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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1073 /BVHTTDL-ĐA
V/v báo cáo tổng kết thực hiện “Chiến lược
phát triển điện ảnh đến năm 2020,
tầm nhìn đến năm 2030”

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2021

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
.................................................................................................................................
Thực hiện Quyết định số 2156/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 nă 2013 của
Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển điện ảnh đến năm
2020, tầm nhìn đến năm 2030 (sau đây gọi là Chiến lược), Bộ Văn hóa, Thể thao
và Du lịch sẽ triển khai tổng kết việc thực hiện Chiến lược vào tháng 7 năm 2021
nhằm đánh giá những kết quả đạt được và đề u t những giải pháp nhằm tiếp tục
thực hiện có hiệu quả Chiến lược trong giai đoạn 2021-2030.
Để chuẩn bị nội dung cho tổng kết, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân
trọng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ
đạo các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/ Sở Văn hóa và Thể thao/ Sở Văn hóa,
Thông tin, Thể thao và Du lịch và các đơn vị liên quan căn cứ nội dung, mục
tiêu, nhiệm vụ được giao trong Chiến lược tiến hành báo cáo kết quả thực hiện
Chiến lược tại địa phương (Đề cương báo cáo và Danh mục báo cáo kèm theo).
Trên cơ sở kết quả báo cáo của Quý Cơ quan, Bộ Văn hóa, Thể thao và
Du lịch sẽ hoàn thiện báo cáo, trình Thủ tướng Chính phủ.
Văn bản gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Cục Điện ảnh, số 147
Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội), đồng thời gửi kèm bản điện tử đến địa chỉ hòm
thư chienluocdienanh@gmail.com trước ngày 26 tháng 4 năm 2021 để tổng hợp.
Chi tiết xin liên hệ: Ông Trần Văn Ước, Chuyên viên phòng Nghệ thuật,
Cục Điện ảnh. Điện thoại cơ quan: (024) 3.8453389, điện thoại di động: 0975567226
hoặc bà Nguyễn Phương Thảo, Chuyên viên phòng Phổ biến phim, Cục Điện ảnh.
Điện thoại cơ quan: (024) 3.82379674, điện thoại di động: 0944698585.
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