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BAO CÁO 
Hoit dng phô bin phim näm 2019 

và tong kêt 3 näm (2017-2019) 

Thirc hin Van bàn s 434/BVHTTDL-DA ngày 05/02/2020 cüa B Van 
boa, Th thao và Du lich, Si Van hóa, The thao và Du ljch Tuyên Quang báo cáo 
hot dng phô biên phim nãm 2019 và tong kêt 3 nãm (2017-2019), nhu sau: 

I. KET QUA TRIEN KHAI, THLC HIN NAM 2019 
1. Dánh giá chung vic thirc hin nhim vi 
1.1. Phuc vy nhiêm vy chInh tn 

S Van hóa, Th thao và Du ljch Tuyên Quang có 01 dan vj sir nghip (Trung 
tam Phát hành phim và Chiêu bong) thrc hin chirc nang phát hành phô biên phim, 
trong do chü yêu thirc hin nhirn viii tuyên truyên, chiêu phim phiic vçi chInh tri 
ti các thôn bàn, vüng sâu, vi1ng xa, ving III (vüng dc bit kbó khän theo Quyêt 
djnh 582/QD-TTg, ngày 28/4/20 17 cüa Thu tung ChInh phü) trên da bàn tirth. 

- Näm 2019 dä to ch'crc 4 tháng phim và 7 dcit phim, tun phirn tuyên truyn 
k' nirn các ngày 1 1rn cüa dat nithc, sir kin chInh trj quan tr9ng cüa tinh ti các 
thOn bàn, vüng sâu, viing xa, vüng dc bit khó khän. 

- Phông chiu phim HD ti Trung tam Phát hành phim và Chiu bong dã chü 
tr9ng cong tác tuyên truyên, thpc hin 30 buôi chiêu phim chuyên dê "H9c tp Va 
lam theo tu tuOng do d(rc, phong cách Ho ChI MinE". "PhOng chông suy thoái ye 
tu tu&ng chInh trj",.. cho can bô, dàng vien, doàn viên hi viên các to chirc doàn 
thêtrong ngànb, ngoài ra cOn to chüc các buôi chiêu phim phiic vii các cháu 
thiêu nhi nhân djp tháng hành dng vi tré em, Ngày Quoc tê Thiu nhi 1/6; Têt 
Trung thu näm 2019. 

2.1. Phuc vu nhu cáu giái ti-I, thzthi'ig thi'c tác phdrn din ânh 

Trên dia bàn tinh hin CO 01 dan vi kinh doanh phim (Lotte Cinema Tuyên 
Quang) do tu nhân quàn l, gOrn 4 phOng chiu phirn vó'i 500 gh phiic vi nhu cu 
giái trI, thuing thiirc các tác phârn diên ành, däc bit là giâi tré. 

2. Kêt qua trin khai cu the 
2.1. Phát hành phiin và chiê'u bong 

Nàm 2019 S Van bOa, Th thao và Du ljch dà chi do Trung tam Phát hành 
phim và Chiêu bOng khai thác 14 bàn phim truyn (dan vj tir khai thác 8 bàn 
phim, Cue Diên ành cap 6 bàn phirn) và 5 bàn phim tài 1iu ni dung ca ngçii 



Dãng, Bác Ho kInh yeu, ca ngçii guong ngui tt, vic t& trong vic gitt gin bàn 
sac van hóa và xây drng và bào v To quôc, bào v chü quyên biên dào,... 

2.2. Chiê'uphim lu'u dç5ng 

Toàn tinh hin có 08 di chiu phirn luu dng; 01 t chiu phim CG dng, 
vói däc thi hoat dng luu dông tai  100% các xã, thôn bàn vüng sâu, vüng xa, 
vUng dc bit khó khãn trên dja bàn tinh. Närn 2019 dã thc hin 1.704/1.690 
bui chiêu, dat  100,8% kê hoach, trong do: Chiêuphim luu dng: 1.674 buôi 
(148 buôi, 34.710 lugt ngui xem tai  các diem cO Dông bào Mông cu trü trên dja 
bàn tinh); PhOng chiêu phim HD: 30 buôi, phiic vi,i 1.500 1uçt ngui xem; To 
chiêu phim ca ding: 61 buôi, phic vii 18.060 luqt nguOi xern. 

(Co b1e2u thO'ng kê kern theo) 

Ngoài ra dã t chüc 01 lOp tp huân nghip vi tuyên truyên, quàng bá phim 
cho 8 di chiêu phim luu dng, to chiêu phim co' dng; cir 02 viên chiirc di tp hun 
nghip vii k thut phô biên phirn nàm 2019 do Cjc Din ành to chüc tai  tinh Phü 
Th9; cü 02 viên chirc di t.p huân lam phirn phóng six và tài 1iu truyên hInh tai 
Thanh phô Pleiku, tinh Gia Lai. 

II. KET QUA HOAT BONG PHO BIEN PHIM 3 NAM (2017-2019) 

S 
TT 

Chi tiêu Nàm 2017 Näm 2018 Nàm 2019 T$ng cong 

1 Buêiichiêu 1.645 1.668 1.704 5.017 

Trongdó: Phycvdo'ng 
bào dan tç5c Mong. 132 156 148 436 

2 Buoituyêntruyên 2.528 3.076 1.704 7.308 

3 Luçtnguixem 451.350 457.090 461.520 1.369.960 

Trong do: Lztctt 
dong bào dan tc Mong 30.190 38.280 34.710 103.180 

II. BANH GIA THUJN LQI, iuiO lulAN 

1. Thuân lo'i 
- Sir nghip din ành nói chung, cong tác pM bin phim nOi riêng trong 

nhi.mg nàm qua duc sir quan tam cüa Tinh ñy, Uy ban nhân dan tinh, Ciic Diên 
ânh dã dâu tu ye tài san, trang thiêt bj may chiêu phirn dông b may chiêu phirn K 
thut so HID, kinh phi hoat dng dê tuyên truyên, chiêu phim phic vi dOng bào các 
xã, thôn, bàn vüng sâu, vüng xa, vüng dc bit khO khàn trên dja bàn tinh Tuyên 
Quang, gop phân thrc hin rnt sO chinh sách u'u dãi hung th van hóa và cài 
thin ye nâng cao di sOng tinh than cho nhân dan, giàm sir chnh lch v trinh do 
phát triên so vi các ving khác trong Ca nuOc. 

- Tp th can b, cOng chc, viên chirc Trung tarn Phát hành phim và Chiu 
bong luOn doàn kêt, khäc phiic khO khãn dê tO chiirc, thrc hin hoàn thành t& rnoi 
nhim vi.1 ducic giao. '' 
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2. Khó khàn 
- Hin nay Tuyên Quang chua có h thng rap, ciirn rp chiu phim ti thành 

ph theo Chiên 1uçc phát triên din ành den närn 2020, tarn nhIn den närn 2030 nên 
khO khän trong cong tác phó biên phim, phic vi nhu câu thrnng thirc các tác phâm 
din ành cüa cong chüng. 

- Dôi ngü can bô, viên chirc chua duçc dào to chInh quy v chuyên ngành 
diên ành; viêc tuyên truyên, k thut lam phim phOng sr con thiêu; viên chirc trong 
biên chê cüa dan vj dà nghi hru tn chua kp thai tuyên diing bô sung. 

- CuM närn 2019, tinh Tuyên Quang dà xây diing D an hcip nht Trung tarn 
Van hóa tinh vi Trung tarn Phát hành phim và Chiêu bong thành 01 dâu rnôi theo 
Quyêt dnh so 429/QD-TTg ngày 18/4/2019 cüa Thu tung ChInh phü ban hành 
Quyêt dnh Quy hoach  mng lithi các dan v sr nghip cong 1p trong linh v1rc van 
boa, the thao va du ljch den narn 2021, dnh hi.thng den näm 2030, theo do nêu Dê 
an duçic phê duyt, so Di chiêu phim luu dng se giàm con 03 di nên so buôi 
chiêu phirn luu dng së giârn. 

III. NHIM VU TRQNG TAM NAM 2020 
- On dnh t chuc, biên ch cüa các di chiu bong luu dng, tip tc thixc 

hin chi tiêu hott dng phO biên phirn den các thOn bàn, vüng sâu, ving xa, vüng 
III (viing dc bit khO khän theo Quyêt djnh 582/QD-TTg, ngày 28/4/20 17 cüa Thñ 
tithng ChInh phü) trên dja bàn tinh. 

- Thirc hin t& cong tác tharn rnuu vi Uy ban nhân dan tinh v linh vIc 
din ành nói chung, hot dng phô biên phirn nói riêng; tiêp tiic dê xuât vol Uy ban 
nhân dan tinh thc hin Chiên lucic phát triên din ành den nãm 2020, tarn nhIn 
den näm 2030. 

- Trin khai k hoch t chirc các dçt phirn, pM bin the tác phrn diên ành 
giáo d1ic h9c du&ng cho hçc sinh, sinh viên trên da bàn ti PhOng chiu phirn HD; 
kê hoch to chüc tháng phim, dçit phirn, tuân phim tuyen truyn kS'  nim các ngày 
ie cña dat nuOc, các sir kin chInh trj cüa tinh, chii tr9ng phiic vii các dirn CO dng 
bào dan tc MOng tren dja bàn tinh. 

- PMi hçp Ciic Din ành CO kê hoch mO các lOp bM duO'ng tp hun cho 
viên chirc k thut vn hành, sir diing may chieu phirn, cong tác tuyên truyn, quay 
phim, lam phirn phóng si ngan ti dja phuang. 

Ncri nhân:.- 
- Cue Diên ânh (b/c); 
- Lãnh dao So; 
- Luu VT, QLVH. 
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2 'i'. 

TWO 
DU L!CH 

UBND TIN 
sOvANHOA,T 

G 
J LJCH 

BIEU MAU THÔNG KE NAM 2019 

1. Nhãn hrc hoat dng phô bin phim: 

S hrçrng can b, cong nhân biên ché vien, HDLD trong 

Tong so can b 
CC,VCvã 

HBLI) 
(1)(2) 

Tong so biên chê (1) 
Hop CIng lao dng 

(2) 
Dai hoc Cao dung Trung ctp k5 thu@ viên 

26 06 03 06 07 04 

2. Ngãn sách nha nur&c cp: 

Ngân sách cp cho dâu tir xãy drng 
co' s& 4t chat 

Ngân sách cap cho hoat dng 
chiêu bong lu'u dIng 

Tong so ngân sách 

Không 4527000000d 4.527.000.000 d 

3. S hrçrng phim diroc thâm djnh d cp giy phép phô bin theo phãn cap: Không 

Phim tài Iiu Phim khoa hçc Phim hoat hInh S phim không dirqc cp phép 

Phirn Viêt Nam 

Phim nhâp khuu 
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4. Mane hrói ran chiêu bón: 

STT Ten rtp, ctm rtp 
Tang sphông 

chiêu 

Phông chiêu du'Qc 
trang bj may chiu 
K thuât so chuân 

2K 

Phông chiêu durqc 
trang bi may chiêu 
HD (ghi rô là duçic 
trang b hay thuê) S ghê 

I.  Rp dang hott dng chiu phim 

1 01 PhOng Chiêu phim HD 01 
Duçic trang bj 01 bô 
may chiu phim HD 

50 

II.  Rtp không hott dng: Không 
III.  Rtp dä chuyn di imic dIch s1r dyng: Không 

5. Mane hrói chiêu bón liru dôn: 
Tong s di Chiêu bong 

liru dng, to 
Chiu phim Co dng, 

phông Chiêu phim HD 

Ting 
biên ch 

So lu'çrng may chiêu phim k5' 
thut s HD 

(ghi rO là dugc trang bj hay thuê) 

So Iu'qng may 
chiu phirn video 

S lirqng ô to chiêu 
phim liru dng 

10 26 
10 b may chiu phim k5 thut s 

HD (ducic trang bj) 
0 02 

6. Kêt auã hoat dôni chiêu nhim näm 2019: 
Sôlirçrngdâu 

phim 
chiu trong näm 

Buôi chiêu tti Rip 
Buoi chieu Liru dng 

Phim 
Viet 
Nam 

Phim 
Nu'o'c 
ngoãi 

Tong 
so 

s6 bui chiu 
So hrçng 

ngu'ô'i xem 
Doanh thu S6 bui chiu 

S6 Iu'qng 
ngwo'I xem 

Phim 
Vit 
Nam 

Phim 
Nurc 
ngoai 

Tong 
so 

Phim 
Vit 
Nam 

Phim 
Nu*c 

.. 
ngoai 

Tong 
so 

Phim 
Vit 
Nam 

Phim 
Nu*c 

,. 
ngoai 

Tong 
so 

Phim 
Vit 
Nam 

Phim 
Nuc 

'. 
ngoai 

Tong 
so 

Phim 
Vit 
Nam 

Phim 
Nu'&c 

. 
ngoàl 

Tôn 
so 

17 17 1.704 1.704 461.800 461.800 
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7. Danh sách 05 phim Vit Nam vã 05 phim nithc ngoài có doanh thu cao nhãt: Không 

STT 05 PHIM VIET NAM cO DOANH THU CAO NHAT DOANH THU (triu dông) 
1 0 

STT 05 PHIM NUOC NGOAI cO DOANH THU CAO NHAT DOANH THU (triu &ng) 
1 0 
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