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Số:              /BVHTTDL-ĐA 

V/v thẩm định hồ sơ Đề nghị xây dựng 

Luật Điện ảnh (sửa đổi) 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
 

Hà Nội, ngày  02 tháng 10  năm 2019 

           

Kính gửi: Bộ Tư pháp 

 

Thực hiện Chương trình công tác năm 2019, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du 

lịch trình Chính phủ Đề nghị xây dựng Luật Điện ảnh (sửa đổi) vào tháng 10 

năm 2019. 

Thực hiện quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ 

Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với các bộ, ngành liên quan lập Đề 

nghị xây dựng Luật Điện ảnh (sửa đổi) theo đúng trình tự, thủ tục luật định. 

Để hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ và theo quy định của pháp luật, Bộ 

Văn hoá, Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị Bộ Tư pháp thẩm định hồ sơ Đề 

nghị xây dựng Luật Điện ảnh (sửa đổi). Hồ sơ kèm theo công văn này gồm: 

1. Tờ trình Đề nghị xây dựng Luật Điện ảnh (sửa đổi). 

2. Báo cáo đánh giá tác động của chính sách trong Đề nghị xây dựng 

Luật Điện ảnh (sửa đổi). 

3. Báo cáo Tổng kết 12 năm thi hành Luật Điện ảnh. 

4. Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến của các cơ quan, tổ chức. 

5. Đề cương Luật Điện ảnh (sửa đổi). 

6. Bản chụp các ý kiến góp ý. 

Rất mong nhận được sự phối hợp của Quý Bộ./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Thứ trưởng Tạ Quang Đông; 

- Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy; 
- Vụ Pháp chế; 

- Lưu: VT, ĐA, MA(18). 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Tạ Quang Đông 
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