt động
hỗ trợ kỹ thuật trong các lĩnh vực sau:
1. Soạn thảo, thẩm định, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật.
2. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật và các điều ước quốc tế mà Việt
Nam là thành viên; giám sát việc thi hành pháp luật.
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3. Tăng cường năng lực của các cơ quan xây dựng pháp luật, điều tra, truy tố, xét xử, thi
hành án, hành chính tư pháp và bổ trợ tư pháp.
4. Đào tạo luật ở bậc đại học và sau đại học, đào tạo nghề nghiệp, nâng cao trình độ của
cán bộ, công chức soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật, thẩm phán, thẩm tra viên toà án,
thư ký toà án, kiểm sát viên, điều tra viên, chấp hành viên, thẩm tra viên thi hành án, trợ giúp
viên trợ giúp pháp lý, cán bộ thi hành án hình sự, trọng tài viên, công chứng viên, đăng ký
viên, luật sư và các chức danh tư pháp khác.
5. Thông tin pháp luật, phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý.
6. Các hoạt động hợp tác khác theo quy định của pháp luật.
Điều 4. Hình thức hợp tác
1. Ký kết và thực hiện các điều ước quốc tế, các chương trình, dự án hợp tác với nước
ngoài về pháp luật.
2. Tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm khoa học, tập huấn chuyên sâu về pháp luật
có sự tham gia hoặc tài trợ của cơ quan, tổ chức nước ngoài.
3. Tổ chức các đoàn khảo sát, trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp luật.
4. Trao đổi tài liệu pháp luật, bao gồm giáo trình, sách giáo khoa, bài giảng, văn bản
pháp luật và các sách chuyên khảo về pháp luật.
5. Cung cấp chuyên gia tư vấn về các nội dung quy định tại Điều 3 Nghị định này.
6. Các hình thức hợp tác khác theo quy định của pháp luật.
Chƣơng II
VẬN ĐỘNG, ĐIỀU PHỐI CHƢƠNG TRÌNH, DỰ ÁN HỢP TÁC
Điều 5. Vận động chƣơng trình, dự án hợp tác
1. Vận động chương trình, dự án hợp tác về pháp luật được thực hiện trên cơ sở sau:
chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; định hướng thu hút và sử dụng ODA; chiến lược xây
dựng pháp luật; chiến lược cải cách tư pháp; chương trình xây dựng pháp luật của Quốc hội;
các quy định pháp luật về quản lý, sử dụng ODA và quản lý, sử dụng nguồn viện trợ phi
chính phủ nước ngoài.
2. Cơ quan chủ quản có nhu cầu hợp tác với nước ngoài về pháp luật và đã có đối tác
hợp tác phải phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp và các cơ quan có liên quan để hình thành nội
dung hợp tác dưới hình thức chương trình, dự án hợp tác với nước ngoài về pháp luật.
3. Trong trường hợp cơ quan chủ quản có nhu cầu hợp tác về pháp luật, nhưng chưa có
đối tác nước ngoài, thì có thể đề nghị Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoặc Ủy ban công
tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài hỗ trợ trong việc tìm kiếm đối tác.
Điều 6. Điều phối hoạt động hợp tác
1. Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị và tổ chức Hội
nghị điều phối hỗ trợ quốc tế về pháp luật.
2. Trên cơ sở các chương trình, dự án ODA về pháp luật thuộc danh mục yêu cầu tài trợ
đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và danh mục chương trình, dự án đề nghị vận động
viện trợ phi Chính phủ nước ngoài, cam kết hỗ trợ của các đối tác nước ngoài, Bộ Tư pháp
điều phối hoạt động hợp tác quốc tế theo các tiêu chí sau đây:
a) Mức độ ưu tiên của vấn đề hợp tác;
b) Kinh nghiệm quản lý, năng lực tiếp nhận và sử dụng nguồn hỗ trợ;
c) Không trùng lặp về nội dung hợp tác.
3. Nếu lĩnh vực đối tác cam kết tài trợ đã có nhiều đối tác khác hỗ trợ hoặc không phù
hợp với mức độ ưu tiên hợp tác, Bộ Tư pháp phối hợp với cơ quan chủ quản tổ chức đàm
phán với đối tác nước ngoài để chuyển cam kết tài trợ sang lĩnh vực khác phù hợp hơn.
Chƣơng III
THẨM ĐỊNH CÁC CHƢƠNG TRÌNH, DỰ ÁN HỢP TÁC
Điều 7. Thẩm quyền thẩm định
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1. Chương trình, dự án hợp tác với nước ngoài về pháp luật thuộc thẩm quyền phê duyệt
của Thủ tướng Chính phủ phải được Bộ Tư pháp tiến hành thẩm định trước khi trình Thủ
tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.
2. Trong quá trình thẩm định chương trình, dự án, Bộ Tư pháp có quyền hạn:
a) Yêu cầu cơ quan chủ quản thuyết trình về chương trình, dự án hợp tác pháp luật, đề
nghị cơ quan chủ quản cung cấp thông tin và tài liệu có liên quan đến chương trình, dự án hợp
tác trong trường hợp dự thảo văn kiện chương trình, dự án hợp tác còn có nội dung chưa rõ
ràng hoặc có nhiều vấn đề còn có ý kiến khác nhau;
b) Tổ chức cuộc họp với sự tham gia của cơ quan chủ quản và đại diện các cơ quan, tổ
chức hữu quan, các tổ chức tư vấn và chuyên gia tư vấn độc lập để thảo luận, trao đổi ý kiến về
nội dung thẩm định trong trường hợp cần thiết.
Điều 8. Trách nhiệm của cơ quan chủ quản trong việc thẩm định
Trong quá trình thẩm định, cơ quan chủ quản có trách nhiệm:
1. Phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp trong các hoạt động đàm phán chương trình, dự án
hợp tác pháp luật, bảo đảm chất lượng dự thảo văn kiện chương trình, dự án và chất lượng của
báo cáo thẩm định.
2. Gửi đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Điều 11 của Nghị định này đến Bộ Tư pháp để
tiến hành thẩm định.
3. Cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết có liên quan đến dự thảo văn kiện chương trình,
dự án hợp tác theo yêu cầu của Bộ Tư pháp; thuyết trình về dự thảo văn kiện chương trình,
dự án hợp tác pháp luật khi có yêu cầu của Bộ Tư pháp.
4. Nghiên cứu, chỉnh lý dự thảo văn kiện chương trình, dự án hợp tác pháp luật trên cơ
sở văn bản thẩm định của Bộ Tư pháp trước khi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương
trình, dự án.
Điều 9. Nguyên tắc thẩm định
Việc thẩm định chương trình, dự án hợp tác pháp luật phải bảo đảm các nguyên tắc sau
đây:
1. Bảo đảm tính khách quan và khoa học.
2. Tuân thủ trình tự, thủ tục và thời hạn thẩm định theo quy định của Nghị định này và
các văn bản pháp luật khác có liên quan.
Điều 10. Nội dung thẩm định
Chương trình, dự án hợp tác với nước ngoài về pháp luật được thẩm định về các nội
dung sau đây:
1. Sự cần thiết của chương trình, dự án.
2. Sự phù hợp của mục tiêu, nội dung, hình thức hợp tác và kết quả dự kiến của chương
trình, dự án với các nội dung quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị định này và với mức độ ưu
tiên hợp tác, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan chủ quản.
3. Tính hợp hiến, hợp pháp và mức độ tương thích của chương trình, dự án với các quy
định của pháp luật Việt Nam; sự phù hợp của chương trình, dự án với các điều ước quốc tế
mà Việt Nam là thành viên.
4. Tính không trùng lặp với các chương trình, dự án khác.
5. Tính khả thi của chương trình, dự án; tư cách, khả năng chuyên môn, kinh nghiệm
hợp tác của cơ quan, tổ chức nước ngoài.
6. Hiệu quả kinh tế - xã hội của việc thực hiện chương trình, dự án; nhân tố bất lợi có
thể có của chương trình, dự án.
7. Ngôn ngữ, kỹ thuật soạn thảo văn bản.
Điều 11. Hồ sơ thẩm định
Cơ quan chủ quản gửi Bộ Tư pháp 05 bộ hồ sơ để tiến hành thẩm định, bao gồm các
giấy tờ sau:
1. Công văn đề nghị thẩm định.
2. Dự thảo Tờ trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt chương trình, dự án.
3. Dự thảo văn kiện chương trình, dự án.
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4. Văn bản thuyết minh, tài liệu chứng minh sự cam kết của cơ quan, tổ chức nước
ngoài.
5. Bản tổng hợp ý kiến của các Bộ, ngành liên quan về chương trình, dự án hợp tác pháp
luật và bản sao ý kiến của mỗi Bộ, ngành có liên quan đó.
Điều 12. Tiếp nhận hồ sơ thẩm định
1. Bộ Tư pháp có trách nhiệm tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ thẩm định.
2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, nếu thấy hồ sơ thẩm
định chưa đầy đủ các tài liệu quy định tại Điều 11 Nghị định này, Bộ Tư pháp có quyền yêu
cầu cơ quan chủ quản bổ sung hồ sơ.
3. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu bổ sung hồ sơ của Bộ
Tư pháp, cơ quan chủ trì soạn thảo, đàm phán có trách nhiệm bổ sung hồ sơ thẩm định.
4. Thời hạn thẩm định là 10 ngày làm việc, tính từ ngày Bộ Tư pháp nhận được hồ sơ
hợp lệ.
Điều 13. Hội đồng thẩm định
1. Hội đồng thẩm định đối với các chương trình, dự án hợp tác với nước ngoài về pháp
luật thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ được Bộ Tư pháp thành lập trong
các trường hợp sau đây:
a) Dự án có nội dung liên quan đến nhiều Bộ, ngành;
b) Các Bộ, ngành có ý kiến khác nhau về các nội dung quy định tại Điều 10 của
Nghị định này;
c) Các chương trình, dự án do Bộ Tư pháp là cơ quan chủ quản.
2. Thành phần của Hội đồng thẩm định gồm Chủ tịch Hội đồng thẩm định, Thư ký Hội
đồng và các thành viên là đại diện Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Ngoại giao, Bộ
Tài chính, Văn phòng Chính phủ, Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài
và các cơ quan, tổ chức hữu quan. Chủ tịch và Thư ký Hội đồng thẩm định do Bộ trưởng Bộ
Tư pháp chỉ định.
3. Bộ Tư pháp hướng dẫn Quy chế làm việc của Hội đồng thẩm định chương trình, dự
án hợp tác với nước ngoài về pháp luật.
Chƣơng IV
THỦ TỤC TRÌNH VÀ THỰC HIỆN DỰ ÁN,
CHƢƠNG TRÌNH HỢP TÁC
Điều 14. Thủ tục trình chƣơng trình, dự án
1. Việc trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt chương trình, dự án phải tuân theo thủ
tục, trình tự quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức
và nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài.
2. Đối với các chương trình, dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính
phủ, cơ quan chủ quản tổ chức lấy ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp trước khi trình Thủ
tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.
3. Đối với các chương trình, dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của cơ quan chủ quản,
cơ quan chủ quản tổ chức lấy ý kiến góp ý của Bộ Tư pháp và các cơ quan có liên quan trước
khi xem xét, phê duyệt.
Điều 15. Thực hiện chƣơng trình, dự án
1. Cơ quan chủ quản chỉ được triển khai thực hiện hoặc cho phép thực hiện chương
trình, dự án sau khi văn bản ký kết có hiệu lực pháp luật.
2. Việc thực hiện nội dung hợp tác và các hoạt động cụ thể của chương trình, dự án phải
được chuẩn bị kỹ về nội dung, bảo đảm đạt kết quả dự kiến, thiết thực, đúng mục tiêu, bảo vệ
bí mật Nhà nước.
3. Thủ tục quyết định đoàn ra, đoàn vào, cung cấp thông tin theo chương trình, dự án
hợp tác phải tuân theo quy định hiện hành của pháp luật.
4. Trong quá trình thực hiện, cơ quan chủ quản phải thường xuyên phối hợp chặt chẽ
với Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Ủy ban
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công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài về các vấn đề thuộc thẩm quyền quản lý chuyên
ngành của mỗi cơ quan.
Điều 16. Sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh chƣơng trình, dự án hợp tác
1. Việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh chương trình, dự án hợp tác pháp luật phải tuân
theo các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức và
quản lý và sử dụng nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài.
2. Trong quá trình thực hiện, nếu có yêu cầu sửa đổi, bổ sung điều chỉnh chương trình,
dự án hợp tác pháp luật dẫn đến thay đổi mục tiêu của chương trình, dự án hợp tác đó hoặc
làm thay đổi nội dung điều ước quốc tế đã ký kết, thì cơ quan chủ quản phải làm thủ tục thẩm
định và trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, phê duyệt theo quy định tại Điều 14 Nghị định
này.
Điều 17. Đình chỉ, tạm đình chỉ, hủy bỏ chƣơng trình, dự án hợp tác
Việc đình chỉ, tạm đình chỉ, huỷ bỏ chương trình, kế hoạch, dự án hợp tác với nước
ngoài về pháp luật của cơ quan chủ quản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định theo
quy định của pháp luật về ký kết và thực hiện điều ước quốc tế, quy định của pháp luật về
quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức và nguồn viện trợ phi chính phủ nước
ngoài.
Chƣơng V
THEO DÕI, ĐÁNH GIÁ CHƢƠNG TRÌNH, DỰ ÁN HỢP TÁC
Điều 18. Trách nhiệm theo dõi, đánh giá chƣơng trình, dự án hợp tác
1. Ban Quản lý chương trình, dự án có trách nhiệm thường xuyên theo dõi, đánh giá
chương trình, dự án.
2. Chủ chương trình, dự án có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc, hỗ trợ Ban Quản lý
chương trình, dự án trong việc theo dõi, đánh giá chương trình, dự án.
3. Cơ quan chủ quản chủ trì lập kế hoạch, phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành
hoặc thuê tư vấn tiến hành đánh giá tác động của chương trình, dự án.
4. Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan thực hiện việc giám sát
đánh giá năng lực quản lý thực hiện các chương trình, dự án hợp tác với nước ngoài về pháp
luật.
5. Bộ Tư pháp chủ trì xây dựng các chỉ tiêu thống kê định kỳ về tình hình tiếp nhận và
thực hiện các chương trình, dự án hợp tác với nước ngoài về pháp luật; phối hợp với các cơ
quan có liên quan thiết lập và vận hành hệ thống thông tin theo dõi và đánh giá chương trình,
dự án, tạo điều kiện thuận lợi cho việc chia sẻ thông tin và khai thác hệ thống này.
Điều 19. Chế độ báo cáo tình hình thực hiện chƣơng trình, dự án
1. Cơ quan chủ quản có trách nhiệm định kỳ 6 tháng và hàng năm gửi Bộ Tư pháp báo
cáo về tình hình thực hiện hoạt động hợp tác với nước ngoài về pháp luật và dự kiến thực hiện
chương trình, dự án hợp tác cho thời kỳ tiếp theo theo biểu mẫu thống nhất do Bộ Tư pháp
ban hành.
2. Bộ Tư pháp có trách nhiệm tổng hợp tình hình, phân tích, đánh giá hoạt động hợp tác
với nước ngoài về pháp luật và định kỳ hàng năm báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
Điều 20. Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chƣơng trình, dự án
1. Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm trước Chính phủ trong việc kiểm tra việc thực hiện
chương trình, dự án hợp tác về pháp luật của cơ quan chủ quản; cơ quan chủ quản có trách
nhiệm tạo điều kiện thuận lợi cho việc kiểm tra.
2. Cơ quan chủ quản thực hiện việc kiểm tra chuyên ngành theo quy định của pháp luật.
3. Trong trường hợp cần thiết, Bộ Tư pháp thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm
tra việc thực hiện chương trình, dự án.
4. Khi kiểm tra, Bộ Tư pháp và Đoàn kiểm tra liên ngành được quyền yêu cầu cơ quan
chủ quản thực hiện chương trình, dự án chấn chỉnh hoạt động hợp tác; nếu thấy có hành vi vi
phạm pháp luật trong việc thực hiện chương trình, kế hoạch, dự án hợp tác thì kiến nghị Thủ
tướng Chính phủ xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.
Chƣơng VI
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Điều 21. Quản lý nhà nƣớc đối với hoạt động hợp tác với nƣớc ngoài về pháp luật
1. Chính phủ thống nhất quản lý hoạt động hợp tác với nước ngoài về pháp luật, bao
gồm:
a) Ban hành văn bản quy phạm pháp luật về hợp tác với nước ngoài về pháp luật;
b) Quyết định chủ trương, phương hướng hợp tác;
c) Chỉ đạo việc đàm phán, ký kết và thực hiện chương trình, dự án hợp tác;
d) Kiểm tra, thanh tra việc thực hiện chương trình, dự án hợp tác;
đ) Trình Chủ tịch nước xem xét, quyết định chương trình, dự án hợp tác về pháp luật
được ký kết với danh nghĩa Nhà nước theo quy định của pháp luật về ký kết và thực hiện điều
ước quốc tế;
e) Quyết định đàm phán, ký kết, sửa đổi, bổ sung, gia hạn hoặc đình chỉ, huỷ bỏ chương
trình, dự án hợp tác với nước ngoài về pháp luật được ký kết với danh nghĩa Nhà nước hoặc
Chính phủ theo quy định của pháp luật về ký kết và thực hiện điều ước quốc tế.
2. Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đàm phán, ký kết, sửa đổi, bổ sung, gia
hạn hoặc đình chỉ, huỷ bỏ chương trình, dự án đối với các chương trình, dự án thuộc thẩm
quyền.
Điều 22. Trách nhiệm của Bộ Tƣ pháp
Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm trước Chính phủ trong việc quản lý thống nhất các hoạt
động hợp tác với nước ngoài về pháp luật, có các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:
1. Soạn thảo trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và ban hành theo thẩm
quyền các văn bản quy phạm pháp luật về hợp tác pháp luật với nước ngoài.
2. Xây dựng và trình Chính phủ chủ trương, phương hướng hợp tác pháp luật với nước
ngoài.
3. Tổng hợp và điều phối về nội dung các chương trình, kế hoạch, dự án hợp tác về
pháp luật với nước ngoài.
4. Thẩm định về nội dung các chương trình, kế hoạch, dự án hợp tác, kể cả việc sửa đổi, bổ
sung hoặc gia hạn các chương trình, kế hoạch, dự án hợp tác đó.
5. Ban hành biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện hoạt động hợp tác với nước ngoài về
pháp luật.
6. Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Ủy ban công tác
về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và các Bộ, ngành hữu quan theo dõi, kiểm tra và
đánh giá việc thực hiện nội dung các chương trình, kế hoạch, dự án hợp tác về pháp luật với
nước ngoài.
7. Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra cơ quan chủ quản quy định tại Điều 1 của Nghị định
này thực hiện hoạt động hợp tác theo đúng các quy định của Nghị định này; trong trường hợp
phát hiện hành vi vi phạm thì kiến nghị Thủ tướng Chính phủ hình thức xử lý thích hợp.
8. Sơ kết, tổng kết, thống kê, đánh giá, báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình thực
hiện các chương trình, kế hoạch, dự án hợp tác về pháp luật với nước ngoài.
Điều 23. Trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện việc quản lý đối với chương trình, kế hoạch, dự án
hợp tác với nước ngoài về pháp luật có sử dụng nguồn ODA theo quy định của pháp luật về
quản lý và sử dụng nguồn ODA; có trách nhiệm phối hợp với Bộ Tư pháp trong việc thực
hiện nhiệm vụ này.
2. Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài thực hiện việc quản lý đối
với các chương trình, kế hoạch, dự án hợp tác với nước ngoài về pháp luật có sử dụng nguồn
viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài theo quy định của pháp luật về quản lý và
sử dụng nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài; có trách nhiệm phối hợp với Bộ Tư pháp
trong việc thực hiện nhiệm vụ này.
3. Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ Tài chính và các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan
thuộc Chính phủ thực hiện việc quản lý nhà nước đối với chương trình, kế hoạch, dự án hợp
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tác theo quy định của pháp luật, có trách nhiệm phối hợp với Bộ Tư pháp trong việc quản lý
hợp tác với nước ngoài về pháp luật theo quy định của Nghị định này.
Điều 24. Trách nhiệm của cơ quan chủ quản
Cơ quan chủ quản chịu trách nhiệm về việc lựa chọn đối tác và nội dung hợp tác; phê
duyệt chương trình, dự án theo thẩm quyền được phân cấp; thực hiện có hiệu quả chương
trình, kế hoạch, dự án hợp tác với nước ngoài về pháp luật đã được ký kết và bảo đảm thực
hiện nghiêm chỉnh các nguyên tắc hợp tác quy định tại Điều 2 của Nghị định này.
Điều 25. Xử lý vi phạm
1. Chương trình, dự án hợp tác với nước ngoài về pháp luật của cơ quan chủ quản mà
không được cơ quan có thẩm quyền quy định tại Nghị định này thẩm định, phê duyệt thì bị
huỷ bỏ.
2. Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm các quy định của Nghị định này và các quy định
có liên quan của pháp luật thì tuỳ theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp
luật; trong trường hợp hành vi vi phạm gây thiệt hại về tài sản thì phải bồi thường theo quy
định của pháp luật.
Điều 26. Áp dụng đối với các chƣơng trình, dự án hợp tác với nƣớc ngoài về pháp
luật của các cơ quan của Quốc hội, Tòa án nhân dân tối cao và Viện Kiểm sát nhân dân
tối cao
Các quy định của Nghị định này cũng được áp dụng chung cho các cơ quan của Quốc
hội, Tòa án nhân dân tối cao và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao thực hiện các hoạt động hợp
tác với nước ngoài trong lĩnh vực pháp luật.
Điều 27. Hiệu lực thi hành
Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế
Nghị định số 103/1998/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 1998 của Chính phủ về quản lý hợp tác
với nước ngoài về pháp luật./.
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