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rÉr LUÂN
Thanh tra vè lTnh vgc in, phât hành *uât bân phâm

Thgc hiên Chuong trinh công tâc nàm 2}lg, Sô Thông tin và Truyèn thông
Hà Nam dâ ban hành Quyét dinh sô 868/QD-STTTT ngày 27llll2T19 cüa Giâm
dôc Sô Thông tin và Truyèn thông vè thanh tra lînh vuc in, phât hành xuât ban
phâm.

Xét Bâo câc, két quâ thanh tra sô 0I/BC-DTT ngày 0610112020 cüa Doàn
thanh tra vè linh vgc in, phât hành xuât bân phâm, Giâm dôc Sô Thông tin và
Truyèn thông két lupn nhu sau:

r. KHÂr QrrÂT CHUNG

Tù ngày O3lt2l2Tl9 clén ngày 24ll2l2Tl9, Doàn thanh tra dàtién hành thanh

tra28 tô chric, ch nhân gà*, 06 công ty in, 03 co sô in và 01 công ty phât hành

sâch, l8 co sô phât hành xuât bân phâm ffên dfa bàn tinh.

II. KÉT Qf Â THANH TRA

1. Vè ho4t tlQng in
* Câc công ty in gàm: Công ty Cô phàn In Bâo Hà Nam; Công ty Cô phàn In

Hà Nam, Công ty TNHH Thucrng mpi In Hoàng Düc, Công ty TNHH Thucrng m4i
và Dich vp An Eiâo Nguyên dâ cô giây chimg nhân dàng kÿ kinh doanh, cô giây
phép hopt dQng in do Sô Thông tin và Truyèn thông câp, cô giây chrmg nh4n dü
dièu kiÇn vè an ninh trflt tr;, giây xâc nhQn dàng kÿ ké ho4ch bâo vê môi truông.
Câc công ty dèu dâm bâo dièu kiÇn nhân ché bân, in và gia công sau in câc sân
phâm không phâiL là xuât bân phâm. Câc công ty dèu không nhân gia công xuât bân
,:.

phâm cho nuôc rrgoài. Câc công ty châp hành düng quy dinh cüa Nhà nuôc vê hopt
dông in, cu thé nhu sau:

- Công ty Cô phàn In Bâo Hà Nam

Kiêm tra hri so nhân in ttr thâng Oll20l9 dén ngày 0611212019, cô 01 giây
phép xuât bân tài liÇu không kinh doanh do Sô Thông tin và Truyèn thông câp, cô
09 quyét clfnh xtrât bân cüa Tông Giâm dôc Nhà xuât bân Giâo duc Viêt Nam kèm
theo hqp itàng in sâch giâo dqc, vôi Nhà Xuât bân giâo dpc tpi Hà Nôi; cô 93 hqp
-Àdông in câc sân phâm in không phâi là xuât bân phâm dâ thanh lÿ. Kiêm tra giüa
hçp dàng, hôa dcyn và sô ghi chép, dàng kÿ quân lÿ tài liÇu nhpn in, düng s6 trang,
rô lugrrg, <lü thông tin theo quy dinh.

- Công ty Clô phàn In Hà Nam
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Kiêm tra hà so nhfn in ttr thâng 0ll2}l9 dén ngày 0611212012, 
"ô 

9l hçp

dàng in xuât bân phâm và câc sân phâm in không phâi 1à xuât bân phâm. Kiém tra

gita hçrp dàng, hôa dcrn, giây phép xuât bân, düng sô ttut g, sô lug.rg, kich thuÔc.

§a gni .frep q,rZ, lÿ ânphâmnhAncfré bân, in và gia công sau in và hçrp dàng in co

bân công ty dâ ghi düng, ttü thông tin.

- Công ty'[NHH Thuong mpi In Hoàng Düc

Kiêm tra hà so nh4n in tir thâng OIl2Olg dén ngày l0ll2l2ol9, cô 122 bqp
<làng in xuât bân phâm và in câc sân phâm in không phâi là xuât bân phâm. Kiêm
tra giüa hqp dting, hôa dcrn, giây phép xuât bân, sô ghi chép dàng kÿ quàn lÿ tài

liÇu nh4n in côngty thgc hiÇn in düng nQi dung, sô ffung, sô luqng, kich thuôc. Sô

ghi chép quân lÿ ânphâm nhfn ché bân, in và gia công sau in và hqp dèng in công

ty dâ ghi dü thôrng tin theo quy d!nh.

- Công ty TNHH Thucrng mpi và Dich vg An Bâo Nguyên

Kiém tra hà so nhQn in tir thâng Oll2}lg dén ngày l)ll2l2019, cô T giây

phép xuât bân t.ài liêu không kinh doanh do Sô Thông tin và Truyèn thông Hà Nam

câp, cô 192 bgp dàng in câc sân phâm in không phâi là xuât bân phâm. Kiém tra
giüa hçrp dàng, hôa dcrn, giây phép xuât bân, sô ghi chép dàng kÿ quân lÿ tài liÇu

nhpn in, công ty ghi dü thông tin,thpc hiÇn in düng nQi dung, s6 trang, t6 luqt g,

khuôn khô.

* Câc co sô in

- Công ty TNHH In - Quâng câo Ngq. Trung, Công ty TNHH Thuong m4i và

Dfch vr,r Xuân Tü: Dâ cô giây chfmg nhân dàng kÿ kinh doanh, tlâ dàng kÿ hoat
dông in vôi Sô Thông tin và Truyèn thông, châp hành dring quy dinh cüa Nhà nuôc
vè hopt ilQng in.

- Thùi diêm thanh tra côn 03 co sô in dâ cô giây chrmg nhân dàng kÿ kinh
doanh, .rtlmg ,;hua thgc hiÇn dàng kÿ hoAt d§ng in:

+ Nguyêrr Nggc Son, xâ Thanh Luu, huyÇn Thanh Liêm;

+ Nguyên Vàn Vinh, xâ Thanh Hucrng, huyÇn Thanh Liêm;

+ Bùi Tién Hoach, Th! trân Hôa Mac, Duy Tiên.

Doàn thanh tra dâ huông dân, gia h4n thùi gian yêu càu câc dcyn vi hoàn thiÇn
dàng kÿ hoat dông in. Dén nay, câc co sô in dang hoàn thiÇn viÇc dàng kÿ hopt
dqng theo quy dinh.

2. Vè phât hành

Thanh tra dôi vôi Công ty Cô phàn Sâch và Thiét bi truôrng hoc Hà Nam và
18 co sô phât hành xuât bân phâm, két quâ: Dâ c6 dü giây chimg nhân rlàng kÿ
kinh doanh; kJrông bân xuât bân phâm thuQc lo4i không kinh doanh ho{c luu hành
nôi bô; không phât hành câc sân phâm in không phâi 1à xuât bân phâm; cô h6a dcm,
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chimg tù liên quan dén nhQp xuât bân phâm. Công ry Cô phàn Sâch và Thiét bi
truùng hqc Hà Nam dâ dàng kÿ hoat dông phât hành vôi co quan nhà nuôc cô thâm
quyèn. Câc tii chûc, câ nhân dâ phât hành lich blôc nâm 2020, câc tich bl6c dang

phât hành dèu cô dân tem chting giâ. 16 co sô phât hanh xuât ban phâm không tang

trü, phât hành, xuât bân phâm in, nhân bân lpu, in giâ, in nôi bân trâi phép, xuât
bân phâm nhâp khâu ho{c xuât bân trâi phép; xuât bân phâm bi dinh chi phât hành,

cô quyét ilinh thu hài, tlch thu, câm luu hành, tiêu hüy; xuât bân phâm cô nQi dung
bi câm trong hLopt dQng xuât bân. Tuy nhiên, côn 02 co sô phât hành (Tràn Thanh
Hâi, Nguyên Thi Mai Hucrng dia chi duùng Tràn Nhân Tông, Thi trân Vinh Try,
huyÇn Lÿ Nhân) cô hành vi tàng trü, phât hành 20 cuôn Llch Vpn sg nàm 2020 in
giâ, không cô nhà xuât bân, không cô hôa dcrn.

rrr. NH4N XÉT, OÂNH GrÂ

1. Eoàn thanh tra

ThUc hiên düng thâm quyèn, lpp biên bân chinh xâc, rô ràng, chi rô nhüng
viÇc làm chua düng, kip thùi xü lÿ, yêu càu câc tô chirc, câ nhân kinh doanh ho4t
dông in, phât hành khâc phuc câc tàn tpi, dàng thài tuyên truyèn ptrô Uién câc vàn
bân quy dinh cüa Nhà nuôc.

2.Déii tuqng tlugc thanh tra

- Uu diém:

Phân lon câc tô chüc, câ nhân thyc hiÇn düng quy dinh cüa Nhà nuôc vè hopt
dông in, phât hành xuât bân phâm.

- Nhugc .Iiém:

Vè hoAt ctQng in: 03 co sô hoqt dQng linh vuc in chua thuc hiÇn viÇc dàng kÿ
hopt dQng in.

Vè phât hành: Cô 02 co sô côn tàng trü, phât hành xuât bân phâm vi ph4m
phâp l4t (20 .:uôn Lich Vpn sg nâm 2020, tn giit, không cô nhà xuât bân, không cô
hôa clon).

- Nguyên nhân:

Chua dàrrg kÿ hoAt dqng in là do mQt sô co sô môi ho4t dông chua nâm dugc
quy dinh cüa Nhà nuôc.

Cô 02 ccr sô phât hành vï chay theo loi nhupn nên côn phât hanh xuât bân
phâm vi phpm phâp luQt.

3. BiÇn phâp xfr lÿ iIâ âp dqng

OOi vOi çâc co sô in môi hoat dông, phât hiên vi phpm làn ilàu, Doàn thanh
tra dâ lpp biêrr bàn nghiêm khâc nhâc nhô, chi rô nhüng viêc làm chua düng, gia
hpn thùi gian yêu càu câc co sô in (Nguyên Vàn vinh, Nguyên Ngq. Scm, Bùi
Tién Hoach) hoàn thiÇn dàng kÿ hoat dqng in xong truôc ngày 3tltzlz}tg.
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Doàn ra quyét dinh xü ph4t vi pham hành chinh bà"g hinh thüc phat tièn dôi
vôi 02 co sô' phât hành Tràn Thanh Hâi, Nguyên Thf Mai Hucrng môi co sô

1.000.000 dàng (tông sô tièn 1à 2.000.000 itàng), buQc tiêu hüy t4i chô bàng hinh
thric nhüng nrrôc OOi vOi 20 cuôn Lich V4n sg nàm 2020 vi ph4m phâp lu$t (in giâ,
không cô nhà xuât bân, không cô h6a dcrn).

Sau thanh tra,02 co sô phât hành dâ châp hành xong quyét dinh xü phqt; câc

co sô in dang làm thü tpc dàng kÿ hopt dQng in.

rv. KrÉN NGHI vÀ vÊu cÀu
Dè nghi UBND câc huyÇn, thành phO dOn d6c, chi dpo câc phông chuyên môn

tàng cucnrg viÇc kiém tra và quân lÿ câc tô chüc, câ nhân kinh doanh ho4t dQng in,
phât hành; hu,ing dân, dôn dôc viÇc dàng § hopt dông in trên dla bàn quan lÿ.

À,Yêu câu câc tô chüc, câ nhân kig-h doanh hoat dông in, phât hành thUc hiên
düng câc quy clinh cüa Nhà nuôc f

GIÂM DÔC
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Noi nhQn:
- UBND tinh;
- Thanh tra BQ;

- Thanh tra tinh;
- Công an tinh;
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- Cuc QLTT tinh HàNam;
- UBND, Phông VHTT huyÇn, TP;
- Câc clon vi <lugc thanh tra;
- Luu: Hà so TTr:a. Tuân
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