
PHỤ LỤC 

BÁO CÁO KẾT QUẢ 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 4 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) 

TT NỘI DUNG  
KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

I SẢN XUẤT PHIM 
  
  
  
  
  
  
  

1 
Tổng số phim Việt Nam do địa phương đầu tư sản 
xuất bằng ngân sách nhà nước (phim) 

          
  
  

  Phim truyện điện ảnh              
    Phim truyện video             
    Phim tài liệu             
    Phim khoa học             
    Phim hoạt hình              
    Phim khác (ghi rõ)             
  

2 
Kinh phí địa phương cấp cho sản xuất phim  
(triệu đồng) 

          
  
  

  Phim truyện điện ảnh             
    Phim truyện video             
    Phim tài liệu             
    Phim khoa học             
    Phim hoạt hình             
    Phim khác (ghi rõ)             
  3 Trường quay tại địa phương             
  

  
Tổng số trường quay do địa phương đầu tư bằng ngân 
sách nhà nước 
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TT NỘI DUNG  
KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

  Tổng số trường quay do tư nhân đầu tư và quản lý              
    Kinh phí địa phương cấp cho đầu tư xây dựng trường quay             
    Kinh phí công ty tư nhân đầu tư xây dựng trường quay             
  4 Tổng quỹ đất dành cho điện ảnh (ha)             
    Rạp chiếu phim             
    Trường quay             
    Trung tâm kỹ thuật điện ảnh             
  II PHÁT HÀNH-PHỔ BIẾN PHIM             
  1 Cơ cấu tổ chức bộ máy             
   1.1 Tên mới của đơn vị điện ảnh đã sáp nhập   

 1.2 
Thời điểm sáp nhập các đơn vị điện ảnh 
(ngày/tháng/năm)  

       

1.3 
Số lượng cán bộ, công nhân viên đang làm việc trong 
các đơn vị phổ biến phim do nhà nước quản lý 

      

 Biên chế       

 Hợp đồng lao động       

1.4 
Trình độ đào tạo của cán bộ, công nhân viên đang làm 
việc trong các đơn vị phổ biến phim do nhà nước quản lý  

      

 Công nhân kỹ thuật       

 Trung cấp       

 Cao đẳng       

 Đại học       

 Trên Đại học       

2 Cơ sở hạ tầng             
  

2.1 
Tổng số đơn vị phát hành - phổ biến phim do địa 
phương đầu tư và quản lý 
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TT NỘI DUNG  
KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

  Phát hành             
    Phổ biến             
  

2.2 
Tổng số đơn vị phát hành phim do tư nhân đầu tư và 
quản lý có giấy phép kinh doanh do địa phương cấp 

          
  
  

3 
Nguồn vốn đầu tư cho cơ sở hạ tầng phổ biến phim 
(triệu đồng) 

          
  
  

 
Tổng nguồn vốn địa phương đầu tư cho cơ sở hạ tầng 
phổ biến phim 

          
  
  

 
Tổng nguồn vốn tư nhân đầu tư cho cơ sở hạ tầng phổ 
biến phim 

          
  
  

4 
Tổng số rạp chiếu phim do nhà nước đầu tư và quản lý 
tại địa phương đã chuyển đổi mục đích sử dụng 

          
  
  

5 
Tổng số rạp chiếu phim do nhà nước đầu tư và quản lý 
tại địa phương hiện không hoạt động 

      

6 
Tổng số rạp chiếu phim do tư nhân đầu tư và quản 
lý đang hoạt động tại địa phương 

          
  
  

  Tổng số ghế             
    Tổng số số phòng chiếu             
    Tổng số Phòng chiếu 2D             
    Tổng số Phòng chiếu 3D             
    Tổng số phòng chiếu 4D             
    Phòng chiếu khác (ghi rõ)             
  

7 
Tổng số rạp chiếu phim thuộc các đơn vị điện ảnh 
địa phương quản lý 

          
  
  

  Tổng số phòng chiếu             
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TT NỘI DUNG  
KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

  Tổng số Phòng chiếu 2D             
    Tổng số Phòng chiếu 3D             
    Tổng số phòng chiếu 4D             
    Phòng chiếu khác (ghi rõ)             
  8 Chiếu phim lưu động             
  8.1 Tổng số đội chiếu phim lưu động             
    Số lượng ô tô chiếu phim lưu động do nhà nước tài trợ             
    Số lượng ô tô chiếu phim lưu động do tư nhân tài trợ             
    Số lượng máy chiếu phim kỹ thuật số HD              
    Số lượng máy chiếu phim video             
    Số lượng máy chiếu phim 2K, 4K             
  

8.2 
Phim Việt Nam do nhà nước đặt hàng đã phổ biến 
thông qua hoạt động chiếu phim lưu động 

          
  
  

  Phim truyện điện ảnh             
    Phim tài liệu             
    Phim khoa học             
    Phim hoạt hình             
    Phim khác (ghi rõ)   

  
8.3 

Phim Việt Nam do đơn vị/doanh nghiệp tư nhân sản xuất 
đã phổ biến thông qua hoạt động chiếu phim lưu động 

          
  
  

  Phim truyện điện ảnh             
    Phim tài liệu             
    Phim khoa học             
    Phim hoạt hình             
    Phim khác (ghi rõ)             
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TT NỘI DUNG  
KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

8.4 Số lượng buổi chiếu phim lưu động             

  

9 
Số lượng phim Việt Nam do địa phương thẩm định 
đã được cấp phép phổ biến 

      

 Phim tài liệu       

 Phim khoa học       

 Phim hoạt hình       

 Phim khác (ghi rõ)       

10 
Số lượng phim Việt Nam do địa phương thẩm định 
nhưng không được cấp phép phổ biến tại địa phương  

      

 Phim tài liệu       

 Phim khoa học       

 Phim hoạt hình       

 Phim khác (ghi rõ)       

11 
Số lượng phim nhập khẩu do địa phương thẩm định 
đã được cấp phép phổ biến tại địa phương  

      

 Phim tài liệu       

 Phim khoa học       

 Phim hoạt hình       

 Phim khác (ghi rõ)       

12 
Số lượng phim nhập khẩu do địa phương thẩm định 
nhưng không được cấp phép phổ biến 

      

 Phim tài liệu       

 Phim khoa học       

 Phim hoạt hình       

 Phim khác (ghi rõ)       
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TT NỘI DUNG  
KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

13 
Phim Việt Nam do nhà nước đặt hàng sản xuất đã 
phổ biến tại rạp 

          
  
  

13.1.1 Phim truyện điện ảnh             
    Số lượng phim             
    Số buổi chiếu             
    Số lượt người xem             
   Tổng doanh thu năm       

13.1.2 Phim tài liệu             
    Số lượng phim             
    Số buổi chiếu             
    Số lượt người xem             
   Tổng doanh thu năm       

13.1.3 Phim khoa học             
    Số lượng phim             
    Số buổi chiếu             
    Số lượt người xem             
   Tổng doanh thu năm       

13.1.4 Phim hoạt hình             
    Số lượng phim             
    Số buổi chiếu             
    Số lượt người xem             
   Tổng doanh thu năm       

14 
Phim Việt Nam do đơn vị/doanh nghiệp tư nhân sản 
xuất đã phổ biến trên hệ thống rạp 

          
  
  

14.1 Phim truyện điện ảnh             
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TT NỘI DUNG  
KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

  Số lượng phim             
    Số buổi chiếu             
    Số lượt người xem             
   Tổng doanh thu năm       

14.2 Phim tài liệu             
    Số lượng phim             
    Số buổi chiếu             
    Số lượt người xem             
   Tổng doanh thu năm       

14.3 Phim khoa học             
    Số lượng phim             
    Số buổi chiếu             
    Số lượt người xem             
   Tổng doanh thu năm       

14.4 Phim hoạt hình             
    Số lượng phim             
    Số buổi chiếu             
    Số lượt người xem             
   Tổng doanh thu năm       

15 Phim nước ngoài đã phổ biến tại rạp             
  15.1 Phim truyện điện ảnh             
    Số lượng phim             
    Số buổi chiếu             
    Số lượt người xem             
    Tổng doanh thu năm             
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TT NỘI DUNG  
KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

15.2 Phim tài liệu             
    Số lượng phim             
    Số buổi chiếu             
    Số lượt người xem             
    Tổng doanh thu năm             
  15.3 Phim khoa học             
    Số lượng phim             
    Số buổi chiếu             
    Số lượt người xem             
    Tổng doanh thu năm             
  15.4 Phim hoạt hình             
    Số lượng phim             
    Số buổi chiếu             
    Số lượt người xem             
    Tổng doanh thu năm             
  

III 
ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VÀ PHÁT TRIỂN 
NGUỒN NHÂN LỰC 

          
  

  

1 
Số lượng cán bộ, công nhân viên được phân công phụ trách 
lĩnh vực điện ảnh tại địa phương 

          
  

  

2 
Trình độ học vấn của cán bộ, công nhân viên được phân 
công phụ trách lĩnh vực điện ảnh tại địa phương 

          
  

  

  Trung cấp             

  
  Cao đẳng             

  
  Đại học             

  
  Trên Đại học             
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TT NỘI DUNG  
KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

3 
Chuyên môn đào tạo của cán bộ, công nhân viên được 
phân công phụ trách lĩnh vực điện ảnh tại địa phương 

          
  

  

 Tốt nghiệp các khoa chuyên ngành về điện ảnh             

  
 

Tốt nghiệp các khoa chuyên ngành không thuộc lĩnh vực 
điện ảnh 
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