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THÔNG TƯ 
QUY ĐỊNH TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH PHIM 

CỦA ĐÀI TRUYỀN HÌNH, ĐÀI PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH 

 

Căn cứ Luật Điện ảnh số 62/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh số 31/2009/QH12 ngày 18 tháng 6 

năm 2009; 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định tổ chức và hoạt động của Hội 

đồng thẩm định phim của đài truyền hình, đài phát thanh - truyền hình như sau: 

I. TỔ CHỨC CỦA HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH PHIM 

Điều 1. Tổ chức của Hội đồng thẩm định phim 

1. Hội đồng thẩm định phim của đài truyền hình, đài phát thanh - truyền hình 

(sau đây gọi là Hội đồng) do người đứng đầu đài truyền hình, đài phát thanh - 

truyền hình quyết định thành lập, với nhiệm kỳ hoạt động hai năm. 

2. Hội đồng có số lượng từ năm thành viên trở lên gồm: Chủ tịch, Phó Chủ 

tịch, các ủy viên là người đại diện cơ quan quyết định thành lập, người có chuyên 

môn về quản lý và hoạt động điện ảnh, có uy tín. 

Điều 2. Chức năng và nhiệm vụ của Hội đồng 

Hội đồng thực hiện chức năng thẩm định phim để tư vấn cho người đứng 

đầu đài truyền hình, đài phát thanh - truyền hình theo quy định tại khoản 2 Điều 39 

Luật Điện ảnh. 

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH PHIM 

Điều 3. Nguyên tắc làm việc của Hội đồng 

1. Hội đồng làm việc theo nguyên tắc tập thể, thảo luận dân chủ để nhận xét, 

đánh giá phim. 

2. Buổi thẩm định phim của Hội đồng phải có trên 1/2 tổng số thành viên 

tham dự hoặc trên 1/2 thành viên góp ý kiến đối với trường hợp quy định tại khoản 

3 Điều 5 Thông tư này. 

3. Ngoài các buổi thẩm định phim, Hội đồng họp để rút kinh nghiệm về hoạt 

động ít nhất sáu tháng một lần. 

https://luatminhkhue.vn/thong-tu-08-2010-tt-bvhttdl-cua-bo-van-hoa--the-thao-va-du-lich-ve-viec-quy-dinh-to-chuc-va-hoat-dong-cua-hoi-dong-tham-dinh-phim-cua-dai-truyen-hinh--dai-phat-thanh---truyen-hinh.aspx
https://luatminhkhue.vn/luat-dien-anh-so-62-2006-qh11.aspx
https://luatminhkhue.vn/nghi-dinh-so-185-2007-nd-cp-cua-chinh-phu---quy-dinh-chuc-nang--nhiem-vu--quyen-han-va-co-cau-to-chuc-cua-bo-van-hoa--the-thao-va-du-lich.aspx


4. Kết luận của Hội đồng do Chủ tịch Hội đồng hoặc Phó Chủ tịch được Chủ 

tịch Hội đồng ủy nhiệm công bố và chịu trách nhiệm. 

5. Thành viên Hội đồng không được công bố nội dung thảo luận và ý kiến 

kết luận của Hội đồng. 

6. Thành viên Hội đồng vắng mặt không có lý do chính đáng quá ba buổi 

thẩm định phim liên tiếp do Chủ tịch Hội đồng đề nghị, người đứng đầu đài truyền 

hình, đài phát thanh - truyền hình miễn nhiệm và bổ sung người thay thế. 

7. Địa điểm, phương tiện làm việc và người giúp việc Hội đồng do người 

đứng đầu đài truyền hình, đài phát thanh - truyền hình sắp xếp, bố trí. 

Điều 4. Quyền và trách nhiệm của Chủ tịch, Phó Chủ tịch và ủy viên Hội 

đồng 

1. Chủ tịch chủ trì các buổi thẩm định phim hoặc các cuộc họp để rút kinh 

nghiệm của Hội đồng. 

2. Đề nghị thay đổi thành viên Hội đồng trong trường hợp quy định tại 

khoản 6 Điều 3 của Thông tư này. 

3. Đề nghị người đứng đầu đài truyền hình, đài phát thanh - truyền hình mời 

thêm một số chuyên gia tham gia thẩm định phim để tham khảo ý kiến trong 

trường hợp cần thiết. 

4. Phó Chủ tịch Hội đồng thực hiện quyền và trách nhiệm của Chủ tịch Hội 

đồng khi được Chủ tịch Hội đồng ủy nhiệm. 

5. Thành viên có quyền và trách nhiệm tham gia đầy đủ các buổi thẩm định 

phim, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 5 của Thông tư này, đóng góp ý 

kiến nhận xét, đánh giá bằng văn bản đối với bộ phim được thẩm định; trường hợp 

vắng mặt phải báo cáo Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) Hội đồng. 

Điều 5. Trình tự, thủ tục thẩm định phim 

1. Khi nhận được yêu cầu thẩm định phim của người đứng đầu đài truyền 

hình, đài phát thanh - truyền hình, Chủ tịch Hội đồng (hoặc Phó Chủ tịch được ủy 

nhiệm) mời các thành viên xem phim và thảo luận về nội dung, nghệ thuật. 

2. Ý kiến thảo luận và Phiếu thẩm định của thành viên phải được ghi chép và 

tổng hợp trong biên bản thẩm định để làm cơ sở trình người đứng đầu đài truyền 

hình, đài phát thanh - truyền hình. 

3. Đối với băng hình, đĩa hình nhiều tập, Hội đồng có thể không tập trung 

thẩm định phim nhưng thành viên Hội đồng có trách nhiệm xem và đóng góp ý 

kiến bằng văn bản. 

Điều 6. Ý kiến thành viên Hội đồng và kết luận của Hội đồng về từng bộ 

phim 



1 Thành viên Hội đồng có trách nhiệm nhận xét, đánh giá từng phim được 

thẩm định theo các hình thức sau đây: 

a) Có thể phát sóng rộng rãi cho mọi đối tượng khán giả đối với phim có nội 

dung không vi phạm các điều cấm theo quy định tại Điều 11 Luật Điện ảnh, bảo 

đảm tiêu chuẩn kỹ thuật; 

b) Phải lược cắt một hay nhiều cảnh; phải sửa chữa lời nếu vi phạm quy định 

tại Điều 11 Luật Điện ảnh mới được phát sóng; 

c) Không cho phép phát sóng đối với phim có nội dung vi phạm điều cấm 

theo quy định tại Điều 11 Luật Điện ảnh mà không sửa chữa được hoặc không bảo 

đảm tiêu chuẩn kỹ thuật. 

2. Kết luận của Hội đồng do Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch được Chủ tịch ủy 

quyền ký phải được 2/3 thành viên trở lên có mặt tán thành hoặc từ 2/3 trở lên số 

thành viên đã gửi phiếu thẩm định trong trường hợp Hội đồng không họp. 

3. Kết luận của Hội đồng thẩm định phim phải lưu cùng với quyết định cho 

phép phát sóng bộ phim. 

III. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 7. Hiệu lực thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2010. 

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các tổ chức, cá nhân cần 

phản ánh kịp thời về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để xem xét, sửa đổi, bổ 

sung. 

Điều 8. Trách nhiệm thực hiện 

Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Điện ảnh, người đứng đầu đài truyền 

hình, đài phát thanh - truyền hình, các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thẩm 

định phim phát sóng trên truyền hình chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./. 
 

Nơi nhận: 
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- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 
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