
BẢN TỔNG HỢP GIẢI TRÌNH, TIẾP THU Ý KIẾN GÓP Ý 

HỒ SƠ NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐIỆN ẢNH 

PHẦN TỜ TRÌNH NGHỊ ĐỊNH 

(Kèm theo Tờ trình số         /TTr-BVHTTDL ngày      tháng 11 năm 2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 
 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được 112 ý kiến góp ý Hồ sơ Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Điện 

ảnh, trong đó các ý kiến đóng góp cụ thể như sau: 

TT Đơn vị Số đơn vị 

gửi phản 

hồi 

Nhất trí dự thảo Có ý kiến góp ý 

1 Ủy ban nhân dân các tỉnh, 

thành phố 

06 02 

Ủy ban nhân dân: Cao Bằng, Tây 

Ninh. 

04 

Ủy ban nhân dân: Lạng Sơn, Đắk 

Nông, Hà Nam, Lào Cai. 

2 Sở Văn hóa, thể thao và Du 

lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, 

Sở Văn hóa, Thông tin, Thể 

thao và Du lịch, Sở Du lịch 

52 41 

Sở Văn hóa, Thể thao: Bà Rịa - 

Vũng Tàu, Đà Nẵng, Đồng Tháp, 

Khánh Hòa, Ninh Bình, Quảng 

Bình, Thừa Thiên Huế. 

Sở Du lịch: Bà Rịa - Vũng Tàu, Hải 

Phòng, Khánh Hòa, Ninh Bình. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: 

An Giang, Bắc Kạn, Bình Phước, 

Bình Thuận, Bến Tre, Cà Mau, 

Cần Thơ, Đắk Lắk, Gia Lai, Hà 

Giang, Hải Dương, Hậu Giạng, 

11 

Sở Văn hóa, Thể thao: Hải Phòng, 

Nghệ An, Quảng Ninh. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: 

Bắc Ninh, Điện Biên, Hà Tĩnh, Hòa 

Bình, Hưng Yên, Sơn La, Thanh 

Hóa, Vĩnh Long. 
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Kon Tum, Lai Châu, Long An, 

Lâm Đồng, Nam Định, Ninh 

Thuận, Phú Yên, Quảng Nam, 

Quảng Ngãi, Sóc Trăng, Thái 

Bình, Thái Nguyên, Tiền Giang, 

Trà Vinh, Vĩnh Phúc, Tây Ninh, 

Yên Bái. 

Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và 

Du lịch, Sở Du lịch Bạc Liêu. 

3 Đài Truyền hình, Đài Phát 

thanh và Truyền hình, Thông 

tấn 

24 22 

Đài Tiếng nói nhân dân; Thông tấn 

xã Việt Nam; Truyền hình Công an 

nhân dân; Trung tâm Phát thanh 

Truyền hình Quân đội; Các Đài 

Phát thanh, truyền hình: Bà Rịa - 

Vũng Tàu, Bình Định, Bình 

Phước, Cao Bằng, Đà Nẵng, Đắk 

Lắk, Hà Tĩnh, Hải Phòng, Hưng 

Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Phú 

Thọ, Quảng Nam, Sóc Trăng, Sơn 

La, Tây Ninh, Tuyên Quang, Yên 

Bái. 

02 

Đài Truyền hình Việt Nam, Đài 

Phát thanh, Truyền hình Đồng 

Tháp. 

4 Các Bộ, ngành 07 01 

Bộ Giao thông vận tải. 

06 

Bộ Nội Vụ, Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại 

giao, Bộ thông tin và Truyền thông, 
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Bộ Quốc phòng, Bộ Nông nghiệp và 

phát triển nông thôn. 

5 Cục, Vụ thuộc Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 

12 07 

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển 

lãm; Cục Văn hóa, cơ sở; Tổng 

Cục Thể dục Thể thao; Vụ Đào tạo; 

Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi 

trường; Vụ Thi đua, Khen thưởng; 

Vụ Tổ chức, cán bộ. 

05 

Cục Nghệ thuật biểu diễn; Vụ Kế 

hoạch, Tài chính, Vụ Pháp chế, Vụ 

Văn hóa, dân tộc, Cục Bản quyền 

tác giả. 

6 Hội, Hiệp hội 02 0 02 

Hội Điện ảnh Việt Nam, Hiệp hội 

Điện ảnh Hoa Kỳ. 

7 Doanh nghiệp và đơn vị sự 

nghiệp, các tổ chức khác 

09 02 

Công ty Cổ phần phim Giải phóng, 

Trung tâm Điện ảnh, Thể thao và 

Du lịch. 

07 

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam, Tập đoàn Bưu 

chính Viễn thông Việt Nam, Công 

ty Cổ phần VieOn, Công ty Truyền 

thông Viettel, Công ty TNHH 

Truyền hình số Vệ tinh Việt Nam,  

Điện ảnh Quân đội nhân dân, Viện 

phim Việt Nam. 

 Tổng số 112 75 37 
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TT Ý KIẾN GÓP Ý 

CƠ QUAN,  

ĐƠN VỊ  

GÓP Ý 

TIẾP THU  

Ý KIẾN GÓP Ý 

GIẢI TRÌNH 

 Ý KIẾN GÓP Ý 

I Ý kiến chung về hồ sơ    

1 Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo thực hiện 

theo đúng trình tự, thủ tục xây dựng văn bản 

quy định chi tiết vì không đủ căn cứ để xây 

dựng nghị định theo thủ tục rút gọn quy định 

tại Điều 146 Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật 2015 sửa đổi, bổ sung năm 

2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nội dung của dự thảo Nghị định quy định cụ 

thể đối với chính sách được quy định trong 

Luật vì vậy cơ quan chủ trì soạn thảo cần rà 

soát nội dung chính sách để có báo cáo đánh 

giá tác động theo đúng quy định tại điểm a1 

Cục  

Nghệ thuật 

biểu diễn, Bộ 

VHTTDL 

 Thực hiện Quyết định số 

917/QĐ-TTg ngày 

01/8/2022 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 

Nghị định quy định chi tiết 

một số điều của Luật Điện 

ảnh được cho phép áp dụng 

trình tự, thủ tục rút gọn 

nhưng phải bảo đảm lấy ý 

kiến của các đối tượng chịu 

sự tác động trực tiếp của văn 

bản. 

Trình tự, thủ tục xây dựng 

văn bản quy phạm pháp luật 

theo trình tự, thủ tục rút gọn 

được thực hiện theo quy 

định tại Điều 148 Luật Ban 
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TT Ý KIẾN GÓP Ý 

CƠ QUAN,  

ĐƠN VỊ  

GÓP Ý 

TIẾP THU  

Ý KIẾN GÓP Ý 

GIẢI TRÌNH 

 Ý KIẾN GÓP Ý 

khoản 2 Điều 90 Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật 2015 sửa đổi, bổ sung năm 

2020. 

 

 

 

 

Về vấn đề liên quan đến bình đẳng giới, cơ 

quan chủ trì soạn thảo cần rà soát các chính 

sách và đánh giá tác động của chính sách đến 

vấn đề về giới, bình đẳng giới trên cơ sở quy 

định của pháp luật về bình đẳng giới để lấy ý 

kiến của Bộ Lao động - Thương binh và Xã 

hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. 

hành văn bản quy phạm 

pháp luật 2015 sửa đổi, bổ 

sung năm 2020. Hồ sơ gửi 

thẩm định bao gồm: tờ trình, 

dự thảo bản bản, bản tổng 

hợp, giải trình, tiếp thu ý 

kiến góp ý của cơ quan, tổ 

chức, cá nhân. 

Các quy định của dự thảo 

Nghị định quy định chi tiết 

những điều mà Luật giao; 

không có điều, khoản hay 

điểm riêng nào quy định về 

giới; nội dung không làm 

ảnh hưởng đến cơ hội, điều 

kiện năng lực thực hiện và 

hưởng thụ các quyền, lợi ích 

của mỗi giới do chính sách 

được áp dụng chung, không 

mang tính phân biệt và 

không gây ra sự bất bình 

đẳng hay các vấn đề về giới; 

phù hợp với quy định của 

Luật Bình đẳng giới, Luật 

Ban hành văn bản quy phạm 
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TT Ý KIẾN GÓP Ý 

CƠ QUAN,  

ĐƠN VỊ  

GÓP Ý 

TIẾP THU  

Ý KIẾN GÓP Ý 

GIẢI TRÌNH 

 Ý KIẾN GÓP Ý 

pháp luật, bảo đảm tính 

thống nhất, đồng bộ trong hệ 

thống pháp luật, phù hợp với 

cam kết trong các Điều ước 

quốc tế mà Việt Nam là 

thành viên. Các nội dung 

này đã được đánh giá cụ thể 

trong hồ sơ dự án Luật Điện 

ảnh (sửa đổi) (Báo cáo số 

238/BC-BVHTTDL ngày 

23/9/2021 của Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch việc 

lồng ghép vấn đề bình đẳng 

giới trong quá trình xây 

dựng dự án Luật Điện ảnh 

(sửa đổi)). 

II Về nội dung dự thảo Tờ trình    

1 - Tại mục III, dòng 4, trang 2: điều chỉnh từ 

“thi hình” thành “thi hành”. 

- Tại mục IV, dòng 4, trang 3: điều chỉnh “18 

điều” thành “17 điều”. 

Sở  

Văn hóa, Thể 

thao và Du 

lịch Vĩnh 

Long 

Đã tiếp thu ý kiến góp ý 

và sửa 02 nội dung này tại 

mục III và mục IV trang 

2, trang 3 Tờ trình. 
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TT Ý KIẾN GÓP Ý 

CƠ QUAN,  

ĐƠN VỊ  

GÓP Ý 

TIẾP THU  

Ý KIẾN GÓP Ý 

GIẢI TRÌNH 

 Ý KIẾN GÓP Ý 

2 Dự thảo Tờ trình nhìn chung trình bày khá 

khái quát, chưa làm rõ: mục đích, ý nghĩa của 

việc xây dựng Nghị định; trình tự và các mốc 

thời gian xây dựng dự thảo Nghị định; phạm 

vi và quy mô của Nghị định; chưa có đánh giá 

tác động của Nghị định và chưa tổng hợp/ 

giải trình ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn 

vị, đối tượng quản lý. Vì vậy, đề nghị Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch bổ sung các nội 

dung này. 

Bộ Thông tin 

và  

Truyền thông 

 Sau khi tiến hành gửi xin ý 

kiến các cơ quan, tổ chức, cá 

nhân, cơ quan chủ trì soạn 

thảo mới có thể có các mốc 

thời gian và có thể tổng hợp, 

giải trình ý kiến góp ý. Các 

nội dung này đã được bổ 

sung vào Tờ trình và hồ sơ 

gửi thẩm định. 

3 Cần cung cấp luận giải, giải thích cho các 

điều khoản cụ thể, đặc biệt với các quy định 

có tính định lượng như tỷ lệ suất chiếu phim 

Việt Nam, tỷ lệ thời lượng phát sóng phim 

Việt Nam… hoặc căn cứ quy định phương 

thức giao nhiệm vụ/đặt hàng/ đấu thầu với 

từng thể loại phim sử dụng ngân sách nhà 

nước đánh giá vào dự thảo Tờ trình, làm cơ 

sở cho Chính phủ xem xét nội dung dự thảo 

Nghị định. 

Bộ  

Ngoại giao 

Tiếp thu ý kiến góp ý, đã 

bổ sung vào mục 2.2 Tờ 

trình. 

 

4 Cơ quan chủ trì soạn thảo cân nhắc hoàn thiện 

nội dung tại mục 2.IV dự thảo Tờ trình, với 

mỗi nội dung cần nêu khái quát mục đích quy 

định chi tiết điều, khoản nào trong Luật; chủ 

Cục  

Nghệ thuật 

Tiếp thu ý kiến góp ý, đã 

bổ sung các nội dung này 

tại mục 2.IV. 
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TT Ý KIẾN GÓP Ý 

CƠ QUAN,  

ĐƠN VỊ  

GÓP Ý 

TIẾP THU  

Ý KIẾN GÓP Ý 

GIẢI TRÌNH 

 Ý KIẾN GÓP Ý 

thể quản lý nhà nước; đối tượng tác động của 

chính sách; giải pháp định hướng quản lý nhà 

nước của Chính phủ và khái quát biện pháp 

quản lý nhà nước (nếu có). 

Về vấn đề nguồn lực và điều kiện bảo đảm thi 

hành tại phần V dự thảo Tờ trình, nội dung 

này đã phải xin ý kiến trong quá trình xây 

dựng dự án Luật theo quy định tại điểm a 

khoản 1 Điều 37 Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật 2015 vì vậy không là vấn đề 

cần xin ý kiến Chính phủ khi xây dựng dự 

thảo Nghị định. Trường hợp có nội dung mới 

phát sinh về vấn đề biên chế quản lý nhà 

nước, kinh phí, hệ thống thiết bị, máy móc 

vận hành bộ máy quản lý nhà nước đối với 

hoạt động điện ảnh trên môi trường mạng, cơ 

quan chủ trì soạn thảo cần có báo cáo đánh 

giá và giải pháp thi hành pháp luật về điện 

ảnh để có phương án đề xuất cụ thể với Chính 

phủ. 

biểu diễn, Bộ 

VHTTDL 

 

 

 

 

 

Tiếp thu ý kiến góp ý, cơ 

quan chủ trì soạn thảo đã 

sửa đổi nội dung về vấn 

đề nguồn lực và điều kiện 

bảo đảm thi hành tại phần 

V Tờ trình thành nội dung 

Những vấn đề xin ý kiến 

để đảm bảo tương thích 

với Mẫu số 03. Tờ trình 

dự án, dự thảo văn bản 

quy phạm pháp luật tại 

Nghị định số 

154/2020/NĐ-CP ngày 

31/12/2020 của Chính 

phủ, 

5 Tại Mục IV của Tờ trình:  

1. Bố cục: - Chương II. Quy định cụ thể, gồm 

18 điều (từ Điều 4 đến Điều 20),  

Sở Văn hóa, 

Thể thao và 

Đã tiếp thu ý kiến góp ý 

và sửa nội dung này tại Tờ 

trình. 
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TT Ý KIẾN GÓP Ý 

CƠ QUAN,  

ĐƠN VỊ  

GÓP Ý 

TIẾP THU  

Ý KIẾN GÓP Ý 

GIẢI TRÌNH 

 Ý KIẾN GÓP Ý 

Đề nghị sửa thành: - Chương II. Quy định cụ 

thể, gồm 17 điều (từ Điều 4 đến Điều 20) 

Du lịch tỉnh 

Hà Tĩnh 
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