
MẪU SỐ 01 

(Kèm theo Thông tư số    /2022/TT-BVHTTDL ngày    tháng    năm 2022  

của Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 
 

HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH 

KỊCH BẢN PHIM 

(truyện/ tài liệu, khoa học/ hoạt hình) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

PHIẾU THẨM ĐỊNH KỊCH BẢN  

PHIM SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 

  

Họ và tên thành viên Hội đồng: ..............................................................................  

Tên kịch bản thẩm định: ..........................................................................................  

Thể loại: (truyện/tài liệu, khoa học/hoạt hình) ........................................................  

Tên tác giả kịch bản: ...............................................................................................  

Tên đơn vị đề nghị thẩm định: ................................................................................  

1. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH  

Ưu điểm: ………………………………………………………………………… 

Hạn chế: …………………………………………………………………………. 

Nội dung, đề xuất sửa chữa: ……………………………………………………... 

2. CHẤM ĐIỂM (ghi bằng số và bằng chữ) và XẾP LOẠI  

Điểm … Bằng chữ:…………….. Xuất sắc  

Điểm … Bằng chữ:…………….. Tốt  

Điểm … Bằng chữ:…………….. Khá  

Điểm … Bằng chữ:…………….. Kém  

 

                                   ……….., ngày    tháng   năm 

Ký và ghi rõ họ tên 

  

 

 

 

 



 MẪU SỐ 02 

(Kèm theo Thông tư số    /2022/TT-BVHTTDL ngày    tháng    năm 2022  

của Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

BIÊN BẢN HỌP 

HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH KỊCH BẢN  

PHIM SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 

 

Thời gian họp: ... ngày... tháng... năm 20..., 

Địa điểm họp: …………………………………………………………………… 

I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP 

- Tổng số thành viên theo Quyết định số.../QĐ-... về việc thành lập Hội đồng 

thẩm định: ... người 

- Tổng số thành viên có mặt:... người 

Gồm các ông/bà sau: 

1.  .............................................................................................................................  

2.  .............................................................................................................................  

3.  .............................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

- Vắng mặt: ..............................................................................................................  

Lý do vắng mặt: .......................................................................................................  

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP 

1. Chủ tịch Hội đồng phổ biến quy định tại Thông tư số.../2022/TT-BVHTTDL 

ngày ... tháng ... năm 2022 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 sản xuất 

phim sử dụng ngân sách nhà nước; Tóm tắt nội dung, kế hoạch đề tài, nhóm sản 

xuất phim theo năm kế hoạch đã được chủ đầu tư xây dựng. 

2. Thư ký Hội đồng báo cáo tiến độ, kết quả tiếp nhận và thẩm định kịch bản. 

3. Các thành viên Hội đồng thảo luận và cho ý kiến đối với các kịch bản. Cụ thể 

như sau: 

a) Ý kiến thứ nhất:... (ghi rõ họ tên thành viên và ý kiến của thành viên) 

b) Ý kiến thứ hai:.....................................................................................................  

c) Ý kiến thứ ba: ......................................................................................................  



4. Chủ tịch Hội đồng thông báo điểm của các thành viên Hội đồng, điểm Trung 

bình cộng của các thành viên Hội đồng theo nội dung 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. 

III. KẾT LUẬN CỦA HỘI ĐỒNG 

Sau khi xem xét, thảo luận, Hội đồng thống nhất kết luận như sau: 

………………………………………………………………………………….. 

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

Ký và ghi rõ họ tên 
THƯ KÝ HỘI ĐỒNG 

Ký và ghi rõ họ tên 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MẪU SỐ 03 

(Kèm theo Thông tư số      /2022/TT-BVHTTDL ngày   tháng   năm 2022 

của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 

 
CHỦ ĐẦU TƯ DỰ ÁN

1
 

CƠ QUAN, ĐƠN VỊ QUẢN LÝ DỰ ÁN
2
 

Số:          /... 
3
...-...

4
... 

V/v …...…
6
……….. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

..... 
5
 ....., ngày …… tháng …… năm……  

Kính gửi: ................................................................................... 
7
 

 

Cơ quan, đơn vị quản lý dự án có ý kiến về kịch bản phim “...” của tác giả 

…, do cơ sở điện ảnh… đề nghị thẩm định như sau: 

1. Đề tài: ..........................................................................................................  

2. Ưu điểm: ......................................................................................................  

3. Hạn chế: ......................................................................................................  

4. Yêu cầu sửa chữa (nếu có): .........................................................................  

5. Kết luận: ......................................................................................................  

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- ................; 

- Lưu: VT, ...
8
. …

9
. 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, 

ĐƠN VỊ QUẢN LÝ DỰ ÁN 

(Chữ ký của người có thẩm quyền, 

dấu/chữ ký số của đơn vị quản lý dự án) 

 

Họ và tên 
 

 
Ghi chú: 
1
 Tên cơ quan, đơn vị là chủ dự án.  

2
 Tên cơ quan, đơn vị quản lý dự án. 

3
 Chữ viết tắt tên cơ quan, đơn vị quản lý dự án. 

4
 Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo văn bản thẩm định. 

5
 Địa danh. 

6
 Trích yếu nội dung thẩm định. 

7
 Cơ sở điện ảnh đề nghị thẩm định kịch bản.

 

8
 Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần). 

9
 Ký hiệu người soạn thảo văn bản thẩm định và số lượng bản phát hành (nếu cần). 
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