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Phục vụ lấy ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp 
 

NGHỊ ĐỊNH  
Quy định chi tiết một số điều của Luật Điện ảnh 

 
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 
địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Điện ảnh ngày 15 tháng 6 năm 2022; 
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 
Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật 

Điện ảnh. 
 

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Nghị định này quy định chi tiết điểm d và điểm e khoản 2 Điều 5; khoản 1 

và điểm a khoản 3 Điều 14; điểm a và điểm c khoản 3 Điều 19; khoản 2 Điều 20; 
điểm b, điểm c, điểm d, điểm đ khoản 2, điểm a khoản 3 và khoản 4 Điều 21; 
khoản 2 Điều 22; khoản 2 Điều 38; khoản 2 Điều 42 Luật Điện ảnh, gồm các nội 
dung sau: 

1. Nhận chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kịch bản phim, phim có 
giá trị tư tưởng, nghệ thuật cao để tuyên truyền, giáo dục, nghiên cứu, lưu trữ và 
phục vụ nhiệm vụ chính trị; biên tập, dịch, làm phụ đề phim để phục vụ hoạt động 
giới thiệu đất nước, con người Việt Nam. 

2. Nghiên cứu, ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ tiên tiến trong 
hoạt động điện ảnh. 

3. Sản xuất phim sử dụng ngân sách nhà nước để phục vụ nhiệm vụ chính 
trị, được thực hiện bằng phương thức giao nhiệm vụ hoặc đặt hàng hoặc đấu thầu; 
quy trình thực hiện lựa chọn dự án sản xuất phim. 
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4. Tỷ lệ suất chiếu phim Việt Nam, khung giờ chiếu phim Việt Nam, thời 
lượng và khung giờ chiếu phim cho trẻ em phổ biến trong rạp chiếu phim. 

5. Miễn, giảm giá vé cho người cao tuổi, người khuyết tật, người có công 
với cách mạng, trẻ em, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và đối tượng khác 
theo quy định của pháp luật. 

6. Tỷ lệ thời lượng phát sóng phim Việt Nam so với phim nước ngoài, 
khung giờ phát sóng phim Việt Nam, thời lượng và khung giờ phát sóng phim cho 
trẻ em trên các kênh truyền hình trong nước. 

7. Điều kiện thực hiện phân loại phim trên không gian mạng. 
8. Thông báo danh sách phim sẽ phổ biến và kết quả phân loại phim cho 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước khi thực hiện phổ biến phim trên không 
gian mạng. 

9. Thực hiện biện pháp kỹ thuật cần thiết và hướng dẫn để cha, mẹ hoặc 
người giám hộ của trẻ em tự kiểm soát, quản lý, bảo đảm trẻ em xem phim phổ biến 
trên không gian mạng phù hợp với độ tuổi xem phim; để người sử dụng dịch vụ 
báo cáo về phim vi phạm quy định của Luật Điện ảnh. 

10. Cung cấp đầu mối, thông tin liên hệ để tiếp nhận, xử lý yêu cầu của cơ 
quan quản lý nhà nước; phản ánh, khiếu nại, tố cáo của người sử dụng dịch vụ. 

11. Triển khai các giải pháp kỹ thuật, phối hợp với cơ quan quản lý nhà 
nước có thẩm quyền gỡ bỏ, ngăn chặn phim vi phạm. 

12. Tổ chức, doanh nghiệp có mạng viễn thông có trách nhiệm ngăn chặn 
truy cập phim vi phạm theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

13. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận thông báo về việc chiếu 
phim công cộng. 

14. Điều kiện cơ quan, tổ chức Việt Nam tổ chức liên hoan phim, liên hoan 
phim chuyên ngành, chuyên đề, giải thưởng phim, cuộc thi phim, chương trình 
phim và tuần phim tại Việt Nam. 

15. Quỹ hỗ trợ phát triển điện ảnh. 
Điều 2. Đối tượng áp dụng 
Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam tham 

gia hoạt động điện ảnh tại Việt Nam và ở nước ngoài; tổ chức, cá nhân nước 
ngoài tham gia hoạt động điện ảnh tại Việt Nam và cơ quan quản lý nhà nước về 
điện ảnh, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động điện ảnh. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 
1. Chủ đầu tư dự án sản xuất phim sử dụng ngân sách nhà nước (sau đây 

gọi là Chủ đầu tư) là cơ quan, đơn vị được quy định tại khoản 2 Điều 14 Luật 
Điện ảnh. 
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2. Cơ quan, đơn vị quản lý dự án sản xuất phim sử dụng ngân sách nhà 
nước (sau đây gọi là Cơ quan quản lý dự án) là cơ quan, đơn vị thuộc chủ Chủ 
đầu tư có chức năng quản lý, tham mưu, tư vấn giúp Chủ đầu tư quản lý dự án sản 
xuất phim, được Chủ đầu tư giao nhiệm vụ thực hiện. 

 
Chương II 

QUY ĐỊNH CỤ THỂ 
Điều 4. Nhận chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kịch bản phim, 

phim có giá trị tư tưởng, nghệ thuật cao để tuyên truyền, giáo dục, nghiên 
cứu, lưu trữ và phục vụ nhiệm vụ chính trị 

1. Tổ chức, cá nhân chuyển giao phải có quyền sở hữu, quyền sử dụng đối 
với kịch bản phim, phim. 

2. Cơ quan, tổ chức được Nhà nước đầu tư, hỗ trợ nhận chuyển giao bao 
gồm: 

a) Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Uỷ ban nhân dân 
các cấp; 

b) Cơ quan, đơn vị thuộc điểm a khoản 2 Điều này; 
c) Cơ quan trung ương của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và tổ 

chức chính trị xã hội - nghề nghiệp. 
2. Trình tự, thủ tục nhận chuyển giao như sau: 
a) Cơ quan, tổ chức quy định tại khoản 2 Điều này thành lập Hội đồng tư 

vấn nhận chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kịch bản phim, phim. Hội 
đồng làm việc theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, thảo luận để đi đến thống nhất, 
Hội đồng có ít nhất từ 05 thành viên (là số lẻ) bao gồm:  

- Chủ tịch Hội đồng là đại diện lãnh đạo cơ quan nhận chuyển giao quyền 
sở hữu, quyền sử dụng kịch bản phim, phim. 

- Các Uỷ viên khác của Hội đồng gồm đại diện cơ quan nhận chuyển giao 
quyền sở hữu, quyền sử dụng kịch bản phim, phim; biên kịch, đạo diễn, các nhà 
chuyên môn về điện ảnh có kinh nghiệm, uy tín nghề nghiệp và các chức danh 
khác phù hợp do cơ quan nhận chuyển giao lựa chọn. 

- Thư ký của Hội đồng do cơ quan nhận chuyển giao quyết định. 
b) Thành viên Hội đồng nhận xét, đánh giá kịch bản phim, phim, chấm 

điểm theo thang điểm 10, bội số là 0,5 theo tiêu chí sau:  
- Xuất sắc: Chấm các điểm 9,0 đến 10 đối với kịch bản phim, phim có nội 

dung tư tưởng sâu sắc, giá trị nhân văn cao, khái quát được những vấn đề lớn của 
đời sống xã hội, có phát hiện độc đáo về cuộc sống và con người; ngôn ngữ điện 
ảnh, kỹ thuật cao, đặc sắc;  
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- Tốt: Chấm các điểm 7,5 đến 8,5 đối với kịch bản phim, phim có nội dung 
tư tưởng tốt, có tính nhân văn và giá trị xã hội; ngôn ngữ điện ảnh, kỹ thuật tốt, 
tạo được sức hấp dẫn;  

- Khá: Chấm các điểm 6,0 đến 7,0 đối với kịch bản phim, phim có nội dung 
tư tưởng tốt, có ý nghĩa xã hội nhất định; ngôn ngữ điện ảnh, kỹ thuật còn hạn 
chế;  

- Trung bình: Chấm các điểm từ 5,5 trở xuống đối với kịch bản phim, phim 
có nội dung tư tưởng, ngôn ngữ điện ảnh, kỹ thuật còn nhiều hạn chế. 

c) Điểm số của thành viên Hội đồng chấm cho kịch bản phim, phim là cơ 
sở để tính điểm trung bình cộng.  

d) Người đứng đầu cơ quan nhận chuyển giao căn cứ trên điểm số trung 
bình công của Hội đồng tư vấn để quyết định việc nhận chuyển giao quyền sở 
hữu, quyền sử dụng kịch bản phim, phim và chỉ tiếp nhận kịch bản phim, phim 
theo tiêu chí đánh giá Khá trở lên (có số điểm trung bình cộng từ 6,0 trở lên).  

e) Việc định giá (nếu có) trước khi tiếp nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng 
kịch bản phim, phim để tuyên truyền, giáo dục, nghiên cứu, lưu trữ và phục vụ 
nhiệm vụ chính trị thực hiện trên cơ sở thoả thuận giữa tổ chức, cá nhân chuyển 
giao và cơ quan nhận chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kịch bản phim, 
phim. 

3. Trường hợp nhận chuyển giao kịch bản phim, phim trong hoạt động quan 
hệ quốc tế do người đứng đầu cơ quan tiếp nhận chuyển giao quyết định. 

4. Trong trường hợp kịch bản phim, phim sử dụng ngôn ngữ, tiếng nước 
ngoài, cơ quan tiếp nhận chuyển giao có trách nhiệm tổ chức dịch, biên tập và làm 
phụ đề để sử dụng. 

Điều 5. Dịch, biên tập và làm phụ đề phim để phục vụ hoạt động giới 
thiệu đất nước, con người Việt Nam 

1. Cơ quan, tổ chức được Nhà nước đầu tư, hỗ trợ tổ chức thực hiện nhiệm 
vụ dịch, biên tập và làm phụ đề phim để phục vụ hoạt động giới thiệu đất nước, 
con người Việt Nam bao gồm: 

a) Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và 
Uỷ ban nhân dân các cấp; 

b) Cơ quan, đơn vị thuộc điểm a khoản 1 Điều này; 
c) Cơ quan trung ương của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và tổ 

chức chính trị xã hội - nghề nghiệp. 
2. Việc dịch, biên tập và làm phụ đề phim để phục vụ hoạt động giới thiệu 

đất nước, con người Việt Nam phải bảo đảm: 
a) Hiệu quả, chất lượng và đúng mục đích. 
b) Tuân thu quy định của pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan. 
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Điều 6. Nghiên cứu, ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ tiên 
tiến trong hoạt động điện ảnh 

Nhà nước đầu tư, hỗ trợ cho các hoạt động điện ảnh sau đây: 
1. Đầu tư công nghệ tiên tiến phục vụ các hoạt động điện ảnh và công tác 

quản lý nhà nước. 
2. Số hóa phim, kịch bản, dữ liệu, tài liệu khác và xây dựng hệ thống hạ tầng 

lưu trữ của các cơ sở lưu trữ phim và các cơ quan quản lý nhà nước về điện ảnh. 
3. Xây dựng, đầu tư hệ thống hạ tầng, trang thiết bị kỹ thuật, công nghệ tiên 

tiến phục vụ công tác lưu trữ, thống kê dữ liệu hoạt động điện ảnh. 
4. Nghiên cứu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, hệ thống dữ liệu lớn, thành tựu 

khoa học và công nghệ tiên tiến, hiện đại phù hợp với xu thế phát triển điện ảnh. 
5. Hiện đại hóa công nghệ và đầu tư thiết bị kỹ xảo, thiết bị kỹ thuật đồng 

bộ chuyên dụng, bảo đảm đủ điều kiện sản xuất phim theo công nghệ hiện đại. 
6. Khuyến khích tổ chức, cá nhân nghiên cứu khoa học, ứng dụng chuyển 

giao công nghệ cao, cung cấp dịch vụ kĩ thuật số trong các hoạt động điện ảnh. 
Điều 7. Sản xuất phim sử dụng ngân sách nhà nước 
Phim sản xuất sử dụng ngân sách nhà nước là sản phẩm văn hóa đặc thù. 

Việc sản xuất phim sử dụng ngân sách nhà nước quy định như sau: 
1. Đối với phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình theo kế hoạch phục 

vụ nhiệm vụ chính trị về đề tài lịch sử, cách mạng, lãnh tụ, danh nhân, anh hùng 
dân tộc, trẻ em, vùng cao, miền núi, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số, phổ biến kiến thức khoa học, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa 
Việt Nam thực hiện phương thức giao nhiệm vụ hoặc đặt hàng. 

2. Đối với phim truyện, phim kết hợp nhiều loại hình: 
a) Thực hiện phương thức giao nhiệm vụ, đặt hàng đối với các dự án sản 

xuất phim theo kế hoạch phục vụ nhiệm vụ chính trị về đề tài lịch sử, cách mạng, 
lãnh tụ, danh nhân, anh hùng dân tộc, trẻ em, vùng cao, miền núi, biên giới, hải 
đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 

b) Thực hiện phương thức đấu thầu đối với các dự án sản xuất phim theo 
kế hoạch phục vụ nhiệm vụ chính trị về đề tài bảo tồn và phát huy các giá trị văn 
hóa Việt Nam. 

Điều 8. Quy trình lựa chọn dự án sản xuất phim sử dụng ngân sách 
nhà nư 

Căn cứ kế hoạch sản xuất phim đã được phê duyệt và kết quả thẩm định 
kịch bản của Hội đồng thẩm định kịch bản sản xuất phim sử dụng ngân sách nhà 
nuớc, chủ đầu tư và cơ quan quản lý dự án tổ chức lựa chọn dự án sản xuất phim 
như sau: 

1. Đối với phương thức giao nhiệm vụ, đặt hàng:  
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a) Cơ sở điện ảnh sản xuất phim có kịch bản được tuyển chọn lập Hồ sơ dự 
án sản xuất phim gửi cơ quan quản lý dự án trình Hội đồng lựa chọn dự án sản 
xuất phim sử dụng ngân sách nhà nước, gồm:  

- Hồ sơ theo quy định của pháp luật về giao nhiệm vụ, đặt hàng sản phẩm, 
dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước; 

- Dự toán chi phí sản xuất phim (đối với phương thức giao nhiệm vụ) hoặc 
phương án giá đặt hàng sản xuất phim (đối với phương thức đặt hàng); 

- Hồ sơ đối với phim truyện và phim kết hợp nhiều loại hình gồm có: 
+ Kịch bản, kịch bản phân cảnh và phương án sản xuất phim;  
+ Danh sách một số chức danh sáng tạo tác phẩm điện ảnh gồm đạo diễn, 

biên kịch, quay phim, giám đốc sản xuất phim. 
- Hồ sơ đối với phim tài liệu, khoa học và hoạt hình gồm có: 
+ Kịch bản; 
+ Danh sách một số chức danh sáng tạo tác phẩm điện ảnh gồm đạo diễn, 

biên kịch, hoạ sĩ (đối với phim hoạt hình), quay phim, giám đốc sản xuất phim; 
- Cam đoan về quyền tác giả đổi với kịch bản phim. 
b) Hội đồng lựa chọn dự án sản xuất phim sử dụng ngân sách nhà nước do 

chủ đầu tư thành lập, tiếp nhận Hồ sơ và thực hiện thẩm định theo quy định của 
Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Kết quả thẩm định của Hội đồng để 
tư vấn cho chủ đầu tư xem xét, quyết định lựa chọn dự án sản xuất phim sử dụng 
ngân sách nhà nước, quyết định hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định giá/ 
giá tối đa đặt hàng sản xuất phim theo quy định của pháp luật về giá; 

c) Cơ quan quản lý dự án ký hợp đồng sản xuất phim hoặc giao nhiệm vụ 
cho cơ sở điện ảnh có dự án sản xuất phim được lựa chọn và hợp đồng phát hành, 
phổ biến phim (nếu có). 

2. Đối với phương thức đấu thầu thực hiện theo quy định của pháp luật về 
đấu thầu. 

Điều 9. Tỷ lệ suất chiếu phim Việt Nam, khung giờ chiếu phim Việt 
Nam, thời lượng và khung giờ chiếu phim cho trẻ em trong hệ thống rạp 
chiếu phim 

1. Phim Việt Nam phải được chiếu trong hệ thống rạp chiếu phim, đặc biệt 
vào các đợt phim kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, phục vụ nhiệm vụ chính 
trị, xã hội, đối ngoại theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

2. Phim Việt Nam được ưu tiên chiếu vào khung thời gian từ 18 đến 22 giờ. 
3. Tỷ lệ suất chiếu phim Việt Nam trong hệ thống rạp chiếu phim được thực 

hiện theo lộ trình sau: 
a)  Giai đoạn 1: Từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 đến hết ngày 31 tháng 12 

năm 2024, bảo đảm đạt ít nhất 15% tổng số suất chiếu trong năm. 
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b) Giai đoạn 2: Từ ngày 01 tháng 01 năm 2025 đến hết ngày 31 tháng 12 
năm 2029, bảo đảm đạt ít nhất 20% tổng số suất chiếu trong năm. 

c) Giai đoạn 3: Từ ngày 01 tháng 01 năm 2030, bảo đảm đạt ít nhất 25% 
tổng số suất chiếu trong năm. 

4. Khung giờ bắt đầu chiếu phim cho trẻ em dưới 13 tuổi tại rạp chiếu phim 
không muộn hơn 20 giờ. 

Điều 10. Miễn, giảm giá vé cho người cao tuổi, người khuyết tật, người 
có công với cách mạng, trẻ em, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn  

1. Người cao tuổi, người có công với cách mạng, trẻ em và người có hoàn 
cảnh đặc biệt khó khăn được giảm ít nhất 20% giá vé xem phim khi trực tiếp sử 
dụng dịch vụ tại rạp chiếu phim. 

2. Người khuyết tật đặc biệt nặng được miễn giá vé; người khuyết tật nặng 
được giảm tối thiểu 50% giá vé xem phim khi trực tiếp sử dụng dịch vụ tại rạp 
chiếu phim.  

Điều 11. Tỷ lệ thời lượng phát sóng phim Việt Nam so với phim nước 
ngoài, khung giờ phát sóng phim Việt Nam, thời lượng và khung giờ phát 
sóng phim cho trẻ em trên các kênh có phát phim trên kênh truyền hình 
trong nước 

1. Phim Việt Nam được phát sóng trên các kênh truyền hình trong nước: 
a) Tăng cường thời lượng chiếu vào các ngày lễ lớn của đất nước, phục vụ 

nhiệm vụ chính trị, xã hội, đối ngoại;  
b) Chiếu theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để kỷ niệm các 

ngày lễ lớn của đất nước, phục vụ nhiệm vụ chính trị, xã hội, đối ngoại. 
2. Phim Việt Nam được ưu tiên phát sóng vào khung thời gian từ 18 đến 22 

giờ. 
3. Thời lượng phát sóng phim Việt Nam trên các kênh truyền hình được 

thực hiện theo lộ trình sau: 
a)  Giai đoạn 1: Từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 đến hết ngày 31 tháng 12 

năm 2024, bảo đảm đạt ít nhất 15% thời lượng phát sóng phim Việt Nam so với 
tổng thời lượng phát sóng phim trên các kênh truyền hình trong nước, loại trừ dịch 
vụ truyền hình theo yêu cầu trên không gian mạng của cơ quan báo chí có giấy 
phép hoạt động truyền hình; 

b) Giai đoạn 2: Từ ngày 01 tháng 01 năm 2025 đến hết ngày 31 tháng 12 
năm 2029, bảo đảm đạt ít nhất 20% thời lượng phát sóng phim Việt Nam so với 
tổng thời lượng phát sóng phim trên các kênh truyền hình trong nước, loại trừ dịch 
vụ truyền hình theo yêu cầu trên không gian mạng của cơ quan báo chí có giấy 
phép hoạt động truyền hình; 

c) Giai đoạn 3: Từ ngày 01 tháng 01 năm 2030, bảo đảm đạt ít nhất 30% 
thời lượng phát sóng phim Việt Nam so với tổng thời lượng phát sóng phim trên 
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các kênh truyền hình trong nước, loại trừ dịch vụ truyền hình theo yêu cầu trên 
không gian mạng của cơ quan báo chí có giấy phép hoạt động truyền hình. 

4. Thời lượng và khung giờ chiếu phim cho trẻ em do người đứng đầu cơ 
quan báo chí có giấy phép hoạt động truyền hình quyết định phải phù hợp với độ 
tuổi và thời gian nghỉ hè, nghỉ lễ, nghỉ Tết trong năm trừ các kênh chuyên biệt 
phát sóng dành riêng cho trẻ em. 

Điều 12. Điều kiện thực hiện phân loại phim để phổ biến trên không 
gian mạng  

1. Điều kiện để các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, tổ chức thực hiện phổ 
biến phim trên không gian mạng thực hiện phân loại phim: 

a) Có hội đồng phân loại phim hoặc có phần mềm kỹ thuật hoặc có cơ chế 
để thực hiện việc phân loại phim theo quy định về phân loại phim của Việt Nam 
và chịu trách nhiệm về kết quả phân loại phim; 

b) Có phương án sửa đổi, cập nhật kết quả phân loại phim khi có yêu cầu 
của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Cục Điện ảnh). Công cụ quản trị phải hỗ 
trợ việc phân loại phim theo từng tiêu chí và hiển thị linh hoạt ngay sau khi phim 
được cập nhật thay đổi về phân loại; 

c) Có phương án kỹ thuật và quy trình thực hiện tạm dừng phổ biến, gỡ bỏ 
phim theo yêu cầu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Cục Điện ảnh). Sau khi 
có yêu cầu gỡ bỏ phim, bộ phận vận hành phải thực hiện quy trình để triển khai 
thao tác gỡ bỏ nội dung trên công cụ quản trị. 

2. Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, tổ chức thực hiện hoạt động phổ biến 
phim trên không gian mạng gửi báo cáo thuyết minh các nội dung theo quy định 
tại khoản 1 Điều này qua đường bưu điện hoặc trực tiếp đến Bộ Văn hoá, Thể 
thao và Du lịch (Cục Điện ảnh) trước khi thực hiện hoạt động phổ biến phim trên 
không gian mạng tại Việt Nam. 

3. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ, Bộ Văn hoá, 
Thể thao và Du lịch (Cục Điện ảnh) tiếp nhận báo cáo và đăng tải công khai tên 
doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, tổ chức đủ điều kiện phân loại phim trên không 
gian mạng trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (Cục 
Điện ảnh) và cấp quyền truy cập Hệ thống dữ liệu về phân loại phim. 

Trường hợp báo cáo chưa đáp ứng đủ điều kiện thì trong thời hạn 15 ngày 
làm việc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Cục Điện ảnh) phải trả lời bằng văn 
bản và nêu rõ lý do. 

4. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày thay đổi nội dung quy định 
tại khoản 1 Điều này, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, tổ chức thực hiện phổ biến 
phim trên không gian mạng có trách nhiệm gửi thông báo những nội dung thay 
đổi cho Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (Cục Điện ảnh). 

5. Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, tổ chức thực hiện phổ biến phim trên 
không gian mạng thực hiện phân loại phim đã được cấp quyền truy cập Hệ thống 
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dữ liệu về phân loại phim theo quy định tại khoản 3 Điều này nhưng kết quả phân 
loại phim không tương thích với kết quả phân loại phim do Bộ Văn hoá, Thể thao 
và Du lịch (Cục Điện ảnh) thực hiện khi kiểm tra nội dung phim, phân loại, hiển 
thị kết quả phân loại phim phổ biến trên không gian mạng: 

a) Thực hiện sửa đổi, cập nhật kết quả phân loại phim theo yêu cầu của Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Cục Điện ảnh); 

b) Được coi là chưa bảo đảm điều kiện thực hiện phân loại phim khi kết 
quả phân loại, hiển thị kết quả phân loại không tương thích với kết quả phân loại 
phim của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (Cục Điện ảnh) quá 04 lần trong một 
năm đối với Loại P, Loại T18, Loại T16, Loại T13 và 02 lần trong một năm đối 
với Loại C và thực hiện quy định tại điểm b khoản 2 Điều 21 Luật Điện ảnh; 

c) Sau thời gian 03 tháng, gửi báo cáo thuyết minh khi đáp ứng đủ điều kiện 
quy định tại khoản 1 Điều này. 

Điều 13. Thông báo danh sách phim sẽ phổ biến và kết quả phân loại 
phim cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước khi thực hiện phổ biến phim 
trên không gian mạng  

Trước khi phổ biến phim trên không gian mạng, doanh nghiệp, đơn vị sự 
nghiệp, tổ chức thực hiện hoạt động phổ biến phim trên không gian mạng phải sử 
dụng tài khoản do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (Cục Điện ảnh) cấp quyền 
truy cập để đăng tải hoặc cập nhật thông báo danh sách phim sẽ phổ biến và kết 
quả phân loại phim thông qua Hệ thống dữ liệu về phân loại phim của Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch (Cục Điện ảnh). 

Điều 14. Thực hiện các biện pháp kỹ thuật cần thiết của doanh nghiệp, 
đơn vị sự nghiệp, tổ chức thực hiện phổ biến phim trên không gian mạng  

1. Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, tổ chức thực hiện hoạt động phổ biến 
phim trên không gian mạng phải thiết lập các biện pháp kỹ thuật cần thiết để cha, 
mẹ hoặc người giám hộ của trẻ em có khả năng dùng các biện pháp kỹ thuật đó 
để kiểm soát và giới hạn việc tiếp cận của trẻ em bằng một trong các biện pháp 
sau: 

a) Xây dựng cơ chế tài khoản đa người dùng bao gồm tài khoản dành riêng 
cho đối tượng trẻ em, trong đó: các tài khoản phải có mật khẩu bảo vệ, có cơ chế 
xác nhận khi chuyển tài khoản, có cơ chế báo cáo cho chủ tài khoản về lịch sử 
xem và hành vi của tài khoản trẻ em; 

b) Khi truy cập phim gắn nhãn không dành cho trẻ em được truy cập sẽ có 
thông báo hiển thị xác nhận về độ tuổi truy cập; 

c) Biện pháp có tính chất tương tự khác. 
2. Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, tổ chức thực hiện hoạt động phổ biến 

phim trên không gian mạng phải thiết lập các biện pháp kỹ thuật cần thiết, hiển 
thị phần báo cáo nội dung không phù hợp trong màn hình trình chiếu nội dung 
hoặc nội dung không phù hợp với phân loại độ tuổi người dùng được dán nhãn để  
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người sử dụng dịch vụ khiếu nại, phản ánh, báo cáo phim vi phạm đối với chính 
doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, tổ chức khi người sử dụng dịch vụ có lý do để 
phản hồi trong các trường hợp sau: 

a) Có nội dung và hành vi vi phạm quy định tại Điều 9 Luật Điện ảnh; 
b) Biện pháp kỹ thuật quy định tại khoản 1 Điều này vi phạm quy định pháp 

luật có liên quan;  
c) Các hành vi vi phạm pháp luật khác liên quan đến hoạt động phổ biến 

phim trên không gian mạng của doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, tổ chức thực hiện 
hoạt động phổ biến phim trên không gian mạng.  

3. Trách nhiệm của doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, tổ chức thực hiện hoạt 
động phổ biến phim trên không gian mạng khi thực hiện các biện pháp kỹ thuật 
cần thiết: 

a) Công khai hướng dẫn cách sử dụng các biện pháp kỹ thuật tại khoản 1 
và 2 Điều này trên các ứng dụng hoặc trang thông tin điện tử phổ biến phim trên 
không gian mạng của mình; 

b) Bảo đảm các biện pháp kỹ thuật quy định tại khoản 1 và 2 Điều này phải 
rõ ràng, minh bạch, dễ sử dụng; 

c) Xử lý phản ánh, khiếu nại, báo cáo của người sử dụng dịch vụ chậm nhất 
trong 48 giờ kể từ khi nhận được phản ánh, khiếu nại, báo cáo nếu phản ánh, khiếu 
nại, báo cáo có căn cứ cụ thể, rõ ràng và kèm theo thông tin liên hệ của người sử 
dụng dịch vụ.  

Điều 15. Cung cấp đầu mối, thông tin liên hệ để tiếp nhận, xử lý yêu 
cầu của cơ quan quản lý nhà nước 

Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, tổ chức thực hiện hoạt động phổ biến phim 
trên không gian mạng phải cung cấp các thông tin sau cho Bộ Văn hoá, Thể thao 
và Du lịch (Cục Điện ảnh): 

1. Đầu mối, thông tin liên hệ để tiếp nhận, xử lý yêu cầu của cơ quan quản 
lý nhà nước bao gồm: 

a) Tên doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, tổ chức;  
b) Đầu mối liên hệ: tên tổ chức hoặc người đại diện tại Việt Nam, địa 

chỉ email, điện thoại liên hệ. 
2. Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, tổ chức phổ biến phim trên không gian 

mạng sau khi tiếp nhận yêu cầu phải thực hiện dừng, gỡ bỏ phim vi phạm chậm 
chất trong 24 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu của của Bộ Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch. 

Điều 16. Các giải pháp kỹ thuật của tổ chức, doanh nghiệp có nền tảng 
truyền thông số để thực hiện phổ biến phim tại Việt Nam 

Tổ chức, doanh nghiệp có nền tảng truyền thông số thực hiện để phổ biến 
phim tại Việt Nam có nghĩa vụ triển khai:  
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1. Giải pháp kỹ thuật cần thiết để xác thực thông tin khi người dùng đăng 
ký sử dụng dịch vụ, xác thực độ tuổi của người sử dụng dịch vụ. 

2. Giải pháp kỹ thuật cần thiết để gỡ bỏ phim vi phạm quy định tại Điều 9 
của Luật Điện ảnh và quy định khác của pháp luật có liên quan khi có yêu cầu 
bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

3. Giải pháp kỹ thuật cần thiết và hướng dẫn để cha, mẹ hoặc người giám 
hộ của trẻ em tự kiểm soát, quản lý, bảo đảm trẻ em xem phim phổ biến trên không 
gian mạng phù hợp với độ tuổi xem phim và để người sử dụng dịch vụ báo cáo về 
phim vi phạm như quy định tại Điều 14 Nghị định này. 

4. Ngăn chặn, gỡ bỏ phim vi phạm chậm nhất trong 24 giờ kể từ thời điểm 
có yêu cầu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

5. Các nội dung vi phạm liên quan đến xâm phạm quyền tác giả đối với 
phim thực hiện theo quy định của pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan. 

Điều 17. Trách nhiệm của tổ chức, doanh nghiệp có mạng viễn thông 
Tổ chức, doanh nghiệp có mạng viễn thông phải bảo đảm thực hiện các 

nghĩa vụ sau đây: 
1. Trong trường hợp phát hiện phim phổ biến trên không gian mạng có nội 

dung vi phạm pháp luật và ảnh hưởng đến an ninh quốc gia Việt Nam, Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch có quyền yêu cầu tổ chức, doanh nghiệp có mạng viễn 
thông thực hiện ngay các biện pháp ngăn chặn truy cập phim vi phạm pháp luật. 
Biện pháp ngăn chặn chỉ được gỡ bỏ sau khi các vi phạm đã được xử lý theo yêu 
cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

2. Triển khai các biện pháp kỹ thuật cần thiết để ngăn chặn việc truy cập 
phim vi phạm pháp luật theo yêu cầu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Thời 
gian hoàn thành chậm nhất không quá 03 (ba) giờ kể từ khi nhận được yêu cầu. 

3. Các nội dung vi phạm liên quan đến xâm phạm quyền tác giả đối với 
phim thực hiện theo quy định của pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan. 

Điều 18. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại địa phương tiếp nhận 
thông báo về việc chiếu phim công cộng 

1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tiếp nhận thông báo của các nhà hát, nhà văn 
hóa, nhà triển lãm, trung tâm văn hóa, câu lạc bộ, sân vận động, nhà thi đấu thể 
thao, quảng trường. 

 2. Ủy ban nhân dân cấp huyện tiếp nhận thông báo của các cơ sở cung cấp 
dịch vụ lưu trú, các cơ sở cung cấp dịch vụ ăn uống, vũ trường, cửa hàng, cửa hiệu 
và địa điểm công cộng khác. 
 Điều 19. Điều kiện cơ quan, tổ chức Việt Nam tổ chức liên hoan phim, 
liên hoan phim chuyên ngành, chuyên đề, giải thưởng phim, cuộc thi phim, 
chương trình phim và tuần phim tại Việt Nam  
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 Cơ quan, tổ chức Việt Nam quy định tại khoản 2 Điều 38 Luật Điện ảnh 
khi tổ chức liên hoan phim, liên hoan phim chuyên ngành, chuyên đề, giải thưởng 
phim, cuộc thi phim, chương trình phim và tuần phim tại Việt Nam phải đáp ứng 
các điều kiện sau đây: 
 1. Có đăng ký kinh doanh hoặc có chức năng, nhiệm vụ liên quan đến hoạt 
động điện ảnh hoặc được cấp có thẩm quyền giao hoặc được phê duyệt tổ chức. 
 2. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức phải có ít nhất 05 năm kinh nghiệm hoạt 
động điện ảnh. Trường hợp người đứng đầu cơ quan, tổ chức chưa đáp ứng được 
điều kiện này thì phải kết hợp với cơ quan, tổ chức tại khoản 1 Điều này. 
 3. Có năng lực tài chính bảo đảm cho công tác tổ chức liên hoan phim, liên 
hoan phim chuyên ngành, chuyên đề, giải thưởng phim, cuộc thi phim, chương 
trình phim và tuần phim tại Việt Nam. 

Điều 20. Thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển điện ảnh  
1. Quỹ hỗ trợ phát triển điện ảnh hoạt động theo mô hình công ty trách 

nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, do Bộ 
Văn hoá, Thể thao và Du lịch là đại diện chủ sở hữu. 

2.  Nguồn thu của Quỹ hỗ trợ phát triển điện ảnh được hình thành từ các 
nguồn sau: 

a) Ngân sách Nhà nước hỗ trợ vốn điều lệ khi thành lập Quỹ.  
b) Huy động đóng góp tự nguyện, tài trợ của cơ quan, tổ chức, cá nhân 

trong nước, nước ngoài và các nguồn thu nhập hợp pháp khác. 
c) Trích từ doanh thu bán vé của các phim nhập khẩu chiếu rạp tại Việt 

Nam; từ phí thẩm định và phân loại phim; tiền thuê bao của truyền hình trả tiền; 
doanh thu từ hoạt động quảng cáo trong chương trình phim chiếu trên truyền hình;  
doanh thu từ các doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh bản quyền phim truyền hình, 
phim điện ảnh. 

 
Chương III 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 
 

Điều 21. Hiệu lực thi hành 
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2023, trừ 

quy định tại khoản 2 Điều này. 
2. Quy định tại Điều 12, Điều 13, Điều 14, Điều 15, Điều 16 và Điều 17 

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2024. 
3. Phim đã được phổ biến trên không gian mạng trước ngày 31 tháng 12 

năm 2023 thì đến ngày 01 tháng 01 năm 2024 phải hoàn thành bổ sung cảnh báo 
và hiển thị mức phân loại phim đến người xem trong trường hợp tiếp tục phổ biến. 
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4. Nghị định số 54/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện ảnh số 62/2006/QH11 và 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh số 31/2009/QH12; quy định 
của Điều 3 Nghị định số 142/2018/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2018 của Chính 
phủ sửa đổi một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản 
lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hết hiệu lực kể từ ngày Nghị 
định này có hiệu lực thi hành. 

Điều 22. Trách nhiệm thi hành 
1. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm hướng dẫn, 

kiểm tra việc thi hành Nghị định này.  
2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 

Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và 
cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc 
Chính phủ; 
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương; 
- Văn phòng Trung ương và các ban của Đảng; 
- Văn phòng Tổng Bí thư; 
- Văn phòng Chủ tịch nước; 
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; 
- Văn phòng Quốc hội; 
- Tòa án nhân dân tối cao; 
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao; 
- Kiểm toán Nhà nước; 
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia; 
- Ngân hàng Chính sách xã hội; 
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam; 
- Ủy ban Trung ương Mật trận Tổ quốc Việt Nam; 
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể; 
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ 
Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, 
Công báo; 
- Lưu: VT, KGVX (2b). 

TM. CHÍNH PHỦ 
THỦ TƯỚNG 

 
 
 
 
 

Phạm Minh Chính 

 


