
BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:          /BVHTTDL-ĐA 
V/v xin ý kiến góp ý Hồ sơ dự án 

 Luật Điện ảnh (sửa đổi) 

Hà Nội, ngày      tháng 12  năm 2020 

 

Kính gửi: …………………………………………………...……………. 

…………………………………………………...……………. 

 

 Ngày 11 tháng 7 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 

999/QĐ-TTg về việc phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, thời hạn trình các dự 

án luật, dự thảo nghị quyết được điều chỉnh trong Chương trình xây dựng luật, 

pháp lệnh năm 2020, các dự án luật thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp 

lệnh năm 2021; trong đó, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch soạn thảo dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi). 

 Thực hiện trình tự, thủ tục xây dựng luật theo quy định của Luật Ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định hướng dẫn thi hành, Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch trân trọng đề nghị Quý cơ quan tham gia góp ý Hồ sơ dự án Luật 

Điện ảnh (sửa đổi). Dự thảo hồ sơ được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của 

Chính phủ, mục Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn bản pháp luật, địa chỉ truy 

cập: http://chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/congdan/DuThaoVanBan. 

Văn bản góp ý gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Cục Điện 

ảnh, số 147 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội) trước ngày 20/01/2021 để Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp, chỉnh lý hoàn thiện hồ sơ. Bản mềm gửi 

về địa chỉ mail: maianhnguyen2806@gmail.com.  

Trân trọng./. 

 
          

- Như trên; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Thứ trưởng Tạ Quang Đông; 

- Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy;  

- Vụ Pháp chế; 

- Lưu: VT, ĐA(02), MA.300. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Tạ Quang Đông 
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