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KẾT LUẬN THANH TRA  

Việc chấ   à   các quy định của pháp lu t về phát hành  

lịch blốc 2022, về tàng trữ, phát hành xuất bản phẩm  

    

 

Thực hiện Quyết định số 207/QĐ-STTTT ngày 15/12/2021 của Giám đốc 

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa về việc thanh tra việc chấp hành 

các quy định của pháp luật về phát hành lịch blốc 2022, về tàng trữ, phát hành 

xuất bản phẩm, Đoàn Thanh tra đã tiến hành thanh tra từ ngày 29/12/2021 và kết 

thúc thanh tra tại các đơn vị vào ngày 25/01/2022.  

Xét Báo cáo kết quả thanh tra số 07/BC-ĐTTra ngày 28/01/2022 của 

Trưởng Đoàn Thanh tra, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông kết luận như 

sau: 

I. KHÁI QUÁT CHUNG 

Đoàn Thanh tra được thành lập với các thành viên thuộc Đội liên ngành 

phòng, chống in lậu tỉnh Khánh Hòa.  

Đoàn Thanh tra đã tiến hành thanh tra 10/10 đơn vị kinh doanh phát hành 

lịch blốc 2022, xuất bản phẩm theo Kế hoạch đã được Giám đốc Sở Thông tin 

và Truyền thông phê duyệt. Có 09/10 đơn vị có kinh doanh phát hành lịch blốc 

2022 và xuất bản phẩm, có 01/10 đơn vị không kinh doanh phát hành xuất bản 

phẩm là Hộ kinh doanh Nguyễn Quốc Thịnh. 

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, XÁC MINH 

1.  ư các    á    â  và điều kiệ     t đ  g   át  à   xuất bả  

  ẩm 

a) Tư cách pháp nhân 

- Có 10/10 đơn vị có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Trong đó có 05 

đơn vị là hộ kinh doanh có Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh (Nhà sách 

Sĩ Đức, Nhà sách Hải Châu, Nhà sách Vĩnh Nguyên, Nhà sách Tân Phước Long 

và Hộ kinh doanh Nguyễn Quốc Thịnh); có 05 đơn vị là doanh nghiệp đã được 

cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Chi nhánh Công ty Cổ phần Phát 

hành sách Tp. HCM – Fahasa – Nhà sách Fahasa Khánh Hòa, Chi nhánh Công 

ty Cổ phần Phát hành sách Tp. HCM – Fahasa – Nhà sách Fahasa Cam Ranh, 

Doanh nghiệp tư nhân Thương mại Quang Trung – Văn phòng phẩm Hằng Mơ, 

Nhà sách Cam Ranh – Công ty Cổ phần Dịch vụ Văn hóa và Quảng cáo Khánh 
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Hòa, Công ty Cổ phần Phát hành sách Khánh Hòa).  

b) Điều kiện hoạt động phát hành xuất bản phẩm 

- 01/05 đơn vị là hộ kinh doanh không kinh doanh phát hành xuất bản 

phẩm. 

- 04/05 đơn vị là hộ kinh doanh, có hoạt động phát hành xuất bản phẩm và 

không thuộc đối tượng phải đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm.  

- 03/05 đơn vị là doanh nghiệp, có hoạt động phát hành xuất bản phẩm và 

đã đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm. 

- 02/05 đơn vị là doanh nghiệp, có hoạt động phát hành xuất bản phẩm 

nhưng chưa thực hiện đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm (DNTN 

Thương mại Quang Trung – VPP Hằng Mơ và Nhà sách Cam Ranh – Công ty 

Cổ phần Dịch vụ Văn hóa và Quảng cáo Khánh Hòa). Trong quá trình làm việc, 

Đoàn thanh tra đã chấn chỉnh, nhắc nhở và hướng dẫn 02 đơn vị nói trên thực 

hiện thủ tục đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm theo đúng quy định tại 

Điều 37 của Luật Xuất bản và Điều 17 của Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT 

ngày 07/02/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng 

dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP 

ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Luật Xuất bản. 

2.  iệc tà g trữ,   át  à   xuất bả    ẩm   

Tại thời điểm thanh tra: 

- Chưa phát hiện các đơn vị tàng trữ hoặc phát hành xuất bản phẩm đã bị 

đình chỉ phát hành, thu hồi, tịch thu, cấm lưu hành, tiêu hủy. 

- Chưa phát hiện các đơn vị tàng trữ hoặc phát hành xuất bản phẩm có nội 

dung bị cấm trong hoạt động xuất bản. 

- Chưa phát hiện các đơn vị tàng trữ hoặc phát hành xuất bản phẩm nhập 

khẩu trái phép. 

- Kiểm tra ngẫu nhiên một số xuất bản phẩm đang kinh doanh tại các đơn 

vị, kết quả cho thấy: Các xuất bản phẩm được kiểm tra đều có hóa đơn, chứng từ 

thể hiện nguồn gốc hợp pháp. 

- Có 01/05 đơn vị thực hiện chế độ báo cáo về hoạt động của cơ sở phát 

hành theo quy định (02/05 đơn vị là chi nhánh trực thuộc công ty nên không 

phải thực hiện chế độ báo cáo, 02/05 đơn vị chưa thực hiện đăng ký hoạt động 

phát hành xuất bản phẩm nên chưa được hướng dẫn việc thực hiện chế độ báo 

cáo về hoạt động của cơ sở phát hành).   

3.  iệc tà g trữ,   át  à    ịc  b ốc  ăm 2022 
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10/10 đơn vị kinh doanh, phát hành lịch blốc 2022, có tem chống giả dán 

trên lịch blốc, có hóa đơn, chứng từ thể hiện nguồn gốc hợp pháp. 

(Đính kèm bảng thống kê chi tiết). 

III. KẾT LUẬN  

1.  ư các    á    â  và điều kiệ     t đ  g   át  à   xuất bả  

  ẩm 

- 10/10 đơn vị hoạt động có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là chấp 

hành đúng quy định tại Điều 28 của Luật Doanh nghiệp và Điều 82 của Nghị 

định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh 

nghiệp. 

- 03/05 đơn vị là doanh nghiệp có hoạt động phát hành xuất bản phẩm và 

đã đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm với cơ quan quản lý nhà nước về 

hoạt động xuất bản là chấp hành đúng quy định tại Điều 37 của Luật Xuất bản. 

- 02/05 đơn vị là doanh nghiệp, có hoạt động phát hành xuất bản phẩm 

nhưng chưa thực hiện đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm là chưa chấp 

hành đúng quy định tại Điều 37 của Luật Xuất bản và Điều 17 của Thông tư số 

01/2020/TT-BTTTT ngày 07/02/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông. Đến 

thời điểm hiện tại, 02 đơn vị nói trên đã liên hệ với Sở Thông tin và Truyền 

thông để thực hiện các thủ tục đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm theo 

quy định. 

2.  iệc tà g trữ,   át  à   xuất bả    ẩm  

- 01/10 đơn vị không kinh doanh phát hành xuất bản phẩm. 

- 09/10 đơn vị kinh doanh, phát hành xuất bản phẩm có hóa đơn, chứng từ 

thể hiện nguồn gốc hợp pháp là chấp hành đúng quy định tại khoản 4 Điều 40 

của Luật Xuất bản. 

- 01/05 đơn vị thực hiện chế độ báo cáo về hoạt động của cơ sở phát hành 

là chấp hành đúng quy định tại Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản 

và Điều 2 của Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT ngày 29/12/2014 của Bộ Thông 

tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của 

Luật Xuất bản.  

- 02/05 đơn vị là chi nhánh trực thuộc công ty không phải thực hiện chế độ 

báo cáo.  

- 02/05 đơn vị chưa thực hiện đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm, 

chưa được hướng dẫn việc thực hiện chế độ báo cáo về hoạt động của cơ sở phát 

hành nên chưa thực hiện theo đúng quy định.   
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3.  iệc tà g trữ,   át  à    ịc  b ốc  ăm 2022 

10/10 đơn vị hoạt động phát hành lịch blốc 2022 có dán tem chống giả, có 

hóa đơn, chứng từ thể hiện nguồn gốc hợp pháp là chấp hành đúng quy định tại 

khoản 4 Điều 40 của Luật Xuất bản. 

  .  Á  B    P ÁP  Ử LÝ   EO   Ẩ  QUYỀ     ÁP DỤ   

Không. 

V. KIẾN NGHỊ CÁC BI N PHÁP XỬ LÝ  

Với kết luận như trên, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông xử lý như 

sau:  

1. Đề nghị các đơn vị kinh doanh, phát hành xuất bản phẩm tiếp tục chấp 

hành đúng các quy định của pháp luật đối với hoạt động kinh doanh, phát hành 

xuất bản phẩm. 

2. Giao Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản: Hướng dẫn 02 đơn vị 

(DNTN Thương mại Quang Trung – VPP Hằng Mơ và Nhà sách Cam Ranh – 

Công ty Cổ phần Dịch vụ Văn hóa và Quảng cáo Khánh Hòa) thực hiện các thủ 

tục đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm theo đúng quy định; Tăng 

cường công tác tham mưu về quản lý nhà nước trong hoạt động kinh doanh, phát 

hành xuất bản phẩm, lịch blốc; đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến các 

quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh, phát hành xuất bản phẩm, lịch 

blốc cho các cơ sở kinh doanh, phát hành xuất bản phẩm, lịch blốc hoạt động 

trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.  

3. Giao Đội liên ngành phòng, chống in lậu tỉnh: Tổ chức thanh tra, kiểm 

tra việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với hoạt động kinh doanh, 

phát hành xuất bản phẩm, lịch blốc hàng năm nhằm hướng dẫn các đơn vị, tổ 

chức thực hiện đúng các quy định của pháp luật, đồng thời phòng ngừa, ngăn 

chặn, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động 

kinh doanh, phát hành xuất bản phẩm, lịch blốc trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 

4. Giao Trưởng Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 207/QĐ-STTTT ngày 

15/12/2021 của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa tổ 

chức công bố, công khai Kết luận này theo quy định của pháp luật./. 

Nơi nhận: 
- Bộ TTTT;  

- UBND tỉnh;  

- Thanh tra Bộ TTTT;  

- Thanh tra tỉnh;  

- Phòng TTBCXB (VBĐT);  

- Đối tượng thanh tra;  

- Thành viên Đoàn Thanh tra;  

- Lưu: VT, Hồ sơ Đoàn TTra. 

  Á   Ố  
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UBND TỈNH KHÁNH HÒA 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
 

 
 

C NG HÒA XÃ H I CH           T NAM 

  c l p – T  do – H nh phúc 

 

STT  ê  đơ  vị 

 iấy c ứ g 

     đă g 

ký kinh 

doanh 

 iấy xác      

đă g ký   át 

 à   xuất bả  

  ẩm 

Lịc  b ốc 

có hóa 

đơ , 

c ứ g từ 

 uất bả  

  ẩm có  óa 

đơ , c ứ g từ 

 uất bả  

  ẩm vi 

   m quy 

đị   

 iệc t  c  iệ  

c ế đ  bá  cá  

1 Chi nhánh Công ty Cổ phần 

Phát hành sách Tp. HCM – 

Fahasa – Nhà sách Fahasa 

Cam Ranh 

Có Có (theo Giấy của 

Công ty do Bộ 

Thông tin và 

Truyền thông cấp) 

Có Có Không Không phải 

thực hiện 

2 Chi nhánh Công ty Cổ phần 

Phát hành sách Tp. HCM – 

Fahasa – Nhà sách Fahasa 

Khánh Hòa 

Có Có (theo Giấy của 

Công ty do Bộ 

Thông tin và 

Truyền thông cấp) 

Có Có Không Không phải 

thực hiện 

3 
Công ty Cổ phần Phát hành 

sách Khánh Hòa 

Có Có (do Sở Thông 

tin và Truyền 

thông cấp) 

Có Có Không Có 

4 Nhà sách Cam Ranh – Công ty 

Cổ phần Dịch vụ Văn hóa và 

Có Không Có Có Không Không  

 

BẢNG THỐNG KÊ 

(Kèm theo Kết luận thanh tra số 354/KL-STTTT ngày 11/02/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông) 
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Quảng cáo Khánh Hòa 

5 Doanh nghiệp tư nhân Thương 

mại Quang Trung – Văn 

phòng phẩm Hằng Mơ 

Có Không Có Có Không Không  

6 Hộ kinh doanh Nguyễn Quốc 

Thịnh 

Có - Có - - Không phải 

thực hiện 

7 Nhà sách Sĩ Đức Có - Có Có Không Không phải 

thực hiện 

8 Nhà sách Tân Phước Long Có - Có Có Không Không phải 

thực hiện 

9 Nhà sách Hải Châu Có - Có Có Không Không phải 

thực hiện 

10 Nhà sách Vĩnh Nguyên Có - Có Có Không Không phải 

thực hiện 
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