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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 08

/2022/TT-BVHTTDL
Hà Nội, ngày 28 tháng10 năm 2022

THÔNG TƯ
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2012/TT-BVHTTDL
ngày 16 tháng 7 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
hướng dẫn Nghị định số 32/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của
Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm
không nhằm mục đích kinh doanh
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 32/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của
Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích
kinh doanh;
Căn cứ Nghị định số 22/2022/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2022 của
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 32/2012/NĐ-CP ngày
12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa
phẩm không nhằm mục đích kinh doanh;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Điện ảnh;
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư sửa đổi, bổ
sung một số điều của Thông tư số 07/2012/TT-BVHTTDL ngày 16 tháng 7 năm
2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn Nghị định số
32/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về quản lý xuất
khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh.
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2012/TTBVHTTDL ngày 16 tháng 7 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao
và Du lịch hướng dẫn Nghị định số 32/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm
2012 của Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không
nhằm mục đích kinh doanh
1. Sửa đổi, bổ sung Điều 5 như sau:
“Điều 5. Văn hóa phẩm nhập khẩu
Phim được quy định tại điểm b khoản 1 Điều 8 Nghị định số 32/2012/NĐCP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu
văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh, được sửa đổi tại khoản 2 Điều
1 Nghị định số 22/2022/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2022 của Chính phủ sửa
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 32/2012/NĐ-CP bao gồm các loại:
Phim để chiếu, phát sóng, làm mẫu giới thiệu, trình Hội đồng thẩm định phim,

phổ biến, phát hành theo quy định của pháp luật trên các hệ thống rạp, hệ thống
truyền hình trong toàn quốc.”.
2. Bổ sung Mẫu số 03a vào sau Mẫu số 03 tại khoản 3 Điều 9 Thông tư số
07/2012/TT-BVHTTDL, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 22/2018/TTBVHTTDL ngày 29 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và
Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2012/TT-BVHTTDL
như sau:
“Mẫu số 03a: Đơn đề nghị cấp phép nhập khẩu phim”.
Điều 2. Điều khoản thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2022.
2. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị cơ quan,
đơn vị, cá nhân kịp thời phản ánh về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Cục
Điện ảnh) để nghiên cứu sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Cục Kiểm tra VBQPPL, Bộ Tư pháp;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng Bộ VHTTDL;
- Các Tổng cục, Cục, Vụ, đơn vị thuộc Bộ
VHTTDL;
- Sở VHTTDL, Sở VHTT;
- Công báo, Cổng TTĐT Chính phủ: Cơ sở dữ liệu
quốc gia về pháp luật;
- Cổng TTĐT Bộ VHTTDL;
- Lưu: VT, ĐA (02), PT (150).
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Phụ lục
(Ban hành kèm theo Thông tư số 08 /2022/TT-BVHTTD
ngày 28 tháng 10 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
Mẫu số 3a
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC
(nếu là cơ quan, tổ chức)
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……, ngày…. tháng….. năm …..
ĐƠN ĐỀ NGHỊ
CẤP PHÉP NHẬP KHẨU PHIM
Kính gửi: ……….(Tên cơ quan cấp phép)
Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị nhập khẩu ................................................
Địa chỉ:...................................................................................................................
Điện thoại: .................................. Fax:…………………………………………...
Đề nghị …………………………………..(tên cơ quan cấp phép) cấp phép nhập
khẩu văn hóa phẩm dưới đây:
Loại văn hóa phẩm (Tên vật liệu: Ổ cứng, đĩa DVD chứa phim):………………..
Số lượng:.................................................................................................................
Tên phim gốc:..........................................................................................................
Tên phim tạm dịch sang tiếng Việt: .......................................................................
Gửi từ:......................................................................................................................
Đến: ........................................................................................................................
Mục đích sử dụng:...................................................................................................
Chúng tôi cam kết sở hữu hợp pháp đối với văn hóa phẩm nhập khẩu và xin cam
kết thực hiện đúng nội dung giấy phép nhập khẩu, quản lý, sử dụng văn hóa
phẩm nhập khẩu theo quy định của pháp luật.
Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về nội dung phim nhập khẩu không vi phạm
quy định của pháp luật./.
Người đề nghị cấp phép
(nếu là cơ quan, tổ chức phải ký tên,
ghi chức vụ và đóng dấu)

