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BỘ TR  NG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

  Căn cứ Luật Điện ảnh ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Điện ảnh 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 hoá, Thể thao và Du lịch;  

Căn cứ Quyết định số 3763/QĐ-BVHTTDL ngày 11 tháng 12 năm 2020 của 

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ph  duyệt Đề án tổ chức Li n 

hoan  him giai đoạn 2021-2030; 

Căn cứ Quyết định số 345/QĐ-BVHTTDL ngày 22 tháng 02 năm 2022 của 

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch công tác 

năm 2022 của Cục Điện ảnh; 

Căn cứ Quyết định số 613/QĐ-BVHTTDL ngày 18  tháng 03 năm 2022 của 

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Quyết định tổ chức 

Li n hoan  him quốc tế Hà Nội l n thứ 6  H N    V  ; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Điện ảnh.  
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“ĐIỆN ẢNH - NHÂN VĂN, THÍCH ỨNG VÀ PHÁT TRIỂN" 

Chủ đề của Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội 

    lần thứ VI tại Hà Nội - Thành phố vì hoà bình  



Đề án: Tổ chức Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VI 
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 Độc lập -  ự do -  ạnh phúc 

 

ĐỀ ÁN 

Tổ chức Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VI (HANIFF VI) 

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-BVHTTDL ngày     tháng      năm 2022 

của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch) 

I. MỤC ĐÍCH VÀ Ý NGHĨA 

1. Mục đích 

- Vinh danh các tác phẩm điện ảnh xuất sắc của quốc tế và Việt Nam, có giá trị 

nghệ thuật cao, giàu tính nhân văn, sáng tạo trong ngôn ngữ điện ảnh; khuyến khích 

những tài năng mới của điện ảnh quốc tế và Việt Nam; 

- Phát huy tinh thần thân ái, hợp tác giữa các nhà làm phim, đại biểu, khách mời 

vì sự phát triển của điện ảnh; 

- Giới thiệu các tác phẩm đặc sắc của các nền điện ảnh trên thế giới với người 

xem Việt Nam và quốc tế; 

- Khẩu hiệu của Liên hoan Phim Quốc tế Hà Nội lần thứ VI: 

“Điện ảnh - Nhân văn, Thích ứng và Phát triển” 

2. Ý nghĩa 

- Đề cao các tác phẩm điện ảnh mang dấu ấn sáng tạo, giàu giá trị nhân văn, 

phát hiện và vinh danh những tài năng mới của điện ảnh; 

- Thu hút sự quan tâm của công chúng thủ đô và cả nước đối với điện ảnh, tạo sức 

sống mới và động lực để xây dựng và phát triển nền công nghiệp điện ảnh Việt Nam; 

- Tạo cơ hội mở rộng thị trường điện ảnh Việt Nam với thế giới, hội nhập thị 

trường điện ảnh quốc tế; 

- Góp phần quan trọng quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam an toàn, thân 

thiện, hiền h a, mến khách, hội nhập và phát triển thông qua hình ảnh Thủ đô Hà 

Nội - từ thành phố vì hoà bình đến thành phố sáng tạo của UNESCO về lĩnh vực 

thiết kế sáng tạo, từ đó định vị thương hiệu, quảng bá hình ảnh Việt Nam trong lĩnh 

vực sáng tạo nghệ thuật gắn với tầm nhìn phát triển văn hoá xã hội bền vững; 

- Trong bối cảnh các Liên hoan Phim quốc tế trên thế giới đều chịu tác động 

lớn của dịch bệnh Covid-19 như hoãn, huỷ, thu nh  quy mô, đa dạng cách thức tổ 

chức... việc tổ chức Liên hoan Phim Quốc tế Hà Nội lần thứ VI thể hiện sự chủ 

động, n  lực của đất nước, con người Việt Nam trong kiểm soát, ph ng chống dịch 

bệnh, ph c h i và phát triển kinh tế - xã hội nói chung và phát triển ngành điện ảnh 

nói riêng.  

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

1.  Địa điểm tổ chức: Thành phố Hà Nội. 

2.  Th i gian: Từ ngày 08 đến ngày 12 tháng 11 năm 2022 (05 ngày). 
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3.  Cơ quan tổ chức 

-  Cơ quan chỉ đạo: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch -  y ban Nhân dân thành 

phố Hà Nội; 

-  Cơ quan tổ chức: C c Điện ảnh, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội và 

các cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan. 

4.  Các sự kiện chính của HANIFF VI 

a)  Chương trình phim dự thi 

Phim dự thi được tuyển chọn từ các nền điện ảnh trên thế giới, bao g m: 

- Chương trình phim dài dự thi; 

-  Chương trình phim ngắn dự thi. 

b) Chương trình phim không dự thi 

- Chương trình toàn cảnh điện ảnh thế giới; 

- Chương trình chùm phim được giải thưởng quốc tế của Hàn Quốc (Năm 2022, 

kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc); 

-  Chương trình phim Việt Nam đương đại.  

c)  Chương trình Hội thảo 

-  Hội thảo 1: Chủ đề “Tiêu điểm điện ảnh H n  u c”; 

-  Hội thảo 2: Chủ đề “Sản xuất, phát hành và phổ biến phim vượt qua đại 

dịch  Covid -19”; 

d)  Triển lãm: “B i cảnh quay phim l  các di tích, di sản văn hoá của H  Nội”. 

đ) Chương trình Khai mạc: 

-  Chương trình Thảm đ : 

+ Thời gian: Từ 19:00 - 20:00 ngày 08 tháng 11 năm 2022 (Thứ Ba); 

-  Lễ Khai mạc (truyền hình trực tiếp trên sóng VTV): 

+ Thời gian: Từ 20:00 - 21:30 ngày 08 tháng 11 năm 2022 (Thứ Ba); 

Địa điểm: Cung Văn hoá Lao động hữu nghị Việt Xô, 91 Trần Hưng Đạo, Hoàn 

Kiếm, Hà Nội. 

-  Chiếu phim khai mạc tại Trung tâm Chiếu phim Quốc Gia, 87 Láng Hạ, Ba 

Đình, Hà Nội; 

e)  Lễ Bế mạc và Trao giải thưởng (Truyền hình trực tiếp trên sóng VTV): 

+ Thời gian: Từ 20:00 - 22:00 ngày 12 tháng 11 năm 2022 (Thứ Bảy); 

+ Địa điểm: Cung Văn hoá Lao động hữu nghị Việt Xô, 91 Trần Hưng Đạo, 

Hoàn Kiếm, Hà Nội. 
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5.  Các sự kiện khác: 

a)  Chợ Dự án làm phim (có Điều lệ riêng)  

b)  Tiệc chiêu đãi 

- Tiệc Chiêu đãi Chào mừng HANIFF VI của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch; 

-  Tiệc Chiêu đãi (Gala Dinner) chào mừng HANIFF VI của Chủ tịch  y ban 

Nhân dân thành phố Hà Nội; 

-  Tiệc Chiêu đãi Bế mạc và chia tay các đại biểu và khách mời HANIFF VI của 

Trưởng Ban Tổ chức. 

c) Chương trình chiếu phim ngoài trời 

d) Chương trình giao lưu với ngôi sao điện ảnh 

đ) Chương trình chiếu phim cho các đơn vị báo chí 

  e) Chương trình tham quan. 

III. HOẠT ĐỘNG QUẢNG BÁ, TRUYỀN THÔNG 

1. Kế hoạch chung (có phân công, kế hoạch chi tiết kèm theo) 

-  Xây dựng bộ nhận diện của Liên hoan Phim; 

-  Tổ chức các buổi họp báo trước và trong HANIFF VI; 

-  Sản xuất 01 đoạn phim quảng cáo (trailer) cho HANIFF VI; 

-  Phát hành ấn phẩm, áp phích (posters), tờ rơi quảng cáo (booklet), kỷ yếu 

(catalogues) HANIFF VI; 

-  Tuyên truyền, quảng bá về HANIFF VI trên các phương tiện truyền thông đại 

chúng trong nước như: Đài Truyền hình Việt Nam (VTV); Đài Tiếng nói Việt Nam 

(VOV); Ban Truyền hình đối ngoại (VTV4) và các Đài Phát thanh - Truyền hình khác; 

trên một số trang mạng xã hội để tăng mức độ tiếp cận của khán giả ở mọi lứa tuổi; 

-  Quảng bá về HANIFF VI tại các sự kiện điện ảnh trong và ngoài nước như: 

Liên hoan Phim quốc tế; Tuần phim Việt Nam trong và ngoài nước; các hoạt động 

quốc tế khác của C c Điện ảnh; 

-  Tuyên truyền quảng cáo trực quan ngoài trời và tại các địa điểm tổ chức các 

sự kiện của HANIFF VI (pa - nô, áp - phích, băng - rôn, phướn, khẩu hiệu); 

-  Nâng cao nội dung, chất lượng và cập nhật thường xuyên các thông tin tuyên 

truyền, quảng bá; đưa tin các hoạt động diễn ra trước, trong và sau HANIFF VI trên 

trang thông tin điện tử của C c (www.cucdienanh.vn), trang thông tin của Liên hoan 

Phim (haniff.vn) và fanpage HANIFF VI; 

-  Đưa tin, tuyên truyền quảng bá, truyền thông trên hệ thống các cơ quan thông 

tấn, báo chí trong và ngoài nước. 
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2. Đơn vị bảo trợ truyền thông Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) và Đài 

Phát thanh và Truyền hình Hà Nội (HTV) 

-  Xây dựng kế hoạch truyền thông triển khai trước, trong và sau cho sự kiện 

Liên hoan Phim. Đưa tin về các sự kiện của HANIFF VI trong các bản tin Thời sự 

19h và các bản tin, chương trình khác của Đài Truyền hình Việt Nam như: Chuyển 

động 24H; Chào buổi sáng; Câu chuyện văn hoá, VTV3 - Café sáng; VTV4, các 

chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.  

-  Sản xuất trailer quảng bá cho HANIFF VI và phát trong các chương trình của 

Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội… 

-  Xây dựng kế hoạch truyền thông cho HANIFF VI trên các nền tảng số của 

VTV Digital: 

+ Báo điện tử VTV News (vtv.vn), VTVGo; VTV4, kênh Youtube và fanpage 

của Đài Truyền hình Việt Nam; 

+ Tổ chức giao lưu trực tuyến với các nhà làm phim; tổ chức giao lưu trực tuyến 

với các tác giả có phim đạt giải sau Lễ Bế mạc và Trao giải thưởng HANIFF VI. 

IV. CƠ CẤU GIẢI THƢỞNG  

1. Phim dài xuất sắc nhất, trị giá 120.000.000 đ ng (tương đương 5.000 USD); 

2. Phim ngắn xuất sắc nhất, trị giá 72.000.000 đ ng (tương đương 3.000 USD); 

3. Đạo diễn phim dài xuất sắc nhất, trị giá 72.000.000 đ ng (tương đương 3.000 

USD);  

4. Diễn viên nam chính phim dài xuất sắc nhất, trị giá 72.000.000 đ ng (tương 

đương 3.000 USD);  

5. Diễn viên nữ chính phim dài xuất sắc nhất, trị giá 72.000.000 đ ng (tương 

đương 3.000 USD);      

6. Giải thưởng của Ban Giám khảo cho phim dài trị giá 48.000.000 đ ng (tương 

đương 2.000 USD); 

 7. Đạo diễn phim ngắn xuất sắc nhất, trị giá 48.000.000 đ ng (tương đương 

2.000 USD); 

8. Đạo diễn trẻ triển vọng (từ 18 đến 35 tuổi) trị giá 48.000.000 đ ng (tương 

đương 2.000 USD); 

9. Giải thưởng của Ban Giám khảo cho phim ngắn trị giá 24.000.000 đ ng 

(tương đương 1.000 USD); 

10. Giải Mạng lưới khuyến khích điện ảnh Châu Á (NETPAC); 

11. Giải phim Việt Nam được khán giả yêu thích trong chương trình phim Việt 

Nam đương đại. 

12. Giải phim của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội cho phim dài xuất sắc nhất. 
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V. CƠ CẤU TỐ CHỨC CỦA HANIFF VI 

1.  Ban Chỉ đạo 

-  Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Trưởng ban; 

-  Đại diện lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội - Đ ng Trưởng ban; 

-  Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương - Phó Trưởng ban; 

-  C c trưởng C c Điện ảnh -  y viên Thường trực; 

-  Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam -  y viên; 

-  Chánh Văn ph ng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch -  y viên; 

-  V  trưởng V  Kế hoạch, Tài chính -  y viên; 

-  C c trưởng C c Hợp tác quốc tế -  y viên; 

-  Đại diện lãnh đạo Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) -  y viên; 

-  Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội -  y viên. 

2.  Ban Tổ chức 

-  C c trưởng C c Điện ảnh - Trưởng ban; 

-  Các Phó C c trưởng C c Điện ảnh - Phó Trưởng ban; 

-  Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội - Phó Trưởng ban; 

-  Đại diện lãnh đạo Hội Điện ảnh Việt Nam -  y viên; 

-  Đại diện lãnh đạo Tổng c c Du lịch -  y viên; 

-  Đại diện lãnh đạo Văn ph ng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch -  y viên; 

-  Đại diện lãnh đạo V  Kế hoạch, Tài chính -  y viên; 

-  Đại diện lãnh đạo C c Hợp tác quốc tế -  y viên; 

-  Đại diện lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội -  y viên; 

-   Đại diện lãnh đạo C c An ninh Chính trị nội bộ (C c A03) - Bộ Công an -  y viên; 

-  Đại diện lãnh đạo Sở Du lịch thành phố Hà Nội -  y viên; 

-  Đại diện lãnh đạo Sở Tài chính thành phố Hà Nội -  y viên; 

-  Đại diện lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội -  y viên; 

-  Đại diện lãnh đạo Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội -  y viên; 

-  Đại diện lãnh đạo Tổng Công ty vận tải Hà Nội -  y viên; 

-  Viện trưởng Viện Phim Việt Nam -  y viên; 

-  Tổng Biên tập Báo Văn hóa -  y viên; 

-  Tổng Biên tập Báo Điện tử Tổ quốc -  y viên; 

-  Tổng Biên tập Tạp chí Văn hóa nghệ thuật -  y viên; 
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-  Tổng Biên tập Tạp chí Thế giới Điện ảnh - Uỷ viên; 

-  Giám đốc Trung tâm Chiếu phim Quốc gia -  y viên; 

-  Đại diện Lãnh đạo Ban Thư k  - Biên Tập - Đài Truyền hình Việt Nam -  y viên; 

-  Lãnh đạo các Phòng, Bộ phận của C c Điện ảnh; 

-  Các nhà tài trợ; 

-  Đơn vị phối hợp thực hiện. 

3.  Các Tiểu ban phục vụ 

-  Tiểu ban Nội dung; 

-  Tiểu ban Tài chính, Hậu cần; 

-  Tiểu ban Lễ tân, Khách mời; 

-  Tiểu ban Báo chí, tuyên truyền; 

-  Tiểu ban Vận động tài trợ; 

-  Tiểu ban Chấm thi, Chiếu phim; 

-  Tiểu ban An ninh, Y tế; 

-  Tiểu ban Thư k . 

4.  Ban Giám khảo 

-  Ban Giám khảo phim dài (05 thành viên, trong đó có 01 thành viên Việt Nam); 

-  Ban Giám khảo phim ngắn (03 thành viên, trong đó có 01 thành viên Việt Nam); 

-  Ban Giám khảo NETPAC (03 thành viên, trong đó có 01 thành viên Việt Nam). 

5.  Hội đồng Tuyển chọn phim 

    C c Điện ảnh chịu trách nhiệm thành lập các Hội đ ng Sơ tuyển và Hội đ ng 

Chung tuyển để tuyển chọn phim cho từng chương trình quy định tại Đề án này, bảo 

đảm đáp ứng tiêu chí tổ chức HANIFF VI, đúng m c đích,   nghĩa, nội dung phim 

phù hợp với thuần phong, m  t c, chủ quyền an ninh,…  

6.  Phiên dịch và tình nguyện viên 

-  Phiên dịch: 20 người (G m các tiếng: Tiếng Anh, Pháp, Trung Quốc, Nga, 

Nhật Bản, Hàn Quốc); 

-  Tình nguyện viên: 300 người (G m 100 tình nguyện viên và 200 hoạt náo viên).  

VI. CƠ QUAN ĐỒNG CHỦ TRÌ 

Trân trọng đề nghị UBND Thành phố Hà Nội chỉ đạo giao cho các Sở, Ban ngành 

thuộc thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức HANIFF VI (có kế hoạch chi tiết và ph n 

công thực hiện). 

VII. PHỐI HỢP VÀ TỔ CHỨC TH C HI N 

1. Cục Điện ảnh 
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-  Căn cứ nội dung hoạt động của HANIFF VI, C c Điện ảnh là Cơ quan 

thường trực của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, chủ trì và phối hợp với các đơn vị 

liên quan triển khai chuẩn bị các nội dung và trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt, như sau: 

+ Đề án Tổ chức HANIFF VI; 

+ Dự toán kinh phí của HANIFF VI; 

+ Thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức và các Quyết định khác có liên quan 

đến tài chính, tổ chức các sự kiện của HANIFF VI; 

+ Điều lệ của HANIFF VI; 

+ Chương trình tổng thể của HANIFF VI; 

+ Kịch bản chi tiết Lễ Khai mạc, Lễ Bế mạc và Trao giải thưởng của HANIFF VI; 

+ Thư chào mừng HANIFF VI của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Bộ trưởng Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

+ Phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam truyền hình trực tiếp Lễ Khai mạc, 

Lễ Bế mạc và Trao giải thưởng, tuyên truyền quảng bá cho HANIFF VI; 

+ Thiết kế Bộ nhận diện HANIFF VI; 

+ Mẫu giải thưởng, logo, poster, khẩu hiệu và các ấn phẩm của HANIFF VI. 

-  Chủ trì và phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan xây dựng nội dung và 

triển khai, tổ chức các sự kiện trong khuôn khổ của HANIFF VI quy định tại M c II, 

III, IV Đề án này; 

-  Chủ trì và phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan, tổ chức gửi thông báo 

đăng k , lập danh sách phim, mời đại biểu, khách mời tham dự HANIFF VI, bao g m: 

+ Danh sách phim tham dự các chương trình; 

+ Ban Giám khảo; 

+ Đại biểu phim tham dự; 

+ Khách mời quốc tế; 

+ Khách mời trong nước; 

+ Phóng viên báo chí, đài phát thanh, truyền hình trong nước và quốc tế; 

+ Khách Ngoại giao đoàn tại Hà Nội. 

-  Thiết kế và gia công Cúp giải thưởng, bằng khen, quà tặng; 

-   Bố trí nơi ăn và nơi ở cho đại biểu và khách mời; 

-   Cung cấp lộ trình và chương trình của HANIFF VI cho Sở Văn hóa và Thể 

thao Hà Nội để bố trí phương tiện đi lại cho khách mời và đại biểu; 

-   Thủ t c hải quan nhận, trả phim tham dự HANIFF VI. 

2. Vụ Kế hoạch, Tài chính 

-   Thẩm định Dự toán kinh phí của HANIFF VI, trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt; 
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-  Phối hợp với Ban Tổ chức, tham mưu Lãnh đạo Bộ giải quyết những vấn đề 

liên quan đến tài chính, ngân sách tổ chức HANIFF VI; 

-  Cử đại diện tham gia Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức HANIFF VI. 

3. Cục Hợp tác quốc tế 

-  Phối hợp với C c Điện ảnh đảm bảo công tác đối ngoại, phiên dịch cho Lãnh 

đạo Bộ tại các sự kiện quan trọng; làm thủ t c mời khách quốc tế tham dự và công 

tác lễ tân, quản l  khách mời, đại biểu, báo chí quốc tế đến dự HANIFF VI; 

-  Phối hợp tổ chức Lễ Khai mạc, Lễ Bế mạc và các sự kiện khác của 

HANIFFVI; 

-  Quảng bá cho HANIFF VI tại các sự kiện, hoạt động quốc tế song phương, đa 

phương trong và ngoài nước; 

-  Phối hợp tổ chức các cuộc hội thảo và chương trình hoạt động của đại biểu 

quốc tế; 

-  Biên dịch các bài phát biểu của Lãnh đạo Bộ, chào mừng tại các sự kiện của 

HANIFF VI; 

-  Cử đại diện tham gia Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Hội đ ng Chung tuyển và 

các Tiểu ban của HANIFF VI; 

-  Phối hợp công tác lễ tân, bố trí ch  ng i cho đại diện của Đoàn Ngoại giao, tổ 

chức quốc tế và các khách mời quốc tế liên quan khác.  

4. Văn phòng Bộ 

-  Phối hợp với C c Điện ảnh mời Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự HANIFF VI; 

-  Phối hợp với C c Điện ảnh tổ chức họp báo về HANIFF VI theo kế hoạch; 

-  Phối hợp với Ban Tổ chức tuyên truyền cho HANIFF VI trên các báo in, báo 

điện tử, trên trang thông tin điện tử của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

-  Bố trí ch  ng i cho khách VIP, Lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong Lễ Khai 

mạc, Lễ Bế mạc và Trao giải thưởng của HANIFF VI;  

-  Cử đại diện tham gia Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức HANIFF VI. 

5. Hội Điện ảnh Việt Nam 

-  Cử đại diện tham gia Ban Chỉ đạo, BanP Tổ chức của HANIFF VI; 

-  Cử đại diện tham gia các Tiểu ban của HANIFF VI theo đề nghị của Ban Tổ chức; 

-  Đại diện Lãnh đạo Hội tham gia các sự kiện chính thức của HANIFF VI. 

6. Tổng cục Du lịch 

- Phối hợp với C c Điện ảnh tăng cường sự hiện diện của HANIFF VI tại các 

sự kiện, hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch của Tổng c c trong và ngoài nước; trên 

website của Tổng c c...; 
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- Cử đại diện tham gia Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức HANIFF VI. 

7. Cục An ninh Chính trị nội bộ (Cục A03), Bộ Công an 

- Chỉ đạo và phối hợp với Công an thành phố Hà Nội xây dựng kế hoạch đảm 

bảo công tác an ninh, trật tự, ph ng cháy chữa cháy an toàn cho đại biểu, khách mời 

trong và ngoài nước trong thời gian tham dự HANIFF VI; 

- Chỉ đạo, phối hợp với Công an thành phố Hà Nội, Sở Giao thông vận tải phân 

lu ng, sắp xếp phương tiện giao thông tại các địa điếm diễn ra hoạt động chính của 

HANIFF VI; cấp phù hiệu xe đại biểu; 

- Đảm bảo an ninh, trật tự, ph ng cháy chữa cháy an toàn cho các sự kiện của 

HANIFF VI; 

- Cử đại diện tham gia Ban Tổ chức và các Tiểu ban của HANIFF VI. 

8. Viện Phim Việt Nam 

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức Triển lãm “B i cảnh quay phim là các di tích, 

di sản văn hoá của H  Nội”; 

-  Cử đại diện tham gia Ban Tổ chức HANIFF VI. 

9. Trung tâm Chiếu phim quốc gia 

- Ph  trách công tác Chiếu phim của HANIFF VI; 

- Xây dựng chương trình chiếu phim tại các địa điểm trong thời gian diễn ra 

HANIFF VI; 

- Chịu trách nhiệm liên quan các vấn đề về thiết bị, k  thuật, nhân viên k  thuật. 

- Bố trí nhân lực chiếu phim ph c v  các Ban Giám khảo tại Trung tâm Chiếu 

phim quốc gia (BGK xem phim cùng khán giả); 

- Chủ trì phối hợp với các rạp chiếu phim tổ chức giao lưu giữa nghệ s  điện 

ảnh với khán giả; 

- Bảo quản, vận chuyển phim tham dự Liên hoan Phim đến các rạp chiếu phim; 

- Cử đại diện tham gia Ban Tổ chức và các Tiểu ban của HANIFF VI. 

10. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh 

 y ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh 

Bắc Ninh phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tour tham quan và giao lưu 

“Chương trình giao lưu liền anh, liền chị quan họ Bắc Ninh với khách mời của 

HANIFF VI” và tiệc chiêu đãi các khách mời tham dự. (Kinh phí do  y ban nhân 

dân tỉnh Bắc Ninh đài thọ). 

 11. Báo Văn hóa, Báo Điện tử Tổ quốc, Tạp chí Văn hóa Nghệ thu t và 

Tạp chí Thế giới Điện ảnh 

 Chịu trách nhiệm phối hợp với Ban tổ chức tuyên truyền, quảng bá các sự kiện 

trước, trong và sau kỳ HANIFF VI. Cử đại diện tham gia Ban Tổ chức HANIFF VI. 
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 12. Các cơ sở điện ảnh và các Công ty hoạt động lĩnh vực điện ảnh tham 

gia Ban Tổ chức HANIFF VI 

- Chịu trách nhiệm tuyển chọn phim gửi đăng k  tham dự HANIFF VI; 

- Phối hợp với Ban Tổ chức HANIFF VI đón tiếp đại biểu trong và ngoài 

nước tham dự và tổ chức các sự kiện, hoạt động trong khuôn khổ HANIFF VI. 

VIII.  KINH PHÍ TỔ CHỨC HANIFF VI 

 Kinh phí tổ chức HANIFF VI được chi từ các ngu n: 

 - Ngu n ngân sách sự nghiệp văn hoá thông tin năm 2022 của C c Điện ảnh; 

 - Ngu n kinh phí hợp pháp khác (nếu có).  

IX. AN NINH, Y T  (có kế hoạch chi tiết) 

- Ban Tổ chức HANIFF VI phối hợp với Trung tâm kiểm soát dịch bệnh 

thành phố Hà Nội, Sở Y tế thành phố Hà Nội xây dựng kế hoạch ph ng chống 

dịch khi tổ chức các cuộc họp, sự kiện, hoạt động tập trung đông người tuân thủ 

các quy định về ph ng, chống dịch theo quy định của Bộ Y tế; 

- Các khách mời quốc tế thực hiện theo quy định về kiểm tra ph ng, chống 

dịch Covid-19; 

- Tại khu vực tổ chức sự kiện và nơi lưu trú phải thực hiện các biện pháp an 

toàn nhằm giảm thiểu tối đa nguy cơ lây nhiễm; 

- Khi có quy định giãn cách xã hội của Chính phủ hoặc Ban Chỉ đạo quốc gia 

hoặc Bộ, Ngành liên quan thì số lượng/mật độ người tập trung tại các sự kiện phải 

tuân thủ theo yêu cầu tại thời điểm đó. 

Trong quá trình tổ chức thực hiện Đề án nếu có vấn đề cần phát sinh hoặc điều 

chỉnh, Trưởng Ban Tổ chức có trách nhiệm kịp thời báo cáo, xin   kiến Trưởng 

Ban Chỉ đạo./. 

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 
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CHƢƠNG TRÌNH TỔNG THỂ  

LIÊN HOAN PHIM QUỐC T  HÀ NỘI   (HANIFF VI) 

Ngày Gi  Nội dung Địa điểm 

Ngày 

7/11/2022 

(Thứ Hai) 

Cả 

ngày 
Đón khách  

14
h
30 Họp báo giới thiệu chương trình HANIFF VI 

Khách sạn 

Daewoo 

Ngày  

8/11/2022 

(Thứ Ba) 

9
h
00 Khai mạc Chợ Dự án làm phim 

Khách sạn 

Daewoo 

11
h
00 

Khai mạc Triển lãm 

“B i cảnh quay phim l  các di tích, di sản 

văn hoá của H  Nội” 

Khách sạn 

Daewoo 

15
h
00 Chiếu phim Khai mạc 

Trung tâm 

Chiếu phim QG 

20
h
00 

Lễ Khai mạc HANIFF VI 

Truyền hình trực tiếp trên các kênh sóng  

Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) 

Cung Văn hóa  

Hữu nghị Việt - Xô 

22
h
00 

Tiệc chiêu đãi Chào mừng HANIFF VI do 

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

chủ trì 

Khách sạn 

Daewoo 

9
h
00 - 

21
h
00 Chiếu phim tại các rạp 

Các c m rạp của 

Liên hoan Phim 

Ngày  

9/11/2022 

(Thứ Tƣ) 

9
h
00 

Hội thảo 1  

Chủ đề “Tiêu điểm điện ảnh H n  u c” 

Khách sạn 

Daewoo 

9
h
00 -

16
h
00 Chợ Dự án làm phim  

Khách sạn 

Daewoo 

19
h
00 Chương trình Chiếu phim ngoài trời  

và giao lưu ngôi sao điện ảnh  

Trung tâm phố đi bộ 

H  Hoàn Kiếm 

9
h
00 - 

21
h
00 Chiếu phim tại các rạp  

Các C m rạp của 

Liên hoan Phim 

Ngày  

10/11/2022 

(Thứ Năm) 

9
h
00 

Hội thảo 2 

Chủ đề “Sản xuất, phát hành và phổ biến 

phim vượt qua đại dịch Covid - 19” 

Khách sạn 

Daewoo 

19
h
00 Chương trình Chiếu phim ngoài trời  Trung tâm phố đi bộ 
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và giao lưu ngôi sao điện ảnh  H  Hoàn Kiếm 

20
h
30 

Tiệc chiêu đãi “Gala Dinner” chào mừng 

HANIFF VI do Chủ tịch UBND  

Thành phố Hà Nội chủ trì 

Văn Miếu  

Quốc Tử Giám 

9
h
00 - 

21
h
00 Chiếu phim tại các rạp 

Các c m rạp của 

Liên hoan Phim 

Ngày  

11/11/2022 

(Thứ Sáu) 

9
h
00 -

11
h
00 

Tour 1: Chương trình tham quan các danh 

lam thắng cảnh, di tích lịch sử tại thành phố 

Hà Nội (ví d : Văn Miếu - Quốc Tử Giám, 

Hoàng thành Thăng Long, Lăng Bác và Khu 

di tích Phủ Chủ tịch…). 

Tour 2: Chương trình tham quan các điểm 

văn hoá l  tưởng tại Hà Nội (ví d : Múa rối 

nước tại Nhà hát Múa rối nước Thăng Long, 

xem hát xẩm,…). 

 

 

Hà Nội 

 

 

 

 

Tour 3: Chương trình tham quan TP. Bắc Ninh 

(Chương trình giao lưu liền anh, liền chị quan 
họ Bắc Ninh với khách mời của H NI   VI) 

Bắc Ninh 

19
h
00 Chương trình Chiếu phim ngoài trời  

và giao lưu ngôi sao điện ảnh 

Trung tâm phố đi bộ 

H  Hoàn Kiếm 

9
h
00 - 

21
h
00 Chiếu phim tại các rạp 

Các c m rạp của 

Liên hoan Phim 

Ngày  

12/11/2022 

(Thứ Bảy) 

9
h
00 - 

21
h
00 Chiếu phim tại các rạp 

Các c m rạp của 

Liên hoan Phim 

20
h
00 

Lễ Bế mạc - Trao giải thƣởng HANIFF VI 

Truyền hình trực tiếp trên các kênh sóng  

Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) 

Cung Văn hóa  

Hữu nghị Việt - Xô 

22
h
00 Chiêu đãi Bế mạc và chia tay các đại biểu, 

khách mời tham dự HANIFF VI 

Khách sạn 

Daewoo 

Ngày 

13/11/2022 

(Chủ nhật) 

 Tiễn khách  

 



 

 

 
 




