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KẾ HOẠCH 

Thực hiện “Chiến lược phát triển Điện ảnh đến năm 2020, tầm nhìn  
đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

 

Thực hiện Quyết định số 2156/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Điện ảnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 
2030; Quyết định số 3181/QĐ-BVHTTDL ngày 30/9/2014 của Bộ trưởng 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành “Kế hoạch thực hiện chiến lược và Quy 
hoạch phát triển Điện ảnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”, UBND tỉnh Lạng 
Sơn xây dựng Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Điện ảnh đến năm 2020, 
định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Cụ thể hóa các nội dung tại Quyết định số 2156/QĐ-TTg của Thủ tướng 
Chính phủ và Quyết định số 3181/QĐ-BVHTTDL của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch về chiến lược phát triển Điện ảnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 
2030. 

- Xác định các nhiệm vụ cụ thể để triển khai thực hiện, thời gian hoàn thành, 
trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp 
liên quan. 

- Tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng phát hành phổ biến 
phim, chiếu phim và tuyên truyền, góp phần tăng mức hưởng thụ văn hóa cho đồng 
bào các dân tộc trong tỉnh. 

2. Yêu cầu 

 - Kế hoạch đảm bảo tính khả thi, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã 
hội, phù hợp khả năng nguồn lực của tỉnh ở từng giai đoạn, cân đối được sự hưởng 
thụ đồng đều của Nhân dân trên địa bàn tỉnh.   

- Có sự phối hợp chặt chẽ giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các 
ngành, cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình triển khai thực hiện. 

II. MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN 

1. Mục tiêu tổng quát 

Thực hiện hiệu quả hoạt động phát hành phim và chiếu bóng từ nay đến năm 
2020 và định hướng đến năm 2030 theo hướng hiện đại và hội nhập, giàu bản sắc 
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dân tộc, phục vụ tốt nhu cầu đời sống văn hóa, tinh thần của Nhân dân, nhất là ở 
vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, vùng đặc biệt khó khăn. 

Đẩy mạnh chính sách khuyến khích xã hội hóa, tăng cường thu hút đầu tư để 
liên doanh, liên kết xây dựng, nâng cấp Rạp Đông Kinh trở thành trung tâm văn hóa 
giải trí điện ảnh, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu hưởng thụ, giải trí của Nhân 
dân. 

2. Mục tiêu cụ thể 

2.1. Hoạt động phát hành phổ biến phim 

a) Giai đoạn từ năm 2019 - 2020: Công tác chiếu phim lưu động và tổ chức 
các đợt phim, tuần phim kỷ niệm các ngày lễ, sự kiện chính trị của đất nước, của 
tỉnh do Nhà nước đặt hàng: 

- Số buổi chiếu phim tại thôn, bản vùng sâu, vùng cao, biên giới: bình quân từ 
1.670 buổi/năm trở lên; 

- Số lượt người xem phim và nghe tuyên truyền 179.500 lượt người/năm; 

- Tỷ lệ chiếu phim truyện Việt Nam, phim tài liệu, khoa học, phim tư liệu lịch 
sử và tuyên truyền phục vụ các nhiệm vụ chính trị đạt 90% số buổi chiếu phim lưu 
động;  

- Tỷ lệ chiếu phim nước ngoài tại vùng sâu, vùng xa đạt 10%. 

b) Giai đoạn từ năm 2021 - 2025  và định hướng đến 2030: Công tác chiếu 
phim lưu động và tổ chức các đợt phim, tuần phim kỷ niệm các ngày lễ, sự kiện 
chính trị của đất nước, của tỉnh do Nhà nước đặt hàng: 

- Số buổi chiếu phim tại thôn bản vùng sâu, vùng cao, biên giới: bình quân từ 
1.670 buổi/năm trở lên; 

- Số lượt người xem phim và nghe tuyên truyền 197.450 lượt người/năm; 

- Tỷ lệ chiếu phim truyện Việt Nam, phim tài liệu, khoa học, phim tư liệu lịch 
sử và tuyên truyền phục vụ các nhiệm vụ chính trị đạt 85% số buổi chiếu phim lưu 
động; 

- Tỷ lệ chiếu phim nước ngoài tại vùng sâu, vùng xa đạt 15% - 20%. 

2.2. Sản xuất phim phóng sự, phóng sự tuyên truyền chuyên đề; biên tập 
xây dựng các nội dung tuyên truyền 

a) Giai đoạn từ năm 2019 - 2020: 

- Phóng sự tuyên truyền chuyên đề, video clip tài liệu khoa học, lịch sử, văn 
hóa: 08 - 10 phóng sự/năm. 

- Biên tập, xây dựng các nội dung tuyên truyền: 45 - 50 nội dung/năm. 

b) Giai đoạn từ năm 2021 - 2025 và định hướng đến 2030:  

- Phóng sự tuyên truyền chuyên đề, video clip tài liệu khoa học, lịch sử, văn 
hóa: 10 -12 phóng sự/năm; 
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- Biên tập, xây dựng các nội dung tuyên truyền: 50 - 60 nội dung/ năm. 

2.3. Công tác chiếu phim, doanh thu bán vé và hoạt động dịch vụ tại Rạp 
Đông Kinh, các rạp chiếu phim khác trên địa bàn tỉnh: 

a) Giai đoạn từ năm 2019 - 2020: 

- Tổng doanh thu:  2.000.000.000 đồng; 

- Tỷ lệ chiếu phim Việt Nam đạt 35%; 

- Số buổi chiếu phim phục vụ nhiệm vụ chính trị: 15 - 20 buổi/năm; 

- Triển khai thực hiện công tác chiếu phim chuyên đề lịch sử, văn học cho 
học sinh, sinh viên các trường trên địa bàn tỉnh từ 4 - 5 buổi/năm. 

 b) Giai đoạn từ năm 2021 - 2025 và định hướng đến 2030: 

- Tổng doanh thu: 6.000.000.000 đồng; 

- Tỷ lệ chiếu phim Việt Nam đạt 45%; 

- Số buổi chiếu phim phục vụ nhiệm vụ chính trị: 30 - 40  buổi/năm; 

- Triển khai thực hiện công tác chiếu phim chuyên đề lịch sử, văn học cho 
học sinh, sinh viên các trường trên địa bàn tỉnh  từ 5- 6 buổi/năm. 

2.4. Sắp xếp tổ chức bộ máy 

a) Giai đoạn từ năm 2019 - 2020: Giảm đầu mối các đội chiếu bóng lưu 
động còn 08 đội/10 huyện: 

- Năm 2019: Giữ nguyên các đội chiếu bóng lưu động như hiện nay: 09 
đội/10 huyện. 

- Năm 2020: Giảm đầu mối các đội chiếu bóng lưu động còn 08 đội/10 
huyện. Sáp nhập Đội chiếu bóng lưu động huyện Cao Lộc và Đội chiếu bóng lưu 
động  huyện Văn Quan thành 01 Đội, số người trong 01 Đội sáp nhập là 06 người 
(Giảm được 01 đội và giảm được 01 chức danh Đội trưởng).  

b) Giai đoạn từ năm 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030: Giảm đầu 
mối các đội chiếu bóng lưu động còn 07 đội/10 huyện: 

- Năm 2021: Sáp nhập 02 đội chiếu bóng lưu động thành 01 Đội. Sáp nhập 
Đội chiếu bóng lưu động huyện Bắc Sơn và Đội chiếu bóng lưu động  huyện Bình 
Gia thành 01 Đội, số người trong 01 Đội sáp nhập là 06 người (Giảm được 01 đội 
và giảm được 01 chức danh Đội trưởng).  

- Năm 2022 đến năm 2030: Giữ nguyên 07 đội chiếu bóng lưu động. 

2.5 Thực hiện tự chủ đối với Rạp Đông Kinh theo Nghị định số 
16/2015/NĐ-CP của Chính phủ  

a) Giai đoạn từ năm 2019 - 2020: Tiếp tục thực hiện Quyết định số 
2464/QĐ-UBND ngày 30/11/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phân loại đơn 
vị sự nghiệp công lập và giao quyền tự chủ về tài chính cho đơn vị sự nghiệp trực 
thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2018-2020. 
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b) Giai đoạn từ năm 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030: Từng 
bước thực hiện tự chủ đảm bảo chi thường xuyên, chi trả lương từ 02 đến 06 viên 
chức làm việc tại rạp và chi trả lương lao động thời gian. 

- Năm 2021: Thực hiện tự chủ đảm bảo một phần kinh phí chi thường xuyên 
phục vụ chiếu phim, chi trả lương và các khoản trích theo lương cho 02 viên chức 
làm việc tại Rạp và trả lương cho 10 đến 12 lao động hợp đồng. 

- Năm 2022: Thực hiện tự chủ đảm bảo một phần kinh phí chi thường xuyên 
phục vụ chiếu phim, chi trả lương và các khoản trích theo lương cho 03 viên chức 
làm việc tại Rạp và trả lương cho 10 đến 12 lao động hợp đồng. 

- Năm 2023: Thực hiện tự chủ đảm bảo một phần kinh phí chi thường xuyên 
phục vụ chiếu phim, chi trả lương và các khoản trích theo lương cho 04 viên chức 
làm việc tại Rạp và trả lương cho 10 đến 12 lao động hợp đồng. 

- Năm 2024: Thực hiện tự chủ đảm bảo kinh phí chi thường xuyên phục vụ 
chiếu phim, chi trả lương và các khoản trích theo lương cho 05 viên chức làm việc 
tại Rạp và trả lương cho 10 đến 12 lao động hợp đồng. 

- Từ năm 2025 đến 2030: Thực hiện tự chủ đảm bảo kinh phí chi thường 
xuyên phục vụ chiếu phim, chi trả lương và các khoản trích theo lương cho 06 viên 
chức làm việc tại Rạp và trả lương cho 10 đến 12 lao động hợp đồng.  

2.6. Công tác xã hội hóa 

a) Giai đoạn 2019 - 2020: Giữ nguyên hoạt động liên doanh liên kết với đối 
tác tổ chức hoạt động chiếu phim tại Rạp Đông Kinh như hiện nay. 

b) Giai đoạn từ năm 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030: Liên 
doanh liên kết với các đối tác xây mới 02 phòng chiếu phim đạt tiêu chuẩn loại 1 tại 
Rạp Đông Kinh.  

2.7. Đào tạo nguồn nhân lực 

a) Giai đoạn 2019 - 2020: Tỷ lệ cán bộ, viên chức, lao động trình độ đại học 
đạt 75%. 

b) Giai đoạn từ năm 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030: Tỷ lệ cán 
bộ, viên chức, lao động trình độ đại học đạt: 90%. 

2.8. Đầu tư thiết bị chiếu phim, ô tô chuyên dụng chiếu phim lưu động 

a) Giai đoạn 2019 - 2020:  

- Máy chiếu phim: 01 bộ/năm (tính vào đơn giá buổi chiếu phim hàng năm). 

- Ô tô chuyên dùng chiếu phim lưu động: 01chiếc (cấp cho Đội chiếu phim 
lưu động thuộc huyện biên giới Văn Lãng). 

b) Giai đoạn từ năm 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030: 

- Máy chiếu phim: 01 bộ/năm (tính vào đơn giá buổi chiếu phim hàng năm). 

- Ô tô chuyên dùng: 03 ô tô (cấp cho Đội chiếu phim lưu động 03 huyện biên 
giới: Đình Lập, Lộc Bình, Tràng Định). 
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III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

1. Công tác tuyên truyền                                                                                                

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong các cấp ủy đảng, 
chính quyền, các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò của điện ảnh với phát triển kinh 
tế - xã hội với nhiều hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng. 

- Tăng cường quảng bá, giới thiệu bằng nhiều hình thức hiện đại và truyền 
thống (trang thông tin điện tử, mạng xã hội, cổ động tuyên truyền bằng pano, áp 
phích, loa đài, tờ rơi, tờ gấp…) các tác phẩm điện ảnh có giá trị tư tưởng cao, đặc 
biệt các tác phẩm ca ngợi chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí 
Minh, các tác phẩm phản ánh bản lĩnh, tâm hồn, trí tuệ Việt Nam trong các cuộc 
kháng chiến chống giặc ngoại xâm đến đông đảo cán bộ, các tầng lớp nhân dân tỉnh 
Lạng Sơn. 

 2. Xây dựng cơ chế, chính sách, chương trình phát triển điện ảnh 

- Xây dựng chế độ, chính sách đặc thù đối với hoạt động điện ảnh tại vùng 
sâu, vùng xa, biên giới, vùng đặc biệt khó khăn. 

- Khai thác có hiệu quả nguồn hỗ trợ của Trung ương từ các chương trình 
phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư cơ sở vật chất cho hoạt động văn hóa, đặc biệt các 
xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 
vùng biên giới. 

- Tranh thủ nguồn vốn đầu tư của Trung ương để xây dựng, nâng cấp công 
trình rạp, cụm rạp chiếu phim trong tỉnh, thực hiện cơ chế liên doanh, liên kết đầu 
tư theo cơ chế xã hội hóa để huy động nguồn lực. 

 3. Xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật đồng bộ, hiện đại 

- Đầu tư máy chiếu phim kỹ thuật số tiêu chuẩn rạp, cải tạo Rạp Đông Kinh 
thành cụm Rạp đạt tiêu chuẩn Rạp loại 1 với quy mô 04 phòng chiếu, 500 ghế ngồi 
với công nghệ, trang thiết bị máy móc hiện đại. 

 - Đầu tư trang thiết bị cho công tác sản xuất phim, thiết bị chiếu phim và 
phương tiện ô tô chuyên dụng cho các đội chiếu phim lưu động.  

4. Đẩy mạnh xã hội hóa, thực hiện tự chủ kinh phí 

Tăng cường thu hút đầu tư các nguồn vốn từ các thành phần kinh tế, nguồn 
viện trợ, hoạt động liên doanh, liên kết để xây dựng các cụm rạp tại thành phố, các 
huyện có tiềm năng, nhằm huy động nguồn lực để phát huy tối đa hiệu quả của công 
tác phát hành phim và chiếu bóng, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, mức 
hưởng thụ các tác phẩm điện ảnh của Nhân dân. 

Xây dựng phương án tự chủ tại Rạp Đông Kinh theo Nghị quyết số 19-
NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII, Nghị định số 
16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu 
trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính. Xây 
dựng lộ trình tự chủ theo từng giai đoạn, tiến tới đến năm 2024 tự chủ toàn phần. 
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 5. Kiện toàn tổ chức bộ máy 

Tiếp tục sắp xếp lại tổ chức bộ máy, bảo đảm tinh gọn, giảm đầu mối, từng 
bước giảm biên chế tăng thu nhập cho người lao động mà vẫn hoạt động hiệu quả, 
đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Sắp xếp lại nhân sự đảm bảo chất lượng, thực hiện 
tốt nhiệm vụ được giao. 

Xây dựng và thực hiện hiệu quả đề án vị trí việc làm, phát huy tính năng động 
sáng tạo, tinh thần trách nhiệm của lao động trong đơn vị để đạt hiệu quả cao trong 
công việc. 

Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng cán bộ, viên chức, 
người lao động, từng bước cân đối cơ cấu đội ngũ cán bộ về trình độ, độ tuổi, giới 
tính, thành phần dân tộc, địa bàn công tác ở các đội chiếu phim lưu động cho phù 
hợp. Thực hiện tuyển dụng cán bộ có trình độ quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ công 
tác ở các lĩnh vực điện ảnh, ưu tiên tuyển dụng cán bộ tại các lĩnh vực còn thiếu, 
cán bộ có trình độ chuyên sâu về quản lý, kỹ thuật và chuyên ngành. Điều động, 
phân công công việc hợp lý đối với nhân sự làm việc tại các phòng chuyên môn, đội 
chiếu phim lưu động, rạp để hoạt động đạt hiệu quả. 

6. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 

Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ 
quản lý, cán bộ chuyên môn trong lĩnh vực điện ảnh, đảm bảo về chất lượng, số 
lượng, trình độ đào tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển điện ảnh. 

Xây dựng kế hoạch phát triển nguồn nhân lực, trong đó chú trọng nguồn nhân 
lực quản lý và đội ngũ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ thuật có tay nghề cao. 

Khuyến khích, tạo điều kiện cho viên chức, lao động tham gia các lớp  đào 
tạo chuyên môn về đạo diễn, biên kịch, quay phim, dựng phim, tuyên truyền - 
thuyết minh, quảng cáo tiếp thị phim, vận hành thiết bị chiếu phim. Tăng cường mở 
các lớp đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn và dài hạn cho cán bộ từ tuyến tỉnh đến cơ sở 
về công tác chuyên môn, chuyên ngành điện ảnh, mời các chuyên gia hàng đầu 
trong lĩnh vực văn hóa, điện ảnh giảng dạy, đào tạo. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

- Chủ trì, theo dõi tổ chức thực hiện các mục tiêu, giải pháp thực hiện Kế 
hoạch; kịp thời tham mưu, đề xuất UBND tỉnh giải quyết những khó khăn, vướng 
mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện.  

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, tham mưu cho HĐND 
tỉnh, UBND tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư và phát triển lĩnh 
vực điện ảnh trên địa bàn tỉnh.  

- Thực hiện theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả thực hiện các nội dung của 
Kế hoạch, hàng năm báo cáo định kỳ UBND tỉnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch; đề xuất điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch nếu cần thiết.  

2. Sở Tài chính 
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 Thẩm định kinh phí do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng, tham 
mưu cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch.  

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Phối hợp với Sở Tài chính xem xét, cân đối nguồn vốn để triển khai thực hiện 
Kế hoạch. 

4. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, 
Báo Lạng Sơn 

Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện công tác tuyên 
truyền nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và quần chúng nhân dân về vị trí, 
vai trò của điện ảnh trong đời sống văn hóa, xã hội; tuyên truyền các chủ trương, 
chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về điện ảnh, tuyên truyền quảng bá 
cho hoạt động sản xuất, phổ biến và phát hành phim trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

5. Sở Giáo dục và Đào tạo 

Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai Kế hoạch đến các 
trường học trên địa bàn tỉnh, định hướng giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ 
quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục thông qua 
các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, phát hành phim và tổ chức xem phim với các 
thể loại phim chuyên đề lịch sử, khoa học, giáo dục. 

6. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh 

Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo các Đồn Biên phòng 
tạo điều kiện để tổ chức các đợt phim, tuần phim phục vụ nhiệm chính trị tại đơn vị. 

7. UBND các huyện, thành phố 

Tuyên truyền các chính sách của Nhà nước về hưởng thụ điện ảnh đến toàn 
thể Nhân dân; phối hợp, tạo điều kiện cho các Đội chiếu bóng lưu động thực hiện 
tốt công tác tuyên truyền, chiếu phim phục vụ Nhân dân. 

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố chủ 
động triển khai thực hiện Kế hoạch. Định kỳ báo cáo kết quả triển khai thực hiện về 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (trước ngày 15/11 hằng năm) để tổng hợp báo cáo 
UBND tỉnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định./. 
 

 
Nơi nhận: 
- Bộ VHTTDL; (BC)  
- TT. Tỉnh ủy;  
- TT. HĐND tỉnh; (BC) 
- Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND tỉnh;  
- Các sở: TC, KHĐT, GDĐT, VHTTDL, TT&TT; 
- Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh; 
- Báo Lạng Sơn, Đài PTTH tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh;  
- UBND các huyện, thành phố; 
- C, PCVP UBND tỉnh, 
  các Phòng: KGVX, KTTH, TH, TH-CB;  
- Lưu: VT, KGVX(LHH). 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 
 
 

Hồ Tiến Thiệu 
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