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ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO 

Tổng kết thực hiện “Chiến lược phát triển điện ảnh  

đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” 

(Kèm theo Công văn số           /BVHTTDL-ĐA ngày    tháng     năm 2021  

của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc xây dựng báo cáo tổng kết thực hiện  

Chiến lược phát triển điện ảnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030) 

Kính gửi: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Phần thứ nhất  

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC ĐẾN NĂM 2020 

I. KHÁI QUÁT CHUNG 

Đặc điểm tình hình của Bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị có liên 

quan đến công tác phát triển điện ảnh. 

1. Thuận lợi 

Nêu khái quát những thuận lợi trong việc thực hiện Chiến lược tại Bộ, 

ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị. 

2. Khó khăn 

Nêu khái quát những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện Chiến lược 

tại Bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị. 

II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành và triển khai Chiến lược 

- Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Chiến lược (ghi rõ những hình 

thức tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu Chiến lược). 

- Việc ban hành chương trình, kế hoạch và các văn bản liên quan của Bộ, 

ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị để triển khai Chiến lược. 

- Việc phân công các đơn vị, bộ phận của Bộ, ngành, địa phương, cơ quan, 

đơn vị để thực hiện Chiến lược. 

2. Kết quả nổi bật 

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tình hình thực tiễn, các Bộ, 

ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị có liên quan bám sát các nội dung, mục tiêu, 

nhiệm vụ được giao trong Chiến lược phát triển điện ảnh đến năm 2020, tầm nhìn 

đến năm 2030 để đánh giá kết quả đạt được, tập trung vào các nội dung chủ yếu:  



 

 

2.1. Xây dựng, hoàn thiện cơ chế chính sách 

- Việc xây dựng chính sách đặc thù đối với các hoạt động điện ảnh tại  

vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn nhằm thực hiện nhiệm vụ chính trị, tuyên 

truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. 

- Chế độ đãi ngộ dành cho cán bộ, nghệ sĩ có thành tựu, có nhiều đóng góp 

trong sự nghiệp phát triển điện ảnh, những người hoạt động điện ảnh chuyên sâu 

và chuyên môn cao theo danh hiệu, học hàm, học vị. 

2.2. Sản xuất phim 

- Đánh giá về số lượng và chất lượng các bộ phim do Bộ, ngành, địa phương, 

cơ quan, đơn vị đặt hàng hoặc hỗ trợ từ ngân sách. 

- Nguồn kinh phí của Bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị đầu tư 

cho sản xuất phim. 

2.3. Phát hành - phổ biến phim 

- Đánh giá về cơ sở hạ tầng phát hành - phổ biến phim 

- Đánh giá về tỷ lệ phim truyện Việt Nam trên tổng số buổi chiếu phim tại rạp. 

- Đánh giá về tỷ lệ phim truyện Việt Nam trên tổng số phim phát hành. 

2.4. Đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực 

- Công tác đào tạo những ngành, chuyên ngành chủ yếu trong lĩnh vực 

điện ảnh: Đạo diễn, Nhà sản xuất, Biên kịch, Lý luận phê bình, Quay phim, 

Thiết kế mỹ thuật, Kỹ thuật công nghệ, Diễn viên. 

- Chất lượng đào tạo tại các cơ sở đào tạo về điện ảnh. 

- Xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển 

nguồn nhân lực điện ảnh (đặc biệt là nguồn nhân lực quản lý và đội ngũ sáng 

tác, kỹ thuật có tay nghề cao). 

- Sự tham gia của thành phần kinh tế tư nhân trong công tác đào tạo nguồn 

nhân lực điện ảnh. 

2.5. Xây dựng cơ sở kỹ thuật đồng bộ và đổi mới công nghệ 

- Việc chuyển đổi từ công nghệ sản xuất, phổ biến, lưu trữ phim nhựa 35 mm 

sang công nghệ số phù hợp với xu hướng phát triển của điện ảnh thế giới. 

- Thực trạng đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật cho điện ảnh. 

- Thực trạng sắp xếp lại các trung tâm kỹ thuật điện ảnh và trường quay, 

nhằm đáp ứng yêu cầu phục vụ khâu kỹ thuật tiền kỳ, hậu kỳ trong sản xuất 

phim theo công nghệ hiện đại. 

- Đầu tư trang thiết bị cho đội chiếu bóng lưu động ở miền núi, hải đảo, 

vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. 

- Thực trạng quy hoạch xây dựng trường quay tại địa phương. 



- Thực hiện việc dành quỹ đất cho các cơ sở điện ảnh để xây dựng các rạp 

chiếu phim, trung tâm điện ảnh, trung tâm chiếu phim, trường quay. 

2.6. Hợp tác quốc tế trong phát triển điện ảnh 

- Giới thiệu phim Việt Nam tham dự các Tuần phim Việt Nam, Ngày văn 

hóa Việt Nam, các sự kiện văn hóa, nghệ thuật theo thỏa thuận, hiệp định, quan 

hệ ngoại giao. 

- Giới thiệu phim Việt Nam tham dự các Liên hoan Phim quốc tế. 

- Thiết lập thị trường điện ảnh Việt Nam ở nước ngoài. 

- Giới thiệu phim xuất sắc, có giá trị của nước ngoài tại Việt Nam. 

- Hợp tác, liên doanh sản xuất phim, cung cấp dịch vụ sản xuất phim cho tổ 

chức, cá nhân nước ngoài; kết hợp giữa điện ảnh với du lịch để quảng bá đất 

nước, nét đặc sắc của các vùng miền nhằm thu hút các dự án phim nước ngoài 

vào Việt Nam và kích cầu du lịch. 

- Hợp tác quốc tế trong đào tạo nguồn nhân lực cho điện ảnh. 

III. ĐÁNH GIÁ NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN, HẠN CHẾ VÀ 

NGUYÊN NHÂN 

1. Đánh giá chung 

1.1. Những thuận lợi 

1.2. Những khó khăn, hạn chế 

2. Nguyên nhân 

2.1. Nguyên nhân khách quan 

2.2. Nguyên nhân chủ quan 

IV. BÀI HỌC KINH NGHIỆM 

Phần thứ hai 

NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC ĐẾN 2030 

I. NHIỆM VỤ 

Đề xuất các nhiệm vụ cụ thể, trọng tâm liên quan đến chức năng, nhiệm vụ 

của Bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị để thực hiện Chiến lược giai đoạn 

2021 - 2030. 

II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

Đề xuất các giải pháp, cơ chế, chính sách thực hiện Chiến lược giai đoạn 

2021 - 2030. 

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 
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