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«Ér LUÂN
Thanh tra vè finh vr;c in, phât hành *rât bân phâm

JhU" hiên Chucrng trinh công tâc nâm 2078, Thanh tra Sô Thông tin và

Truyèn thông Hà Nam dâ ban hành Quyét.dinh sô Z:lqO-TTra ngày 06112120lï
cüa Chânh thanh tra Sô Thông tin và Truyên thông thanh tra vê linh vyc in, phât
hành xuât bân phâm.

Xét Bâo câo két quâ thanh tra sô 34lBC-ETTra ngày 25lOIl2Ol9 cüa Doan
thanh tra vè linh vuc in, phât hành xuât bân phâm, Chânh thanh tra Sô Thông tin
và Truyèn thông két tuan nhu sau:

I. KHÂI QUAT CHUNG

Ttr ngày l2ll2l2}18 dén ngày lOlOll2O19, Doàn thanh tra dâ tién hành thanh

tra dôi vûî 29 tô chirc, câ nhân gàm: 05 công ty in, 11 co sô in và 01 co sô

photocopy, 01 công ty phât hành sâch, 11 co sô phât hành xuât bân phâm.

il. rÉr euÂ rHANH rRA
1. Vè ho4t ilQng in
* Câc công ty in (Công ty Cô phân In Bâo Hà Nam; Công ty Cô phàn In Hà

Nam, Công ty TNHH Hoàng Düc, Công ty TNHH Thuong mpi In Hoàng Dirc,
Công ty TNHH Thuong mpi và Dich v9 An Bâo Nguyên) dâ cô giây chüng nhQn

dàng kÿ kinh doanh, cô giây phép hoat dông in do'Sô thông tin và Truyèn thông
A , .: , ,

câp, cô giây chimg nhên dü diêu kiên vê an ninh trft tg, giây xâc nhân dàng kÿ kê
ho4ch bâo vÇ môi truôrng. Câc công ty dèu dâm bâo dièu kiên nhan ché bân, in và
gia công sau in câc sâ,n phâm không phâi 1à xuât ban phâm. Câc công ty dèu không
nhpn gia công xuât bân phâm cho nuôc ngoài. Câc công ty châp hành düng quy
dfnh cüa Nhà nuôc vè ho4t dông in, cu thê nhu sau:

- Công ty Cô phân In Bâo Hà Nam

Kiém ra hô so,nhân in tù thâng OIl2OlS dén ngày 2711212018, cô OZ giây
phép xuât bân tài.liêu không kinh doanh do Sô Thôngiin và Truyèn thông câ{, co
08 quyét df nh xuât bâur cüa Tông Giâm dôc Nhà *rât Uan Giâo duc ViÇt Nam kèm
theo hçrp dàng ffsn gôi in sâch giâo dpc, c6 L2 quyét dinh xuât bân cüa Tông Giâm
dôc Nhà xuât bân Giâo duc viêJ Nam kèm theo t2 hÇ,'p ;ô;g r, gi, công sâch giâo
dsc vôi Nhà Xuât ban giâo dpc rpi Hà NQi; cô rl2i,^np oÀigli.a. ,i, prrâ,i-i,
không phâi l'à xuât bân phâm dâ thanh lÿ. Kiém tru.girà n*lÀ"* hôa dcrn và sô

,-*:H'.i;i: kÿ quân lÿ tài liêu nhân in, dring sô trang, ,o r,.rùg, dü thông tin
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- Công ty Cô phàn In Hà Nam

Kiém tra hà so nhfn in tù thâng Oll2OlS dén ngày l8ll2l2}18, cô 05 hçrp
dàng in xuât bân phâm và 137 hçrp dàng in câc sân phâm in không phâi 1à xuât bân
phâm. Kiém tra giüa hçrp dông, hôa don, giây phép xuât bân, dirng .ô t.a.rg, .ô
luong, kich thuôc. Sô ghi chép quân lÿ ân phâm nhân ché bân, in và gia công sau

-),in và hqp dông in co bân công ty dâ ghi düng, dü thông tin tuy nhiên côn mQt vài
hqp dông ghi thiéu thông tin vè chimg minh nhân dân cüa nguùi dén dat in.

- Công ty TNHH Thucrng mpi In Hoàng Eric và Công ty TNHH Hoàng Düc

Kiêm tra hà so nhQn in ttr thâng Oll2}l8 dén ngày 2OlI2l2O18, Công ty
TNHH Hoàng Dric không cô giây phép xuât bân, không cô hçp dông in (công ty
tpm dring hopt ilQng); Công ty TNHH Thucrng mpi In Hoàng Eric cô 25 giây phép

xuât bân tài liêu không kinh doanh do Sô Thông tin và Truyèn thông Hà Nam câp,

01 giây phép xuât bân bân tin, cô 26 hçrp dông in xuât bân phâm và22 hqp dông in
, Â r ,. r\

câc sân phâm in không phâi là xuât bân phâm. Kiêm tra giüa hçrp dông, hôa dcrn,

giây phép xuât bân, sô ghi chép dàng kÿ quân 1ÿ tài liêu nhan in düng sô trang, sô

lugng, kich thuôc. Sô ghi chép quân Iÿ âo phâm nhQn ché bân, in và gia công sau

in và hçp dàng in công ty iIâ ghi dü thông tin, düng kich thuôr, sô lugrrg, sô trang
theo quy dinh.

- Công ty TNHH Thuong m4i và Dich vtr An Bâo Nguyên

Kiém tra hà so nhfn in tri thâng Ol/20t8 dén ngày t7/12/2018, cô 37 giây

phép xuât bân tài liÇu không kinh doanh do Sô Thông tin và Truyèn thông Hà Nam
câp, cô 317 hqp dàng in câc sân phâm in không phâi 1à xuât bân phâm. Kiém tra
giüa hqp dèng, hôa don, giây phép xuât bân, tô ghi chép dàng kÿ quàn lÿ tài liÇu

nhpn in ghi dü thông tin, düng s6 trang, sô lugng, kich thuôc.

* Câc co sô in:

- Công ty TNHH In - Quân g câo Ngq. Trung, Công ty TNHH Quâng câo mÿ

thupt và Thuong m?i Phùng Thâng, Công ty TNHH In - Quân g câo và Thucrng m?i

Phü Xuân: Dâ cô giây chûng nhân dàng kÿ kinh doanh, cô giây phép ho4t dQng in
do Sô Thông tin và Truyèn thông câp, dâ dàng kÿ ho4t dÔng in, châp hành düng

quy dinh cüa Nhà nuôc vè hopt tÎ§ng in.

- Thùi diêm thanh tra côn 08 co sô in dâ cô giây chimg nhân dàng kÿ kinh

doanh, nhtmg chua thgc hiÇn dàng § hoat dô.ng in:

+ Công ty TNFIH Truyèn thông và Quâng câo Hà Nam zfi[,phuùng Lê Hàng

Phong, thành pnô ffrt I.Y

+ Công ty TNFIH Eàu tu và Phât triên dich vU mÿ thuqt ViÇt Hà, xâ Thanh

Nguyên, huYQn Thanh Liêm,

+ Nguyên Thi Hoa, Nguyên Vàn Vinh, Bùi Thi Phuqng, huyÇn Thanh Liêm,
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+ Vü Vàn Cânh, Lê Vàn Thanh, thi trân Qué huyÇn Kim Bâng,

+ Bùi Tién Ho4ch, Thi ffân Hôa Mpc, Duy Tiên.

Doàn thanh tra dâ huông dân, gia han thôi gian yêu càu câc dcrn vi hoàn thiÇn
dàng kÿ hoat dông in. Dén nay, câc co sô in dâ hoàn thiÇn viÇc dàng kÿ hopt dông
theo quy dinh.

- 01 co sô photocopy Tràn Thi Thu An cô giây chring nh4n ctàng kÿ kinh
doanh, chua khai bâo hopt dQng c<y sô dlch vp photocopy. Doàn thanh tra gia hpn
co sô hoàn thiÇn khai bâo xong truôc ngày 3ll0ll20l9.

2. Vè phât hành

Thanh tra dôi vôi Công ty Cô phàn Sâch và Thiét bi truong hqc Hà Nam và
11 co sô phât hành xuât bân phâm, két quâ: ctâ c6 dü giây chring nhqn dàng kÿ kinh
doanh; không bân xuât bân phâm thuQc loai không kinh doanh hopc luu hành nQi

bô; không phât hành câc sân phâm in không phâi là xuât bân phâm; cô hôa dcm,

chimg tùr liêrr quan dén nhpp xuât bân phâm. Công ty Cô phàn Sâch và Thiét bi
truùng hqc Hà Nam dâ dàng kÿ hoat dông phât hành vôi co quan nhà nuôc c6 thâm
quyèn. Câc t6 chüc, câ nhân dâ phât hanh lich blôc nâm 2019, câc lich blôc dang
phât hành dèu cô dân tem ch6ng giâ. 10 co sô phât hành xuât bân phâm không tàng
trü, p!ât hành, xuât bân phâm in, nhân bân lfu, in giâ, in nôi btn trâi phép, xuât
bân phâm nhQp khâu ho{c xuât bân trâi phép; xuât bân phâm bi dinh chi phât hành,
cô quyét dinh thu hài, tich thu, câm luu hành, tiêu hüy; xuât bân phâm cô nQi dung
bi câm trong hoqt dQng xuât bân. Tuy nhiên, côn 01 co sô phât hành c6 hành vi
phât hành 04 cuôn lich blôc nàm 2019 không cô tem ch6ng giâ, không c6 hôa don.

rrr. NHâN xÉT, oÂNn GrÂ

1. Doàn thanh tra

Thyc hiÇn itüng thâm qryèn, lAp biê:r bân chinh xâc, rô ràng, chi rô nhüng
viÇc làm chua düng, kip thùi xü lÿ, yêu câu câc tô chüc, câ nhân kinh doanh hopt
dqng in, phât hành khàc phUc câc tôn tpi, dông thùi tuyên truyên phô biên câc vàn
bân quy dlnh cüa Nhà nuôc.

2.D6i tuqng dugc thanh tra
* lfu cliém

Phàn lôn câc tô chirc, câ nhân thqc hiÇn düng quy dfnh cüa Nhà nuôc vè ho4t
dông in, phât hành xuât bân phâm.

* Tôn tai

Vè hopt dông in: mQt rô .o sô hopt dông lTnh vçc in chua thpc hiÇn viêc dàng
kÿ hopt dông in; 01 co sô photocopy chua thuc hiên khai bâo hoat dQng theo quy
dinh, 01 công ty in (Công ty Cô phàn In Hà Nam) trong sô ghi chép quân Lÿ ân
phâm nhfn ché bân, in và gia công sau in côn thiéu thông tin vè chüng minh nhân

" ^. i
dân cüa môt sô nguùi dên d4t in theo quy dinh cüa Bô Thông tin và Truyên thông.
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Vè phât hành: C6 0l co sô phât hanh xuât ban phâm không cô tem chông giâ.
* Nguyên nhân

Chua dàng kÿ hopt dông in và khai bâo ho4t dQng co sô dich vq photocopy là
do môt sô co sô môi ho4t dQng chua nâm dugc quy clinh cüa Nhà nuôc.

C6 01 co sô phât hành vi chpy theo lgi nhuân nên côn phât hành xuât bân
phâm vi phpm phâp tuft.

3. BiÇn phâp xir lÿ tIâ âp dgng

Eoàn thanh tra dâ thUc hiên düng thâm qrryèr,. Khi phât hiÇn vi ph?m, dâ lQp

biên bân nghiêm khâc nhâc nhô, chi rô nhüng viÇc làm chua düng, gia hpn thùi
À ,' . , \ .i .

gian yêu câu co sô in hoàn thiên hô so theo quy dinh. Ra quyêt dinh xü ph4t vi
pham hành chinh bàng hinh thric ph4t tièn AOi vOi 01 co sô phât hành xuât bân
phâm sô tièn 1.000.000 dàng, buôc tiêu hüy 04 cuôn Lich blôc nàm 2OI9 không
dân tem chiSng giâ vi pham phâp lupt bàng hinh thûc nhüng nuôc.

Yêu càu chü câc co sô in: Công ty TNHH Dàu tu và Phât trién dich vu mÿ
thuQt Viêt Hà, Nguyên Thi Hoa, Nguyên Vàn Vinh, Bùi Thi Phuqng, Vü Vàn
Cânh, Lê Vàn Thanh, Bùi Tién Hopch hoàn thiÇn tlàng kÿ hopt tlông in xong truôc
ngày 3l/Oll2}19. Co sô photocopy Tràn Thi Thu An khai bâo ho4t dçng co sô

dich vu photocopy xong truôc ngày 3ll0ll20l9.

Sau thanh tra, co sô vi pham dâ châp hành xong quyét dinh xü phat.

rv. KrÉN NGHI vÀ vÊu cÀu
Dè nghi UBND câc huyÇn, thà,nh phO aOn dôc, chi dpo câc phông chuyên môn

tàng cucrng viÇc kiêm tra và quân lÿ câc tô chric, câ nhân kinh doanh hopt dQng in,
phât hành; huông dân, dôn dôc viÇc dàng kÿ ho4t dông in, khai bâo hopt dông ccr

sô dfch vu photocopy trên dia bàn quân lÿ.
),,Yêu câu câc tô chüc, câ nhân kinh doanh ho4t dQng in, phât hành thgc hiÇn

düng câc quy dfnh cüa Nhà nuôc .1. Àf"
Noi nhSn:
- UBND tinh; -'l

- Thanh tra Bô; I Aê Ul"
- Tharrh tra tinh; -J

- Công arr tinh;
- Cuc QLTT;
- UBND, Phông VHTT huyÇn, TP;
- Câc don vi dugc thanh tra;
- Luu: Hô scv TTra.

CHÂNH THANH
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