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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 718 /QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày25 tháng 02 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Kế hoạch sản xuất các Chương trình phục vụ đồng bào
dân tộc miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo năm 2021
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Căn cứ Luật Điện ảnh 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 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 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;
Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của
Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm,
dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên;
Căn cứ Quyết định số 629/QĐ-BVHTTDL ngày 04 tháng 02 năm 2021
của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành kế hoạch công
tác năm 2021 của Cục Điện ảnh;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Điện ảnh.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch sản xuất các Chương trình phục vụ đồng bào
dân tộc miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo năm 2021 với các
chuyên đề như sau:
1. Số chuyên đề “Khát vọng tuổi trẻ”
Kỷ niệm 90 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 26/3/2021).
2. Số chuyên đề “Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân
các cấp - Quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân”
Tuyên truyền Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp
nhiệm kỳ 2021 - 2026 và Kỷ niệm 75 năm Ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc
hội Việt Nam (06/01/1946 - 06/01/2021).
3. Số chuyên đề “Thi đua yêu nước, tích cực học tập và làm theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
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Kỷ niệm 80 năm Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo Cách mạng Việt Nam
(28/01/1941 - 28/01/2021 và 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước
(05/6/1911 - 05/6/2021).
4. Số chuyên đề “Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh trật tự vùng biên giới,
hải đảo”
Kỷ niệm 76 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 19/8/2021) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
(2/9/1945 - 2/9/2021).
5. Số chuyên đề “Ổn định và nâng cao chất lượng dân số đồng bào dân tộc
thiểu số”
Kỷ niệm 60 năm ngày Dân số Việt Nam (26/12/1961 - 26/12/2021).
6. Số chuyên đề “Quân đội Nhân dân Việt Nam trong thời chiến và thời bình”
Kỷ niệm 60 năm mở đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961 23/10/2021); 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/2021) và Kỷ
niệm 77 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/194422/12/2021).
7. Số chuyên đề “Tổng kết năm 2021, chào năm mới 2022; Mừng Đảng mừng
xuân Nhâm Dần”
Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 03/02/2022).
Điều 2. Giao Cục Điện ảnh nhiệm vụ tổ chức đặt hàng đơn vị sản xuất các
Chương trình phục vụ đồng bào dân tộc miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biên
giới, hải đảo năm 2021 và nghiệm thu theo đúng quy định hiện hành.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ kế hoạch, Tài chính, Cục
trưởng Cục Điện ảnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách
nhiệm thi hành quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng để báo cáo);
- Thứ trưởng Tạ Quang Đông;
- Lưu: VT, ĐA (4), TT.15.
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