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THÔNG TƢ 

Quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định  

kịch bản sản xuất phim sử dụng ngân sách nhà nƣớc  

 

Căn cứ Luật Điện ảnh ngày 15 tháng 6 năm 2022; 

Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Điện ảnh; 

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư quy định 

về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định kịch bản sản xuất phim sử 

dụng ngân sách nhà nước. 

Chƣơng I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Thông tư này quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định 

kịch bản sản xuất phim sử dụng ngân sách nhà nước (sau đây gọi tắt là Hội đồng). 

Điều 2. Đối tƣợng áp dụng 

Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động 

thẩm định kịch bản sản xuất phim sử dụng ngân sách nhà nước, gồm: 

1. Chủ đầu tư dự án sản xuất phim sử dụng ngân sách nhà nước (sau đây 

gọi tắt là chủ đầu tư); 

2. Cơ quan, đơn vị quản lý dự án sản xuất phim sử dụng ngân sách nhà 

nước (sau đây gọi là cơ quan quản lý dự án); 

3. Thành viên Hội đồng thẩm định kịch bản phim sử dụng ngân sách nhà 

nước (sau đây gọi tắt là thành viên Hội đồng); 

4. Cơ sở điện ảnh có kịch bản đề nghị thẩm định để sản xuất phim sử 

dụng ngân sách nhà nước (sau đây gọi tắt là cơ sở điện ảnh); 

5. Các tổ chức, cá nhân có liên quan. 

Chƣơng II 

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG 

Điều 3. Thành lập Hội đồng 
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1. Hội đồng thẩm định kịch bản sản xuất phim sử dụng ngân sách nhà nước 

do Chủ đầu tư quyết định thành lập. Chủ đầu tư có quyền miễn nhiệm, thay thế 

thành viên Hội đồng. 

2. Hội đồng thẩm định kịch bản sản xuất phim sử dụng ngân sách nhà 

nước, gồm: 

a) Hội đồng thẩm định kịch bản phim truyện; 

b) Hội đồng thẩm định kịch bản phim tài liệu, khoa học; 

c) Hội đồng thẩm định kịch bản phim hoạt hình; 

d) Hội đồng thẩm định kịch bản phim kết hợp các loại hình. 

3. Căn cứ vào loại hình kịch bản phim truyện; phim tài liệu, khoa học; 

hoạt hình; phim kết hợp các loại hình, Chủ đầu tư quyết định thành lập Hội đồng 

theo khoản 2 Điều này.  

Điều 4. Chức năng, nhiệm vụ, thành phần của Hội đồng 

1. Chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng 

a) Hội đồng có chức năng tư vấn cho chủ đầu tư trong hoạt động thẩm 

định kịch bản sản xuất phim sử dụng ngân sách nhà nước theo quy định tại Điều 

14 Luật Điện ảnh; 

b) Hội đồng có nhiệm vụ thẩm định, đánh giá, xếp loại chất lượng nội dung 

tư tưởng và nghệ thuật của kịch bản sản xuất phim sử dụng ngân sách nhà nước.  

2. Thành phần của Hội đồng 

Hội đồng có ít nhất từ 05 thành viên trở lên (là số lẻ), gồm Chủ tịch, Phó 

Chủ tịch và các Ủy viên. 

Phương án 1:  

a) Hội đồng bao gồm: đại diện cơ quan quản lý nhà nước, biên kịch, đạo 

diễn, các nhà chuyên môn về điện ảnh có kinh nghiệm, uy tín nghề nghiệp và các 

chức danh khác phù hợp do Chủ đầu tư lựa chọn; 

Phương án 2: 

 a) Hội đồng bao gồm: đại diện cơ quan quản lý nhà nước, các nhà chuyên 

môn về điện ảnh có kinh nghiệm, uy tín nghề nghiệp và các chức danh khác phù 

hợp do Chủ đầu tư lựa chọn. 

b) Thường trực Hội đồng gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và một Ủy viên do 

Chủ tịch Hội đồng quyết định; 

c) Đối với Hội đồng do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành lập, Chủ 

tịch Hội đồng là lãnh đạo Cục Điện ảnh;  

d) Đối với Hội đồng do Thủ trưởng các cơ quan trung ương thành lập, 

Chủ tịch Hội đồng là lãnh đạo cơ quan, đơn vị quản lý dự án; 
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đ) Đối với Hội đồng do Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập, Chủ tịch Hội 

đồng là Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; hoặc Sở Văn hóa, Thể thao; 

hoặc Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch. 

3. Thời hạn hoạt động của Hội đồng do chủ đầu tư quyết định. 

4. Thư ký Hội đồng có thể là ủy viên Hội đồng, do cơ quan quản lý dự án 

quyết định và làm việc theo thời hạn của Hội đồng. 

Điều 5. Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng 

1. Hội đồng làm việc theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, quyết định theo 

đa số.  

2. Hội đồng thảo luận công khai để đánh giá và chấm điểm kịch bản.  

3. Các thành viên Hội đồng làm việc công tâm, khách quan, trung thực, có 

quyền bảo lưu ý kiến riêng nhưng phải tuân thủ kết luận của Hội đồng.  

4. Thành viên và thư ký Hội đồng phải bảo mật nội dung kịch bản, các ý 

kiến thảo luận và kết luận của Hội đồng.  

5. Thành viên và thư ký Hội đồng không được là tác giả của kịch bản đề 

nghị thẩm định. 

Điều 6. Phƣơng thức hoạt động của Hội đồng 

1. Cơ quan quản lý dự án phải gửi kịch bản và phiếu thẩm định kịch bản 

(mẫu số 01) đến các thành viên Hội đồng trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm 

việc kể từ ngày tiếp nhận kịch bản do các cơ sở điện ảnh đề nghị thẩm định. 

2. Thành viên Hội đồng gửi phiếu thẩm định, đánh giá kịch bản tới cơ 

quan quản lý dự án trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc. 

3. Cuộc họp của Hội đồng do cơ quan quản lý dự án tổ chức. 

4. Cuộc họp của Hội đồng được tổ chức khi có ít nhất 2/3 tổng số thành 

viên Hội đồng tham dự. 

5. Kết luận của Chủ tịch Hội đồng về phiên họp của Hội đồng phải được 

2/3 tổng số thành viên Hội đồng tham dự cuộc họp tán thành và phải được ghi 

vào biên bản cuộc họp.  

6. Ý kiến và Phiếu thẩm định của thành viên Hội đồng là căn cứ để cơ 

quan quản lý dự án soạn thảo văn bản thẩm định kịch bản. 

7. Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc, kể từ ngày có kết luận 

của Hội đồng tại cuộc họp, cơ quan quản lý dự án gửi văn bản thẩm định kịch 

bản đến cơ sở điện ảnh có kịch bản đề nghị thẩm định. 

Điều 7. Quyền và trách nhiệm của Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên và 

Thƣ ký Hội đồng 

1. Quyền và trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng: 

a) Chịu trách nhiệm chung về hoạt động của Hội đồng; 
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b) Chủ trì các cuộc họp của Hội đồng;  

c) Là người phát ngôn của Hội đồng; 

d) Ủy quyền cho Phó Chủ tịch Hội đồng chủ trì họp trong trường hợp 

vắng mặt và phân công các công việc cụ thể của phiên họp; 

đ) Thực hiện thẩm định kịch bản theo quy định; 

e) Thực hiện quy định tại khoản 2, khoản 4, khoản 5, khoản 6 Điều 6 và 

khoản 3 Điều này. 

2. Quyền và trách nhiệm của Phó Chủ tịch Hội đồng: 

a) Thực hiện các nhiệm vụ cụ thể quy định tại khoản 1 Điều này khi được 

Chủ tịch Hội đồng phân công hoặc ủy quyền;  

b) Nhận ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng điều hành cuộc họp trong 

trường hợp Chủ tịch vắng mặt; 

c) Tham gia đầy đủ các buổi làm việc của Hội đồng, trường hợp vắng mặt 

phải báo cáo Chủ tịch Hội đồng; 

d) Thực hiện thẩm định kịch bản theo quy định; 

đ) Thực hiện quy định tại khoản 2, khoản 4, khoản 5, khoản 6 Điều 6 và 

khoản 3 Điều này. 

3. Quyền và trách nhiệm của Ủy viên Hội đồng 

a) Thực hiện thẩm định kịch bản và gửi Phiếu thẩm định kịch bản cho 

Thư ký Hội đồng trong vòng 15 ngày làm việc kể từ khi nhận kịch bản; 

b) Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng; trường hợp vắng mặt 

phải báo cáo Chủ tịch hoặc người được ủy quyền;  

c) Trường hợp Ủy viên Hội đồng vắng mặt không có lý do chính đáng ba 

cuộc họp liên tiếp, Chủ đầu tư thực hiện theo khoản 1 Điều 3; 

d) Thực hiện quy định tại khoản 2, khoản 4, khoản 5, khoản 6 Điều 6 và 

khoản 3 Điều này. 

4. Quyền và trách nhiệm của Thư ký Hội đồng 

a) Thực hiện nhiệm vụ được cơ quan quản lý dự án phân công; 

b) Giúp việc cho Hội đồng và Thường trực Hội đồng; 

c) Gửi kịch bản đề nghị thẩm định và phiếu thẩm định kịch bản (mẫu số 

01) đến các thành viên Hội đồng bằng văn bản, ít nhất trước 15 (mười lăm) ngày tổ 

chức họp Hội đồng họp; 

d) Đọc kịch bản, ghi biên bản cuộc họp Hội đồng, tổng hợp ý kiến của 

thành viên Hội đồng để soạn thảo văn bản thẩm định kịch bản; 

đ) Gửi văn bản thẩm định kịch bản phim sử dụng ngân sách nhà nước tới 

các cơ sở điện ảnh có kịch bản đề nghị thẩm định. 
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Điều 6. Quyền và trách nhiệm của Thƣờng trực Hội đồng  

1. Triệu tập các cuộc họp Hội đồng, đảm bảo các điều kiện cần thiết để 

Hội đồng hoạt động. 

2. Thực hiện kết luận của Hội đồng (nếu có) tại cuộc họp toàn thể. 

Điều 8. Tiêu chí đánh giá, chấm điểm kịch bản 

1. Thành viên Hội đồng nhận xét, đánh giá từng kịch bản thẩm định, ghi 

vào Phiếu thẩm định và chấm điểm với tiêu chí sau: 

 Chấm điểm kịch bản theo thang điểm 10, bội số là 0,5. Kết quả được tính 

điểm từ cao xuống thấp.  

a) Xuất sắc: Chấm các điểm 9,0 đến 10 đối với kịch bản có nội dung tư 

tưởng sâu sắc, giá trị nhân văn cao, khái quát được những vấn đề lớn của đời 

sống xã hội, có phát hiện độc đáo về cuộc sống và con người; không vi phạm 

quy định tại Điều 9 của Luật Điện ảnh; Kịch bản thể hiện được ngôn ngữ điện 

ảnh, trình độ chuyên môn cao, đặc sắc, sáng tạo;  

b) Tốt: Chấm các điểm 7,5 đến 8,5 đối với kịch bản có nội dung tư tưởng 

tốt, có tính nhân văn và giá trị xã hội; không vi phạm quy định tại Điều 9 của 

Luật Điện ảnh; Kịch bản thể hiện được ngôn ngữ điện ảnh, trình độ chuyên môn 

khá, tạo được sức hấp dẫn;  

c) Khá: Chấm các điểm 6,0 đến 7,0 đối với kịch bản có nội dung tư tưởng 

tốt, có ý nghĩa xã hội nhất định; không vi phạm quy định tại Điều 9 của Luật 

Điện ảnh; Kịch bản được viết với nghiệp vụ chuyên môn còn hạn chế nhưng có 

thể khắc phục và nâng cao chất lượng; 

d) Kém: Chấm các điểm từ 5,5 trở xuống đối với kịch bản có nội dung, 

hình thức thể hiện kém. 

2. Điểm số của thành viên Hội đồng chấm cho kịch bản là cơ sở để tính 

điểm trung bình cộng của kịch bản. 

3. Điểm trung bình cộng của kịch bản là cơ sở để cơ quan quản lý dự án 

tham mưu cho chủ đầu tư tuyển chọn kịch bản sản xuất phim sử dụng ngân sách 

nhà nước. 

Điều 9. Ban hành biểu mẫu kèm theo 

Ban hành kèm theo Thông tư này 03 mẫu 

1. Phiếu thẩm định kịch bản của thành viên Hội đồng thẩm định kịch bản 

sản xuất phim sử dụng ngân sách nhà nước (Mẫu số 01). 

2. Biên bản họp Hội đồng thẩm định kịch bản sản xuất phim sử dụng ngân 

sách nhà nước (Mẫu số 02). 

3. Văn bản thẩm định kịch bản sản xuất phim sử dụng ngân sách nhà nước 

của cơ quan quản lý dự án (Mẫu số 03). 

CHƢƠNG III 
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ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 10. Hiệu lực thi hành 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày   tháng    năm 2022 và thay thế 

Thông tư số 15/2016/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội 

đồng thẩm định kịch bản văn học đối với phim sử dụng ngân sách nhà nước. 

Điều 11. Trách nhiệm thi hành 

Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Điện ảnh, Thủ trưởng các cơ quan 

trung ương có phim sử dụng ngân sách nhà nước, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

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

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá 

nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./. 

 
Nơi nhận: 
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

- Văn phòng Trung ương Đảng; 

- Văn phòng Quốc hội; 

-  Ủy ban VHGDTNTN-NĐ của Quốc hội 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Tòa án nhân dân tối cao; 

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; 

- Cục Kiểm tra VBQPPL, Bộ Tư pháp; 

- Bộ trưởng, các Thứ trưởng Bộ VHTTDL; 

- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ VHTTDL; 

- Sở VHTTDL, Sở VHTT các tỉnh, TP trực thuộc TW; 

- Công báo; 

- Cổng TTĐT Bộ VHTTDL, Cổng TTĐT Chính phủ ;  

Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật; 

- Lưu: VT, ĐA (02), NTT (400). 

BỘ TRƢỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hùng 
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