
UBND TỈNH KHÁNH HÒA  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

Số:            /KL-STTTT  Khánh Hòa, ngày 18 tháng 8 năm 2022 

 

 
KẾT LUẬN THANH TRA  

Việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động in 

 

 

Thực hiện Quyết định số 93/QĐ-STTTT ngày 15/6/2022 của Giám đốc Sở 

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

định của pháp luật trong hoạt động in, từ ngày 24/6/2022 đến ngày 28/7/2022 

Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại 06 cơ sở in trên địa bàn tỉnh.  

Xét Báo cáo kết quả thanh tra số 09/BC-ĐTTra ngày 09/8/2022 của Trưởng 

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

sau: 

1. Khái quát chung 

Đoàn Thanh tra đã tiến hành thanh tra tại 06/06 cơ sở in theo kế hoạch đã 

được Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông phê duyệt, gồm: Công ty TNHH 

Dịch vụ - Thương mại Hoàng Trung, Công ty TNHH Minh Lý Nha Trang, Công 

ty TNHH Một thành viên Quảng cáo và Sự kiện Văn Hiến, Công ty TNHH 

SXTM & DV In Đông Hải, Công ty TNHH Thương mại Khánh Phú, Công ty 

Cổ phần Dịch vụ Văn hóa và Quảng cáo Khánh Hòa. Các cơ sở in được thanh 

tra chủ yếu nhận in các sản phẩm in như: Mẫu, biểu mẫu giấy tờ do cơ quan nhà 

nước ban hành; các loại thẻ, giấy tờ có sẵn mệnh giá hoặc dùng để ghi mệnh giá; 

bao bì carton, nhãn decal; tài liệu, giấy tờ của tổ chức, cá nhân. 

2. Kết quả kiểm tra, xác minh 

a) Điều kiện hoạt động in  

Tất cả 06 cơ sở in được thanh tra đủ điều kiện hoạt động in, cụ thể: 

- Chủ sở hữu là tổ chức, cá nhân trong nước và người đứng đầu là công dân 

Việt Nam, thường trú hợp pháp tại Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy 

đủ. 

- Trụ sở làm việc, nhà xưởng thực hiện chế bản, in, gia công sau in có diện 

tích sử dụng phù hợp, đáp ứng các yêu cầu về bảo đảm an toàn lao động theo 

quy định. 

- Danh mục trang bị thiết bị đúng theo nội dung đơn đề nghị cấp giấy phép 

hoạt động in hoặc tờ khai đăng ký hoạt động cơ sở in quy định tại Điều 12 và 

Điều 14 của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy 
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định về hoạt động in. 

b) Đăng ký hoạt động cơ sở in  

Tất cả 06 cơ sở in được thanh tra đăng ký hoạt động cơ sở in có xác nhận 

của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa. 

c) Trách nhiệm của cơ sở in  

Tất cả 06 cơ sở in thực hiện đúng trách nhiệm của cơ sở in. Các cơ sở thực 

hiện đúng nội dung ghi trong giấy phép hoạt động in; chế bản, in, gia công sau 

in đúng với bản mẫu của sản phẩm in và đúng với số lượng in ghi trong hợp 

đồng in; cập nhật đầy đủ thông tin về việc nhận chế bản, in, gia công sau in vào 

“Sổ quản lý ấn phẩm nhận chế bản, in, gia công sau in”; lưu giữ đầy đủ hồ sơ 

liên quan đến sản phẩm nhận chế bản, in, gia công sau in theo quy định. 

d) Điều kiện nhận chế bản, in, gia công sau in  

Tất cả 06 cơ sở in thực hiện đúng quy định về điều kiện nhận chế bản, in, 

gia công sau in. Các cơ sở thực hiện nhận in các sản phẩm in có hợp đồng in 

bằng văn bản giữa cơ sở in với đơn vị đặt in, bản mẫu của sản phẩm đặt in đã 

được đóng dấu của đơn vị có sản phẩm đặt in. 

đ) Chế độ thông tin, báo cáo  

- Có 04/06 cơ sở in thực hiện đầy đủ chế độ thông tin, báo cáo theo quy 

định, gồm: Công ty TNHH Dịch vụ - Thương mại Hoàng Trung, Công ty TNHH 

Một thành viên Quảng cáo và Sự kiện Văn Hiến, Công ty TNHH SXTM & DV 

In Đông Hải, Công ty Cổ phần Dịch vụ Văn hóa và Quảng cáo Khánh Hòa. 

- Có 02/06 cơ sở in chưa thực hiện báo cáo định kỳ về hoạt động của cơ sở 

in năm 2021, gồm: Công ty TNHH Minh Lý Nha Trang và Công ty TNHH 

Thương mại Khánh Phú. 

e) Việc chấp hành những hành vi bị nghiêm cấm  

Qua thanh tra, chưa phát hiện các cơ sở in vi phạm những hành vi bị 

nghiêm cấm. 

g) Hóa đơn, chứng từ liên quan đến hoạt động in 

Tất cả 06 cơ sở in được thanh tra thực hiện đúng quy định về hóa đơn, 

chứng từ. 

3. Kết luận 

a) Điều kiện hoạt động in  

Tất cả 06 cơ sở in đủ điều kiện hoạt động in theo quy định tại khoản 4 Điều 

1 của Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28/02/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính 

phủ quy định về hoạt động in.  
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b) Đăng ký hoạt động cơ sở in  

Tất cả 06 cơ sở in đăng ký hoạt động cơ sở in có xác nhận của Sở Thông 

tin và Truyền thông theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 60/2014/NĐ-CP 

ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in.  

c) Trách nhiệm của chủ cơ sở in  

Tất cả 06 cơ sở in thực hiện đúng trách nhiệm của chủ cơ sở in theo quy 

định tại Điều 15 của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP và khoản 8 Điều 1 của Nghị 

định số 25/2018/NĐ-CP. 

d) Điều kiện nhận chế bản, in, gia công sau in  

Tất cả 06 cơ sở in thực hiện đúng quy định về điều kiện nhận chế bản, in, 

gia công sau in theo quy định tại Điều 16, Điều 17, Điều 20 của Nghị định số 

60/2014/NĐ-CP; khoản 9, khoản 10, khoản 11, khoản 12 Điều 1 của Nghị định 

số 25/2018/NĐ-CP. 

đ) Chế độ thông tin, báo cáo  

- Có 04/06 cơ sở in thực hiện đầy đủ chế độ thông tin, báo cáo theo quy 

định tại khoản 3 Điều 1 của Nghị định số 25/2018/NĐ-CP, gồm: Công ty TNHH 

Dịch vụ - Thương mại Hoàng Trung, Công ty TNHH Một thành viên Quảng cáo 

và Sự kiện Văn Hiến, Công ty TNHH SXTM & DV In Đông Hải, Công ty Cổ 

phần Dịch vụ Văn hóa và Quảng cáo Khánh Hòa. 

- Có 02/06 cơ sở in chưa thực hiện đầy đủ chế độ thông tin, báo cáo định 

kỳ về hoạt động của cơ sở in là Công ty TNHH Minh Lý Nha Trang và Công ty 

TNHH Thương mại Khánh Phú. Tuy nhiên, sau khi xem xét nội dung giải trình 

của Công ty TNHH Minh Lý Nha Trang và Công ty TNHH Thương mại Khánh 

Phú về lý do chưa thực hiện đầy đủ công tác báo cáo định kỳ (do chưa nắm rõ 

quy định về thực hiện chế độ báo cáo về hoạt động in), Giám đốc Sở Thông tin 

và Truyền thông thống nhất biện pháp xử lý của Đoàn Thanh tra: Chấn chỉnh, 

nhắc nhở Giám đốc Công ty TNHH Minh Lý Nha Trang và Giám đốc Công ty 

TNHH Thương mại Khánh Phú nghiêm túc rút kinh nghiệm và thực hiện chế độ 

thông tin, báo cáo theo đúng quy định trong thời gian tới. 

e) Việc chấp hành những hành vi bị nghiêm cấm  

Chưa phát hiện các cơ sở in vi phạm những hành vi bị nghiêm cấm theo 

quy định tại Điều 9 của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP. 

g) Hóa đơn, chứng từ liên quan đến hoạt động in 

Tất cả 06 cơ sở in chấp hành đúng quy định về hóa đơn, chứng từ theo quy 

định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy 

định về hóa đơn, chứng từ. 
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4. Các biện pháp xử lý theo thẩm quyền đã áp dụng 

Đoàn Thanh tra đã chấn chỉnh, nhắc nhở Giám đốc Công ty TNHH Minh 

Lý Nha Trang, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Khánh Phú nghiêm túc 

rút kinh nghiệm và thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo đúng quy định trong 

thời gian tới. 

5. Kiến nghị các biện pháp xử lý 

Với kết quả thanh tra và kết luận như trên, Giám đốc Sở Thông tin và 

Truyền thông xử lý như sau: 

a) Thống nhất với hình thức xử lý của Đoàn Thanh tra và yêu cầu Giám 

đốc Công ty TNHH Minh Lý Nha Trang, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại 

Khánh Phú nghiêm túc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo đúng quy định 

trong thời gian tới, bảo đảm chấp hành đúng pháp luật trong hoạt động in. 

b) Giao Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản của Sở tăng cường tham 

mưu về quản lý nhà nước trong hoạt động in; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, 

hướng dẫn việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo; phối hợp với các cơ quan, 

đơn vị liên quan tăng cường công tác quản lý nhà nước trong hoạt động in đối 

với các cơ sở in trên địa bàn tỉnh. 

c) Đề nghị Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố tiếp 

tục công tác rà soát, tổng hợp và báo cáo tình hình hoạt động của các cơ sở in 

trên địa bàn quản lý. Duy trì công tác kiểm tra hoạt động in tại địa phương và 

đưa nội dung này vào nhiệm vụ thường xuyên hàng năm của đơn vị. 

d) Giao Đội liên ngành phòng, chống in lậu tỉnh tăng cường công tác thanh 

tra việc chấp hành pháp luật đối với hoạt động in trên địa bàn tỉnh, nhằm kịp 

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

động in; kết hợp đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn thi hành pháp luật, giúp cho 

các tổ chức, doanh nghiệp nắm rõ và chấp hành đúng quy định pháp luật. 

đ) Giao Trưởng Đoàn thanh tra theo Quyết định số 93/QĐ-STTTT ngày 

15/6/2022 tổ chức công bố, công khai Kết luận này theo quy định của pháp 

luật./.   

 Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Bộ TTTT; 

- UBND tỉnh; 

- Thanh tra Bộ TTTT; 

- Thanh tra tỉnh; 

- Đoàn liên ngành PC in lậu tại TW; 

- Đội liên ngành PC in lậu tỉnh (VBĐT); 

- Đối tượng thanh tra; 

- Cục Quản lý thị trường tỉnh Khánh Hòa; 

- Phòng PA03, PC06 - Công an tỉnh; 

- Thanh tra Sở, Phòng TTBCXB (VBĐT); 

- Lưu: VT, Hồ sơ Đoàn Ttra, (T, 02). 

 

 

 

 

 

 

Phạm Duy Lộc 
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