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THÔNG BÁO 
 

Tổ chức Đợt phim “Kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công 

(19/8/1945 - 19/8/2022) và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam  

(02/9/1945 - 02/9/2022)” 
 

 

Kính gửi:  

 

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 
 

Thực hiện Quyết định số 1889/QĐ-BVHTTDL ngày 11 tháng 8 năm 2022 

của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch v  việc giao Cục Điện ảnh chủ trì, 

phối hợp với Điện ảnh Quân đội nhân  ân, Công ty Cổ phần Phim Giải Phóng, 

Công ty Cổ phần Hãng phim Hoạt hình Việt Nam, Công ty TNHH Giải trí CJ HK 

(CJ HK Entertainment) và Công ty Cổ phần Sản xuất Phim Hoan Khuê (HK Film), 

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 Đợt phim “Kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng tháng Tám 

thành công (19/8/1945 - 19/8/2022) và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam 

(02/9/1945 - 02/9/2022)” trong phạm vi cả nước. 

1. Thời gian: Từ ngày 19 tháng 8 đến ngày 05 tháng 9 năm 2022. 

2. Các phim trình chiếu: 

- Phim truyện “Anh thầy ngôi sao” - Công ty TNHH Giải trí CJ HK (CJ HK 

Entertainment) và Công ty Cổ phần Sản xuất Phim Hoan Khuê (HK Film). 

- Phim tài liệu “Vững tin trên con đường đã chọn” - Điện ảnh Quân đội 

nhân dân sản xuất và phim “Nguyễn Tất Thành - Những dấu ấn lịch sử” - 

Công ty Cổ phần Phim Giải phóng sản xuất. 

- Phim hoạt hình “Đại hành Hoàng đế” do Công ty Cổ phần Hãng phim Hoạt 

hình Việt Nam sản xuất. 

Cục Điện ảnh sẽ tổ chức in bộ phim truyện “Anh thầy ngôi sao”; phim 

tài liệu “Vững tin trên con đường đã chọn” và phim “Nguyễn Tất Thành - 

Những dấu ấn lịch sử”; phim hoạt hình “Đại hành Hoàng đế” b ng  il  HD vào 

ổ cứng và gửi tới tất cả các Đơn vị Điện ảnh có sử  ụng máy chiếu HD và in 

đ a DVD gửi tới các đơn vị chưa trang bị máy chiếu HD để phục vụ khán giả. 

Bên cạnh đó, các Đơn vị Điện ảnh có trách nhiệm tiếp tục khai thác lại những 

chương trình phim có nội  ung phù hợp  o Cục Điện ảnh phát hành trong các 

Đợt phim, Tuần phim trước đây để tiếp tục chiếu phim phục vụ khán giả. 



Đây là Đợt phim phục vụ nhiệm vụ chính trị, Cục Điện ảnh trân trọng đ  nghị 

các Sở: Văn hóa và Thể thao, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Văn hóa, Thông tin, 

Thể thao và Du lịch phối hợp, chỉ đạo Đơn vị Điện ảnh tổ chức thực hiện.  

Việc tổ chức Đợt phim chỉ được thực hiện tại các địa phương khi tình 

hình  ịch bệnh đã được kiểm soát an toàn và phải tuân thủ th o các quy định 

v  phòng, chống  ịch bệnh  o Bộ Y tế ban hành. Trường hợp không tổ chức, 

các đơn vị Điện ảnh sẽ sử  ụng các bộ phim trên trong các Đợt phim, Tuần phim 

tiếp th o (vì lí do khai thác bản quyền nên bộ phim t uy n  Anh thầy ngôi sao” 

chỉ chiếu giới thi u phục vụ khán giả t ong Đợt phim này). 

Đ  nghị các Đơn vị Điện ảnh nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo kết quả 

thực hiện Đợt phim th o quy định. Báo cáo là một trong những căn cứ để bình xét 

thi đua cuối năm của ngành điện ảnh cho đơn vị và các cá nhân có liên quan. Báo 

cáo gửi v  Cục Điện ảnh trước ngày 12 tháng 9 năm 2022 theo địa chỉ:  

Cục Điện ảnh - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Số 147 Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.  

Chuyên viên theo dõi: Vũ Thị Như Hoa, Phòng Phổ biến phim, Cục Điện ảnh. 

ĐTCQ: 024.38237964/ ĐTDĐ: 0912131499/ Email: lamhanoi86@gmail.com.  

Lưu ý: Các Đơn vị Điện ảnh sau khi copy phim xong, gửi trả ngay ổ 

cứng/USB v  Cục Điện ảnh và không được phép cung cấp phim cho các đơn vị 

khác  ưới bất kỳ hình thức nào khi chưa có sự phê duyệt của Cục Điện ảnh. 

Đơn vị nào không gửi trả ổ cứng sẽ không nhận được phim trong các Đợt phim, 

Tuần phim tiếp th o. Ổ cứng gửi v  cần được đóng gói cẩn thận, chống va đập. 

Trân trọng./. 
 

Nơi nhận:          
- Như trên;                

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Thứ trưởng Tạ Quang Đông (để báo cáo); 

- Cục trưởng (để báo cáo); 

- Các Phó Cục trưởng (để biết); 

- Các Sở: VHTT, VHTTDL, SVHTTTTDL (để phối hợp); 

- Điện ảnh Quân đội nhân  ân; 

- Công ty Cổ phần Phim Giải Phóng; 

- Công ty Cổ phần Hãng phim Hoạt hình Việt Nam; 

- Công ty TNHH Giải trí CJ HK 

  (CJ HK Entertainment); 

- Công ty Cổ phần Sản xuất Phim Hoan Khuê  

  (HKFilm); 

- Trung tâm Chiếu phim Quốc gia; 

- Lưu: VT, PBP, H
5 
(85). 

KT. CỤC TRƯỞNG 

 H  CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 
Ng y n Th  Th  Hà 
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