
     ỦY BAN NHÂN DÂN  

    HUYỆN YÊN THÀNH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

  Số:         /UBND.PVHTT       Yên Thành, ngày       tháng      năm 2023 
V/v triển khai thực hiện Luật Điện ảnh  

 và các văn bản hướng dẫn thi hành 
  

 

  Kính gửi:  

- Phòng Văn hóa – Thông tin; 

- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông; 

- UBND các xã, Thị Trấn. 

  

 Thực hiện Công văn số 400/SVHTT-QLVH ngày 22/02/2023 của sở Văn 

hóa và Thể thao về việc triển khai thực hiện Luật Điện ảnh và các văn bản hướng 

dẫn thi hành, UBND huyện yêu cầu Phòng Văn hóa – Thông tin, Trung tâm Văn 

hóa, Thể thao và Truyền thông, UBND các xã, Thị trấn và các cơ quan đơn vị trên 

địa bàn huyện thực hiện một số nội dung sau: 

 - Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt trên Đài phát thanh truyền hình huyện, 

Cổng thông tin điện tử huyện và hệ thống đài truyền thanh các xã, thị trấn nội dung 

Luật Điện ảnh số 05/2022/QH15, ngày 15/6/2022 của Quốc hội; Nghị định số 

131/2022/NĐ-CP ngày 31/12/2022 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi 

hành nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao 

động về vị trí, vai trò của điện ảnh, các chính sách của Nhà nước về đầu tư, hỗ trợ 

và đẩy mạnh xã hội hóa để phát triển điện ảnh, công nghiệp điện ảnh. 

 - Đăng tải nội dung Luật Điện ảnh và các văn bản hướng dẫn thi hành trên 

Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị để phục vụ nhu cầu khai thác, sử dụng 

thông tin của người dân, doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức. 

 UBND huyện yêu cầu Trưởng Phòng Văn hóa – Thông tin, Giám đốc Trung 

tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông, Chủ tịch UBND các xã, Thị trấn  nghiêm 

túc thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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