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QUYẾT ĐỊNH 
 

Tổ chức Tuần phim “Kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 

(22/12/1944 - 22/12/2022)” 
 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 
 

Căn          i n  n  ngày 2     ng   năm 200   à            i,      ng 

mộ      i             i n  n  ngày       ng   năm 200   

Căn    Ng ị  ịn     54/20 0/N -CP ngày 2     ng 5 năm 20 0     

C ín  p   q y  ịn    i  iế    i  àn  mộ      i             i n  n     

62/2006/QH11; 

Căn    Ng ị  ịn     7 /20 7/N -CP ngày  7    ng 7 năm 20 7     

C ín  p   q y  ịn       năng, n i m  ụ, q y n  ạn  à  ơ  ấ              

Bộ Văn  ó , T ể    o  à D  lị    

Căn    Q yế   ịn     345/Q -BVHTTD  ngày 22    ng 02 năm 2022     

Bộ  rưởng Bộ Văn  ó , T ể    o  à D  lị       i     n  àn  Kế  oạ    ông     

năm 2022     Cụ   i n  n ; 

Theo    ng ị     Cụ   rưởng Cụ   i n  n . 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Giao Cục Điện ảnh chủ trì, phối hợp với Công ty TNHH MTV 

Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương, Công ty Cổ phần Hãng phim 

Hoạt hình Việt Nam, Công ty TNHH Fortune Projects, Công ty Cổ phần 

Truyền thông và Giải trí Galaxy, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch, Trung tâm Phát hành 

phim và Chiếu bóng, Trung tâm Điện ảnh, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh, 

Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật, Trung tâm Văn hóa các tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương (sau đây gọi là các Đơn vị Điện ảnh) tổ chức Tuần phim 

“Kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 

22/12/2022)” trong phạm vi cả nước. 

- Thời gian tổ chức: Từ ngày 18 đến ngày 25 tháng 12 năm 2022. 

- Các phim được chọn chiếu trong Tuần phim: 

-  him truyện “Thạch Thảo” - Công ty TNHH Fortune Projects và Công ty 

Cổ phần Truyền thông và Giải trí Galaxy sản xuất. 

-  him tài liệu “ h                 ” và “    h  c         ạ  c      ” - 

Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương sản xuất. 

-  him hoạt hình “ h ế     h mèo mũ   ỏ” - Công ty Cổ phần Hãng phim 

Hoạt hình Việt Nam sản xuất. 
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Việc tổ chức Tuần phim chỉ được thực hiện tại các địa phương khi tình 

hình dịch bệnh Covid-19 đã được kiểm soát an toàn và phải tuân thủ th o các 

 uy định về ph ng, chống dịch bệnh do  ộ   tế ban hành. Trường hợp không tổ 

chức, các Đơn vị Điện ảnh s  s  dụng các bộ phim này trong các Tuần phim, 

Đợt phim tiếp th o.  

Điều 2. Kinh phí thực hiện Tuần phim trích từ nguồn kinh phí tài trợ phổ 

biến phim năm 2022 của Cục Điện ảnh, bao gồm các công việc sau: Tổ chức in 

phim truyện “Thạch Thảo”; phim tài liệu “ h                 ” và “    h  c   

      ạ  c      ”; phim hoạt hình “ h ế     h mèo mũ   ỏ” b ng  il  HD vào ổ 

cứng để g i tới tất cả các Đơn vị Điện ảnh có s  dụng máy chiếu HD (01 ổ 

cứng/01 đơn vị); in đ a DVD g i tới các đơn vị chưa trang bị máy chiếu HD (40 

đ a/tập phim). 

Điều 3. Chánh Văn ph ng  ộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng 

Cục Điện ảnh, Giám đốc Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học 

Trung ương, Giám đốc Công ty Cổ phần Hãng phim Hoạt hình Việt Nam, 

Giám đốc Công ty TNHH Fortune Projects, Giám đốc Công ty Cổ phần Truyền 

thông và Giải trí Galaxy, Giám đốc các Đơn vị Điện ảnh và Thủ trưởng các 

đơn vị có liên  uan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơ   hậ :   
- Như điều 3; 

-  ộ trưởng ( ể   o   o); 

- Thứ trưởng Tạ Quang Đông; 

-  Các Sở: VHTT, VHTTDL, VHTTTTDL 

   ( ể p  i  ợp); 

- Lưu: VT, ĐA, H
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(75). 

 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 
 

 

Tạ Quang Đông 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-12-07T13:03:19+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Nguyễn Thị Thu Hà<hantt.cda@bvhttdl.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-12-07T16:22:59+0700
	"BỘ VĂN HÓA - Hà Nội
	Tạ Quang Đông<trinhthithuy_vhttdl@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-12-07T16:27:37+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch<bovanhoathethaodulich@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-12-07T16:27:42+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch<bovanhoathethaodulich@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-12-07T16:28:27+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch<bovanhoathethaodulich@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!




