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TỜ TRÌNH 

Về việc ban hành Nghị định quy định 

 chi tiết một số điều của Luật Điện ảnh 

(Phục vụ lấy ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp) 
 

Kính gửi: Chính phủ 

 

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

tướng Chính phủ 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, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chủ trì, phối hợp với các 

Bộ, ngành, các tổ chức, cá nhân có liên quan xây dựng hồ sơ dự thảo Nghị định quy 

định chi tiết một số điều của Luật Điện ảnh (sau đây gọi là dự thảo Nghị định).  

Trên cơ sở nghiên cứu, tiếp thu ý kiến tham gia góp ý của các Bộ, ngành, 

địa phương, các tổ chức, cá nhân có liên quan, báo cáo thẩm định của Bộ Tư pháp, 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã hoàn chỉnh hồ sơ dự thảo Nghị định theo 

đúng quy định, trình tự, thủ tục rút gọn của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật và các văn bản quy định chi tiết thi hành. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch kính trình Chính phủ dự thảo Nghị định với những nội dung chủ yếu như sau:  

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH  

1. Ngày 15 tháng 6 năm 2022, tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV đã thông 

qua Luật Điện ảnh số 05/2022/QH15 (sau đây gọi là Luật Điện ảnh năm 2022), 

có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2023. Luật Điện ảnh năm 2022 được ban 

hành với nhiều nội dung mới không chỉ khắc phục những hạn chế, bất cập của 

Luật Điện ảnh năm 2006 (sửa đổi, bổ sung năm 2009), thể chế hóa đường lối, chủ 

trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong giai đoạn mới, bảo 

đảm phù hợp với các Luật hiện hành của Việt Nam, các cam kết trong điều ước 

quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên mà còn đáp ứng các yêu cầu về 

chuyển đổi số trong hoạt động điện ảnh. Để bảo đảm tính thống nhất trong quá 

trình triển khai thi hành, Luật đã giao Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung 

để phù hợp với tình hình kinh tế, xã hội trong từng thời kỳ cụ thể.  

2. Thực hiện quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, các 

văn bản hướng dẫn thi hành, Quyết định số 917/QĐ-TTg ngày 01 tháng 8 năm 

2022 của Thủ tướng Chính phủ 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 và để bảo đảm Luật Điện ảnh năm 2022 được 

triển khai thực hiện đồng bộ ngay khi có hiệu lực thi hành, việc xây dựng và ban 
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hành Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Điện ảnh năm 2022 là cần 

thiết để bảo đảm những nội dung được Luật giao phải được Chính phủ quy định 

kịp thời. 

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH  

1. Mục đích 

Mục đích ban hành Nghị định nhằm đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất, hiệu 

lực thi hành giữa Luật Điện ảnh năm 2022 và Nghị định quy định chi tiết, đảm 

bảo tính minh bạch, khả thi, dễ tiếp cận, tạo thuận lợi cho việc thực thi có hiệu 

quả, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước; tiếp tục 

thể chế hóa, nội luật hóa các cam kết mà Việt Nam đã tham gia để phù hợp với 

thông lệ quốc tế; khắc phục những vướng mắc, bất cập trong thực tiễn thi hành; 

nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh 

tế, văn hóa, xã hội của đất nước.  

2. Quan điểm xây dựng dự thảo Nghị định  

Thứ nhất, bám sát và quy định chi tiết các nội dung được giao trong Luật 

Điện ảnh, thể chế hóa chủ trương, đường lối, chính sách đổi mới của Đảng về điện 

ảnh và công nghiệp điện ảnh, khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt 

động điện ảnh, đẩy mạnh xã hội hóa để phát huy các nguồn lực trong xã hội, tạo 

điều kiện để các tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động điện ảnh. 

Thứ hai, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất và đồng bộ trong 

hệ thống pháp luật Việt Nam và phù hợp với thực tiễn.  

Thứ ba, đáp ứng được yêu cầu quản lý các hoạt động điện ảnh khi chuyển 

đổi số. Tạo hành lang pháp lý cho tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động điện 

ảnh và tăng cường khả năng giám sát, kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước 

trong quá trình thực hiện hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm.  

Thứ tư, đáp ứng được các yêu cầu về cải cách hành chính theo chỉ đạo của 

Chính phủ, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tham gia 

hoạt động điện ảnh.  

Thứ năm, kế thừa các quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật liên 

quan đến điện ảnh đã được khẳng định tính phù hợp trong quá trình triển khai. 

Đồng thời, đáp ứng nhu cầu phát triển, hội nhập ngày càng sâu rộng của ngành 

điện ảnh, phù hợp với các Điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam ký kết hoặc gia nhập. 

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH 

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch đã thực hiện đúng và đầy đủ quy trình theo trình tự, thủ tục rút 

gọn tại quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hướng 

dẫn thi hành, với những hoạt động sau:  

1. Thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng Nghị định gồm đại diện 

của Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan 
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(Quyết định số 976/QĐ-BVHTTDL ngày 26 tháng 4 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch).  

Ban soạn thảo, Tổ biên tập đã triển khai xây dựng kế hoạch, từng bước hoàn 

thiện dự thảo Nghị định theo yêu cầu, tiến độ đặt ra (Quyết định số 1859/QĐ-

BVHTTDL ngày 05 tháng 8 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch). 

2. Tổ chức Hội nghị - Hội thảo lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động 

của dự thảo Nghị định tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh; tham vấn ý kiến 

của chuyên gia.  

3. Đăng tải dự thảo Nghị định và Tờ trình Chính phủ trên Cổng thông tin 

điện tử của Chính phủ và của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Công văn số 

3851/BVHTTDL-ĐA ngày 06 tháng 10 năm 2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch và Công văn số 1037/ĐA-VP ngày 06 tháng 10 năm 2022 của Cục Điện ảnh).  

4. Tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản của các Bộ, ngành, tổ chức có liên quan 

và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở, ban ngành có liên quan, các cơ 

sở sản xuất, phát hành, phổ biến, các đối tượng chịu sự tác động và một số chuyên 

gia trong lĩnh vực điện ảnh đối với dự thảo Nghị định và Tờ trình Chính phủ (Công 

văn số 3850/BVHTTDL-ĐA ngày 06 tháng 10 năm 2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch) và tổng hợp tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý đối với dự thảo Nghị định. 

5. Gửi Công văn đề nghị Bộ Tư pháp thẩm định dự thảo Nghị định.  

6. Bộ Tư pháp đã có Báo cáo thẩm định dự thảo Nghị định quy định chi tiết 

một số điều của Luật Điện ảnh. 

7. Tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp. 

8. Hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị định trình Chính phủ. 

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH 

1. Bố cục 

Dự thảo Nghị định ngoài phần căn cứ pháp lý, nội dung được chia thành 3 

Chương, 22 điều bao gồm: 

- Chương I. Quy định chung, gồm 3 điều (từ Điều 1 đến Điều 3). 

- Chương II. Quy định cụ thể, gồm 17 điều (từ Điều 4 đến Điều 20). 

- Chương III. Điều khoản thi hành, gồm 2 điều (từ Điều 21 và Điều 22). 

2. Nội dung cơ bản của dự thảo Nghị định 

2.1. Chương I. Quy định chung 

Tại Chương I, dự thảo Nghị định nêu cụ thể những nội dung hướng dẫn chi 

tiết thi hành căn cứ theo Luật Điện ảnh năm 2022 và bổ sung giải thích từ ngữ 

“Cơ quan, đơn vị quản lý dự án sản xuất phim sử dụng ngân sách nhà nước” 

(khoản 2 Điều 3) làm rõ đơn vị, tổ chức có thẩm quyền trực tiếp quản lý việc sản 
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xuất phim sử dụng ngân sách nhà nước nhằm tạo thuận lợi và bảo đảm hiệu quả 

của hoạt động này. 

2.2. Chương II. Quy định cụ thể 

Nội dung Chương II bao gồm các vấn đề như sau: 

- Về việc 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, dự thảo Nghị định đã quy định chi tiết chủ 

thể, nguyên tắc, quy trình thực hiện nhận việc chuyển giao trong đó bao gồm quy 

định việc thành lập “Hội đồng tư vấn 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” và cách thức chấm điểm  

của Hội đồng (Điều 4). 

- Đối với dịch, biên tập và làm phụ đề phim để phục vụ hoạt động giới thiệu 

đất nước, con người Việt Nam, dự thảo Nghị định quy cũng quy định cụ thể chủ 

thể và nguyên tắc thực hiện công việc này (Điều 5). 

- Về việc nghiên cứu, ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ tiên tiến 

trong hoạt động điện ảnh, đây là nội dung liên quan đến công nghệ và khoa học 

kỹ thuật, do vậy, dự thảo Nghị định chỉ quy định chi tiết nhóm lĩnh vực được Nhà 

nước đầu tư để tạo điều kiện cho việc áp dụng và triển khai thực hiện theo đặc thù 

của ngành, đáp ứng yêu cầu của từng giai đoạn phát triển điện ảnh và thích ứng 

với cuộc cách mạng khoa học công nghệ (Điều 6). 

- Nhóm nội dung về sản xuất phim sử dụng ngân sách nhà nước, dự thảo 

Nghị định phân chia cụ thể cách thức thực hiện sản xuất phim theo hình thức giao 

nhiệm vụ, đặt hàng và đấu thầu căn cứ trên loại hình phim và các đề tài khác nhau 

(Điều 7). Theo đó, quy trình lựa chọn dự án sản xuất phim sử dụng ngân sách nhà 

nước cũng được quy định cụ thể bao gồm nội dung hồ sơ, cách thức lựa chọn và 

triển khai thực hiện dự án sản xuất phim theo từng hình thức giao nhiệm vụ, đặt 

hàng hoặc đấu thầu (Điều 8). Luật Điện ảnh năm 2022 chỉ yêu cầu hướng dẫn 

thực hiện sản xuất phim sử dụng ngân sách nhà nước nên những quy định cụ thể 

hơn liên quan đến phát hành và phổ biến phim sản xuất từ nguồn ngân sách nhà 

nước sẽ thực hiện theo Luật Điện ảnh năm 2022, Luật Sở hữu trí tuệ và các quy 

định khác của pháp luật có liên quan cũng như có thể được quy định tại hợp đồng 

dân sự hoặc quyết định giao nhiệm vụ. 

- Nhóm nội dung về 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; 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, dự thảo Nghị 

định quy định lộ trình thực hiện tỷ lệ chiếu phim Việt Nam tăng dần là 15%, 20%,  

25% đối với phương thức chiếu rạp và 15%, 20% và 30% đối với chiếu phim trên 

truyền hình, được chia làm ba gia đoạn từ 01/01/2023 đến 31/12/2024, từ 

01/01/2025 đến 31/12/2029 và từ 01/01/2030 trở về sau (Điều 9 và Điều 11). Việc 



5 

 

 

phân chia giai đoạn và tỷ lệ suất chiếu phim Việt Nam tăng dần phù hợp với bối 

hoạt động điện ảnh trong thời kỳ sau đại dịch Covid-19 cũng như đáp ứng mục 

tiêu thúc đẩy, khuyến khích sản xuất phim Việt Nam mở rộng thị phần trong nước, 

tăng cường quảng bá điện ảnh Việt Nam ra nước ngoài. Có ý kiến cho rằng tỷ lệ 

suất chiếu phim Việt Nam trên kênh truyền hình trong nước từ năm 2030 là 30% 

là cao so với khả năng sản xuất phim và sở hữu quyền chiếu phim Việt Nam của 

các đài truyền hình. Tuy nhiên, tỷ lệ này chỉ áp dụng đối với tổng thời lượng chiếu 

phim của mỗi đài truyền hình, bao gồm các loại hình phim tài liệu, phim khoa 

học, phim hoạt hình, phim truyện và phim kết hợp nhiều loại hình. Tỷ lệ này 

không áp dụng đối với phương thức phổ biến phim trên gói dịch vụ truyền hình 

và trên dịch vụ truyền hình theo yêu cầu trên không gian mạng. Ngoài ra, Nghị 

định còn quy định khung giờ chiếu phim cho trẻ em dưới 13 tuổi tại rạp chiếu 

phim không muộn hơn 20 giờ1 và thời lượng và khung giờ chiếu phim cho trẻ em 

trên truyền hình 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.  

- Đối với việc 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, dự thảo 

Nghị định quy định 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 và 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. Quy 

định tại dự thảo Nghị định phù hợp với các quy định của pháp luật có liên quan 2, 

đồng thời tạo sự linh hoạt cho các tổ chức, doanh nghiệp phổ biến phim thực hiện 

phổ biến phim cho khán giả là trẻ em, người già, người khuyết tật (Điều 10). 

- Nhóm nội dung về phổ biến phim trên không gian mạng có các quy định 

cụ thể như sau: 

 + Điều kiện để các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, tổ chức thực hiện phân 

loại phim trước khi phổ biến phim trên không gian mạng trong đó bao gồm điều 

kiện về biện pháp phân loại phim (bằng nhân lực Hội đồng, phần mềm kỹ thuật 

hoặc cơ chế), phương án sửa đổi, cập nhật kết quả phân loại phim khi có yêu cầu, 

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. Dự thảo Nghị định cũng quy định 

phương thức tiếp nhận và cách thức công nhận điều kiện hợp lệ của hồ sơ thuyết 

minh việc thực hiện phân loại phim của doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, tổ chức 

phổ biến phim trên không gian mạng. Nghị định còn quy định trường hợp chủ thể 

phổ biến phim trên không gian mạng không thực hiện đúng quy định của Luật 

                                           
1 Nước Áo quy định buổi chiếu phải kết thúc:a) cho trẻ em dưới 12 tuổi trước 9:00 tối; b) cho thanh 

thiếu niên dưới 14 tuổi trước 10 giờ đêm và đêm trước Chủ nhật hoặc ngày lễ trước 11 giờ đêm; c) đối 

với thanh niên từ 14 đến 16 tuổi trước 11 giờ đêm và đêm trước Chủ nhật hoặc ngày lễ trước 12 giờ 

đêm. Nước Đức quy định trẻ em phải có có cha mẹ hoặc người có quyền giám hộ đi cùng mới được 

phép tham dự các sự kiện điện ảnh công công: trẻ em từ sáu tuổi tại các buổi biểu diễn kết thúc muộn 

hơn 8 giờ tối; thanh thiếu niên dưới 16 tuổi xem buổi biểu diễn kết thúc sau 10 giờ tối;  thanh thiếu niên 

16 tuổi tại các buổi biểu diễn kéo dài quá nửa đêm. 
2 Luật Trẻ em, Luật người khuyết tật, Luật người cao tuổi. 
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Điện ảnh năm 2022 trong quá trình thực hiện phân loại phim sẽ bị dừng công nhận 

đủ điều kiện trong thời gian 03 tháng và phải thực hiện lại đề nghị công nhận đủ 

điều kiện (Điều 12). 

 + Yêu cầu chủ thể phổ biến phim trên không gian mạng 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 phổ biến phim trên không gian mạng. Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch sẽ cấp quyền truy cập vào hệ thống dữ liệu để các doanh nghiệp, 

đơn vị sự nghiệp, tổ chức đăng tải hoặc cập nhật thông báo danh sách phim sẽ phổ 

biến và kết quả phân loại phim lên trang thông tin hệ thống dữ liệu của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch (Điều 13). 

 + Yêu cầu chủ thể phổ biến phim trên không gian mạng thực hiện 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; 

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 người sử dụng dịch vụ khiếu nại, 

phản ánh, báo cáo phim vi phạm cho chủ thể phổ biến phim khi người sử dụng 

dịch vụ phát hiện: có nội dung và hành vi vi phạm quy định tại Điều 9 Luật Điện 

ảnh năm 2022; biện pháp kỹ thuật quy định nêu trên vi phạm quy định pháp luật 

có liên quan; các hành vi vi phạm pháp luật khác liên quan đến hoạt động phổ 

biến phim trên không gian mạng. Đồng thời, dự thảo Nghị định cũng yêu cầu chủ 

thể phổ biến phim trên không gian mạng công khai hướng dẫn cách sử dụng các 

biện pháp kỹ thuật tại khoản 1 và 2 Điều 143 trên các ứng dụng hoặc trang thông 

tin điện tử phổ biến phim trên không gian mạng của mình và bảo đảm các biện 

pháp kỹ thuật quy định này phải rõ ràng, minh bạch, dễ sử dụng; 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 (Điều 14). Bên cạnh đó chủ thể phổ biến phim trên không gian 

                                           
3 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  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. 
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mạng cần phải Cung cấp đầu mối, thông tin liên hệ để tiếp nhận, xử lý yêu cầu 

của cơ quan quản lý nhà nước theo quy định cụ thể bao gồm tên doanh nghiệp, 

đơn vị sự nghiệp, tổ chức và doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, tổ chức phổ biến 

phim trên không gian mạng và 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. 

 + Yêu cầu tổ chức, doanh nghiệp có nền tảng truyền thông số để phổ biến 

phim tại Việt Nam thực hiện các biện pháp kỹ thuật: xác thực thông tin khi người 

dùng đăng ký sử dụng dịch vụ, xác thực độ tuổi của người sử dụng dịch vụ; gỡ bỏ 

phim vi phạm quy định tại Điều 9 của Luật Điện ảnh năm 2022 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: 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: người sử dụng dịch vụ báo cáo về phim vi phạm; 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 (Điều 16). 

 + Yêu cầu về trách nhiệm của tổ chức, doanh nghiệp có mạng viễn bảo đảm 

thực hiện 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. 

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 (Điều 17). 

 - Về việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại địa phương tiếp nhận thông 

báo về việc chiếu phim công cộng, dự thảo Nghị Định quy định cụ thể trách nhiệm 

nhận thông báo của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện theo 

từng loại địa điểm chiếu phim công cộng (Điều 18). 

 - Về 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, quy định tại Nghị định bao gồm các điều kiện 

về chức năng nhiệm vụ liên quan đến điện ảnh được giao hoặc đã đăng ký kinh 

doanh, năng lực tài chính và năng lực chuyên môn về điện ảnh của người đứng 

đầu của 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 (Điều 19). 

 - Về việc thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển điện ảnh, dự thảo Nghị định xác 

định mô hình của Quỹ hỗ trợ phát triển điện ảnh là 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, đồng thời quy định về nguồn thu của quỹ từ 

ngân sách nhà nước hỗ trợ vốn điều lệ khi thành lập Quỹ, huy động đóng góp tự 

nguyện, tài trợ của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài, các nguồn 

thu nhập hợp pháp khác và 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 
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chiếu trên truyền hình; doanh thu từ các doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh bản 

quyền phim truyền hình, phim điện ảnh. (Điều 20). 

2.3. Chương III. Điều khoản thi hành 

Chương III bao gồm Điều 21 và Điều 22 quy định hiệu lực thi hành (từ 

ngày 01 tháng 01 năm 2023) của dự thảo Nghị định cùng quy định hiệu lực thi 

hành (từ ngày 01 tháng 01 năm 2024) cá biệt đối với một số điều liên quan đến 

hoạt động phổ biến phim trên không gian mạng (từ Điều 12 đến Điều 17) và trách 

nhiệm thi hành của người đứng đầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, đơn vị thuộc Chính 

phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.  

V. VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN 

Về việc thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển điện ảnh, xác định vai trò của Quỹ là 

cần thiết đối với việc phát triển điện ảnh dân tộc, do vậy Luật Điện ảnh năm 2022 

đã bổ sung và làm rõ thêm mục đích, nguyên tắc hoạt động và địa vị pháp lý của 

Quỹ hỗ trợ phát triển điện ảnh. Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng dự thảo Nghị 

định, cơ quan chủ trì soạn thảo - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được 

nhiều ý kiến khác nhau, đặc biệt về tính khả thi trong việc hình thành và duy trì 

nguồn vốn của Quỹ phát triển điện ảnh trong giai đoạn hiện nay.  

Dự thảo Nghị định quy định nguồn thu của Quỹ từ hình thành từ ngân sách 

nhà nước hỗ trợ vốn điều lệ, huy động đóng góp tự nguyện, tài trợ của cơ quan, 

tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài, các nguồn thu nhập hợp pháp khác. 

Những nguồn thu trên đây không đáng kể, mới chỉ là nguồn vốn ban đầu. Để duy 

trì nguồn vốn của quỹ dự thảo Nghị định đề xuất trích tỷ lệ 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. Tuy nhiên, đề xuất 

chưa được sự đồng tình của Bộ Thông tin và Truyền thông, Đài Truyền hình Việt 

Nam, các doanh nghiệp phổ biến phim, đài truyền hình địa phương và một số tổ 

chức điện ảnh quốc tế với lý do: chưa có căn cứ pháp lý để đưa vào Nghị định; 

tồn tại sự thiếu công bằng giữa các đơn vị trong nước với các nền tảng xuyên biên 

giới, chưa đánh giá tác được động đến các đối tượng chịu sự tác động của quy 

định; doanh thu từ thuê bao của truyền hình trả tiền đến từ nhiều nội dung khác 

nhau như các chương trình thể thao, văn hóa, gameshow, phim ảnh, không phải 

chỉ duy nhất từ phim quy định dẫn đến phí chồng phí.  

Về việc thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển điện ảnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch nhận thấy cần có nghiên cứu, đánh giá tác động chính sách cụ thể, toàn 

diện, tính đồng bộ và khải thi về mặt pháp lý và cơ chế thực hiện. Do vậy, Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị xem xét chưa quy định việc thành lập Quỹ hỗ 

trợ phát triển điện ảnh trong dự thảo Nghị định này để cơ quan chủ trì soạn thảo 

có thời gian nghiên cứu, đánh giá kỹ lưỡng và tham mưu Chính phủ xây dựng một 

Nghị định riêng về Quỹ hỗ trợ phát triển điện ảnh.  
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Trên đây là nội dung cơ bản của dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số 

điều của Luật Điện ảnh năm 2022 và vấn đề cần xin ý kiến. Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch kính trình Chính phủ xem xét, quyết định. 

Tài liệu kèm theo Tờ trình gồm: (1) Dự thảo Nghị định; (2) Bản tổng hợp tiếp 

thu và giải trình ý kiến góp ý Bộ, ngành và các cơ quan, đơn vị, cá nhân./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); 

- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); 

- Văn phòng Chính phủ (để phối hợp);                                                                              

- Bộ Tư pháp (để thẩm định); 

- Bộ trưởng, các Thứ trưởng; 

- Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ; 

- Lưu: VT, ĐA, THPC (20).        

 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

Tạ Quang Đông 
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