
UBND TỈNH PHÚ THỌ 
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:         /STTTT-TTBCXB 
 

 V/v triển khai Luật Điện ảnh 

và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật. 

 

 Phú Thọ, ngày       tháng  02  năm 2023 

 

Kính gửi:  

 - Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện, thành, thị; 

- Các cơ quan báo chí của tỉnh. 
 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 262/UBND-KGVX ngày 

03/02/2023 về việc triển khai Luật Điện ảnh và các văn bản hướng dẫn thi hành 

Luật; theo nội dung đề nghị phối hợp của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại 

Văn bản số 56/SVHTTL-TTr ngày 06/02/2023, 

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

UBND các huyện, thành, thị; các cơ quan báo chí của tỉnh: 

1. Tuyên truyền, phổ biến các quy định tại Điều 21 Luật Điện ảnh (số 

05/2022/QH15 ngày 15/6/2022) về phổ biến phim trên không gian mạng; Nghị 

định số 131/2022/NĐ-CP ngày 31/12/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều của Luật Điện ảnh; gắn với các quy định tại khoản 1 Điều 21 Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ số 07/2022/QH15 ngày 16/6/2022; khoản 

2, 3 Điều 4, khoản 6, 10 Điều 28 Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 

29/11/2005 đã được sửa đổi, bổ sung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Sở hữu trí tuệ số 36/2009/QH12 ngày 19/06/2009; Điều 27 Nghị định số 

131/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 

2 Điều 3 Nghị định số 28/2017/NĐ-CP ngày 20/3/2017 của Chính phủ về sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của 

Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan 

và Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo; các 

quy định tại Nghị định số 128/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của 

Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng 

cáo đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 129/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 

của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch, thể thao, quyền tác giả, quyền liên quan, 

văn hóa và quảng cáo. 

2. Hình thức thông tin, tuyên truyền trên các ấn phẩm báo chí, cổng/trang 

thông tin điện tử, tài liệu xuất bản để các tổ chức, doanh nghiệp, cán bộ, công chức, 

viên chức và Nhân dân hiểu rõ, thực hiện Luật Điện ảnh và những quy định pháp 

lật khác có liên quan. 

https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2022/07/05-2022-qh15..pdf
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2023/01/131-nd.signed.pdf
https://ipvietnam.gov.vn/documents/20195/1326404/Luat+sua+doi%2C+bo+sung+mot+so+dieu+cua+Luat+So+huu+tri+tue.pdf/e4fc7dc2-2e7b-4a6a-99d6-7a9ae7caf90f
https://ipvietnam.gov.vn/documents/20182/1226838/5.1.+Luat+So+huu+tri+tue+2005.pdf/25549ba4-86cc-41e9-b8cc-02c562c1934d
https://ipvietnam.gov.vn/documents/20182/626826/5.2.+Luat+So+huu+tri+tue+sua+doi.pdf/a268a18f-eb19-4884-892e-eeae913d7d47
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=32506
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=122527&Keyword=131/2013
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2023/01/128-nd.signed.pdf


Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

UBND các huyện, thành, thị; các cơ quan báo chí của tỉnh quan tâm triển khai 

thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- GĐ; PGĐ (B. Thúy); 

- Thanh tra Sở; 

- Trung tâm CNTT&TT; 

- Lưu: VT, TTBCXB (NL). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hồng Thúy 
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