
THÔNG BÁO 

DANH MỤC PHIM THÁNG 07 NĂM 2022      
 

 

Danh mục trong Thông báo này bao gồm phim của Việt Nam và nước ngoài 

trình thẩm định trong tháng 07 năm 2022 đã có Giấy phép phổ biến hoặc Quyết 

định cấm phổ biến. 

Cục Điện ảnh yêu cầu các đơn vị sản xuất, phát hành phim và địa phương 

thực hiện nghiêm túc những quy định sau: 

- Chỉ khi nào có Giấy phép phổ biến phim thì các đơn vị sản xuất, phát hành 

mới được quảng cáo lịch chiếu phim trên các phương tiện thông tin đại chúng và 

mới được phép phổ biến. 

- Các đơn vị phát hành, chiếu bóng không được tự ý sửa chữa tên phim, tên 

nước sản xuất khác với danh mục trong Thông báo này. 

- Nếu trong Giấy phép phổ biến phim có ghi thêm điều kiện như cắt, xóa 

hoặc phân loại phim để phổ biến theo lứa tuổi thì chủ sở hữu phim phải nghiêm 

chỉnh chấp hành và chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

- Các băng hình, đĩa hình được phép phổ biến đều phải dán nhãn do Cục 

Điện ảnh phát hành theo Quy chế ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-

CP ngày 06/11/2009. 

CHO PHÉP PHỔ BIẾN 

A. PHIM TRUYỆN ĐIỆN ẢNH VIỆT NAM 

1. Tro tàn rực rỡ (Công ty TNHH Ân Nam films sản xuất,  

phim không phổ biến đến khán giả ở lứa tuổi dưới 16)   15/GPPBP-CĐA/2022VN 

2. Memento Mori: Đất (Tên tiếng Anh: Memento Mori: Earth, Công ty Doanh 

nghiệp xã hội Memento Mori Việt Nam, Fortune Project, Công ty TNHH Bình 

Hạnh Đan, HK film, Wall Sound sản xuất, 

phim không phổ biến đến khán giả ở lứa tuổi dưới 16)   16/GPPBP-CĐA/2022VN 

3. Duyên ma (Công ty TNHH Layla Media sản xuất, 

phim không phổ biến đến khán giả ở lứa tuổi dưới 16)   17/GPPBP-CĐA/2022VN 

4. Dân chơi không sợ con rơi (Công ty TNHH Giải trí tổng hợp Thu Trang (TTE), 

Công ty TNHH Lotte Entertainment Việt Nam sản xuất, 

phim không phổ biến đến khán giả ở lứa tuổi dưới 13)   18/GPPBP-CĐA/2022VN 

5. Thành phố ngủ gật (Công ty TNHH Sản xuất phim và Truyền thông Tứ Vân sản xuất, 

phim không phổ biến đến khán giả ở lứa tuổi dưới 18)   19/GPPBP-CĐA/2022VN 

B. PHIM TRUYỆN ĐIỆN ẢNH NƯỚC NGOÀI 

1. Quyết tâm chia tay (Decision to leave, Hàn Quốc,  

phim không phổ biến đến khán giả ở lứa tuổi dưới 16)   69/GPPBP-CĐA/2022NN 

2. Thor: Tình yêu và sấm sét (Thor: Love and Thunder, Mỹ,  

phim không phổ biến đến khán giả ở lứa tuổi dưới 13)   70/GPPBP-CĐA/2022NN 

3. Thoát khỏi Mogadishu (Escapr from Mogadishu, Hàn Quốc, 
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phim không phổ biến đến khán giả ở lứa tuổi dưới 16)   71/GPPBP-CĐA/2022NN 

4. Linh hồn vũ nữ (KKN curse of the dancing village, Indonesia, 

phim không phổ biến đến khán giả ở lứa tuổi dưới 16)   72/GPPBP-CĐA/2022NN 

5. Chuyện ma giảng đường - Học kỳ 2 (Haunted Universities 2nd Semester, Thái Lan, 

phim không phổ biến đến khán giả ở lứa tuổi dưới 16)   73/GPPBP-CĐA/2022NN 

6. Xa ngoài kia nghe loài tôm hát (Where the Crawdads sing, Mỹ, 

phim không phổ biến đến khán giả ở lứa tuổi dưới 16)   74/GPPBP-CĐA/2022NN 

7. Nhập hồn ( Mahlûkat, Thổ Nhĩ Kỳ, 

phim không phổ biến đến khán giả ở lứa tuổi dưới 18)   75/GPPBP-CĐA/2022NN 

8. Nhà kho chết chóc (Contorted, Hàn Quốc, 

phim không phổ biến đến khán giả ở lứa tuổi dưới 18)   76/GPPBP-CĐA/2022NN 

9. Hạ cánh khẩn cấp (Emergency Declaration, Hàn Quốc, 

phim không phổ biến đến khán giả ở lứa tuổi dưới 16)   77/GPPBP-CĐA/2022NN 

10. Bullet train - Sát thủ đối đầu (Bullet train, Mỹ, 

phim không phổ biến đến khán giả ở lứa tuổi dưới 18)   78/GPPBP-CĐA/2022NN 

11. Không (Nope, Mỹ, 

phim không phổ biến đến khán giả ở lứa tuổi dưới 16)   79/GPPBP-CĐA/2022NN 

12. Alienoid: Cuộc chiến xuyên không (Alienoid, Hàn Quốc, 

phim không phổ biến đến khán giả ở lứa tuổi dưới 16)   80/GPPBP-CĐA/2022NN 

13. Cú rơi tử thần (Fall, Mỹ, Anh, 

phim không phổ biến đến khán giả ở lứa tuổi dưới 16)   81/GPPBP-CĐA/2022NN 

C. PHIM TÀI LIỆU - KHOA HỌC 

1. Niềm tin (Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất, 

phim được phổ biến rộng rãi đến mọi đối tượng)            07/GPPBP-CĐA/2022TL 

2. Sinh tồn (Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất, 

phim được phổ biến rộng rãi đến mọi đối tượng)            08/GPPBP-CĐA/2022KH 

3. Tín ngưỡng - Tôn giáo Việt Nam (03 tập) (Viện phim Việt Nam sản xuất, 

phim được phổ biến rộng rãi đến mọi đối tượng)            09/GPPBP-CĐA/2022TL 

D. PHIM CẤM PHỔ BIẾN 

1. Hợp đồng máu lạnh (The Killer, Hàn Quốc)          04/QĐ-CĐA/2022KNN 
 

Nơi nhận:          
- Công ty (trung tâm) Điện ảnh; 

Sở VHTTDL, VHTT, VHTTTTDL (63 tỉnh, thành phố); 

- Văn phòng Bộ;  

- Phòng Tổng hợp, Tuyên truyền Bộ VHTTDL; 

- Thanh tra Bộ VHTTDL; 

- VP Ban TGTW; 

- A03 Bộ Công an; 

- Viện Phim VN; 

- PHP Quân đội; 

- Đài THVN; 

- Cục PTTH và Thông tin Điện tử - Bộ TTTT 

- Cơ quan Đại diện VP Bộ VHTTDL tại TP HCM; 

- Trung tâm Nghiên cứu và Lưu trữ Điện ảnh; 

- Lưu VT, PBP, ĐD VP Cục tại TP HCM, H 140. 

 

      KT. CỤC TRƯỞNG 

      PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 
 

      Nguyễn Thị Thu Hà 
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