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Kính gửi: Bộ Tư pháp 

 
Thực hiện Quyết định số 917/QĐ-TTg ngày 01 tháng 8 năm 2022 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì 
soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội 
khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 3, theo đó Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai xây dựng Nghị 
định quy định chi tiết một số điều của Luật Điện ảnh (dự thảo Nghị định) theo 
trình tự, thủ tục rút gọn. 

Để bảo đảm thực hiện quy định của Điều 148 Luật Ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật về việc xây dựngg văn bản theo theo trình tự, thủ tục rút gọn 
trước khi trình Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức việc soạn 
thảo, lấy ý kiến bằng văn bản trong thời hạn 20 ngày và tiếp thu, giải trình ý 
kiến của các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản. 

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị Bộ Tư pháp cho ý 
kiến thẩm định đối với dự thảo Nghị định. 

Hồ sơ dự thảo Nghị định bao gồm: 
1. Tờ trình Chính phủ; 
2. Dự thảo Nghị định; 
3. Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức, 

cá nhân.  
Trân trọng./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Văn phòng Chính phủ; 
- Bộ trưởng (để báo cáo); 
- Thứ trưởng Tạ Quang Đông; 
- Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy; 
- Vụ Pháp chế; VP Bộ; 
- Lưu: VT, ĐA, MA(15). 

KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG 

 
 
 
 

Tạ Quang Đông 
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