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BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

THANH TRA BỘ 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /KL-TTra         Hà Nội, ngày        tháng 8 năm 2019 
 

 

KẾT LUẬN THANH TRA 

tại Công ty Cổ phần phát triển khoa học công nghệ Vi Na 

 

 

Thực hiện Quyết định số 128/QĐ-TTra ngày 28/02/2019 của Chánh 

Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thanh tra Công ty Cổ phần 

phát triển khoa học công nghệ Vi Na, từ ngày 12/3/2019 đến ngày 15/3/2019, 

Đoàn Thanh tra tiến hành thanh tra tại Công ty, địa chỉ: 524/3 Hà Huy Giáp, 

phường Thạnh Lộc, Quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. 

Xét báo cáo kết quả thanh tra số 04/BC-ĐTT ngày 12/4/2019 của 

Trưởng đoàn thanh tra, 

Chánh thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông kết luận như sau: 

1. Khái quát chung:  

Công ty Cổ phần phát triển khoa học công nghệ Vi Na được Phòng 

Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu ngày 14/10/2008, đăng ký 

thay đổi lần thứ 10 ngày 28/6/2018, mã số doanh nghiệp: 0306182501. Địa 

chỉ trụ sở chính và xưởng sản xuất của Công ty: 524/3 Hà Huy Giáp, phường 

Thạnh Lộc, Quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. 

Công ty là đơn vị chuyên tư vấn và cung cấp các giải pháp tem chống 

hàng giả cho các doanh nghiệp nhằm hỗ trợ bảo vệ thương hiệu và quyền lợi 

của người tiêu dùng. Các sản phẩm tem chống giả của Công ty tích hợp nhiều 

công nghệ hiện đại, có khả năng bảo mật và khả năng chống giả cao, đáp ứng 

tốt việc quản lý sản phẩm, giúp người tiêu dùng dễ dàng nhận diện, xác thực 

và truy xuất được nguồn gốc sản phẩm.  

Các khách hàng chính của Công ty gồm: Công ty TNHH Total Gaz 

Việt Nam, Công ty Cổ phần bánh mứt kẹo Bảo Minh, Công ty Cổ phần khí 

hóa lỏng Đồng Tháp, Công ty TNHH MTV dầu khí TP Hồ Chí Minh, Công ty 

Cổ phần Thương mại Viglacera, Công ty TNHH Jaan-E… Ngoài ra, Công ty 

là đơn vị thực hiện in tem chống giả lịch block theo đặt hàng của Cục Xuất 

bản, In và Phát hành. 

Công ty có 28 lao động thường xuyên, doanh thu năm 2018 đạt 23,4 tỷ 

đồng, nộp ngân sách nhà nước 966,6 triệu đồng, lợi nhuận sau thuế 3,87 tỷ 

đồng, thu nhập bình quân 164,6 triệu đồng/người/năm. 
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2. Kết quả kiểm tra, xác minh: 

2.1. Việc thực hiện các quy định của pháp luật về giấy phép và điều 

kiện hoạt động in: 

Hiện Công ty Cổ phần phát triển khoa học công nghệ Vi Na đang lưu 

giữ và thực hiện theo các giấy tờ sau: 

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh doanh nghiệp cổ phần mã số 

doanh nghiệp 0306182501; ngành nghề kinh doanh chính: In tem chống giả, 

tờ rơi, bao bì (trừ in, tráng bao bì kim loại; in trên các sản phẩm vải sợi, dệt, 

may đan). 

- Giấy phép hoạt động in số 52/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền 

thông thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 06/5/2015. Nội dung được phép in: In 

tem chống giả, xuất bản phẩm. 

- Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là ông Nguyễn Viết 

Hồng, sinh ngày 29/9/1972, số CMND: 023814617 Công an thành phố Hồ 

Chí Minh cấp ngày 09/02/2012, địa chỉ thường trú: 524/3 Hà Huy Giáp, 

phường Thạnh Lộc, Quận 12, thành phố Hồ Chí Minh.  

Kiểm tra thực tế cơ sở sản xuất cho thấy: Công ty có 02 máy in offset, 

01 máy bế, 03 máy in lụa, 01 máy cắt, 03 máy in kỹ thuật số, 01 máy phơi 

bản, 02 máy sấy UV. Trụ sở và xưởng sản xuất của Công ty thuê của bà Đặng 

Thị Ánh Tuyết; tổng diện tích sử dụng khoảng 600m2 trong đó khu vực 

xưởng in khoảng 250m2. 

2.2. Việc thực hiện các quy định của pháp luật trong hoạt động in: 

Đoàn thanh tra kiểm tra xác suất hồ sơ nhận in 20 sản phẩm của Công 

ty Cổ phần phát triển khoa học công nghệ Vi Na (Phụ lục 1), kết quả như sau: 

Sản phẩm in của Công ty là tem chống giả để dán vào sản phẩm hàng 

hóa như sơn, bình ga, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, gốm sứ, thiết bị vệ 

sinh... Trước khi tiến hành sản xuất, Công ty đều giao kết hợp đồng in với 

khách hàng và thực hiện in đúng với bản mẫu của sản phẩm in.  

Công ty lưu giữ đầy đủ các bản mẫu của sản phẩm đặt in. Bản mẫu đều 

đã được đóng dấu hoặc có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của tổ 

chức hoặc chữ ký của cá nhân có sản phẩm đặt in. Nội dung các sản phẩm in 

phù hợp với quy định của pháp luật.  

Công ty là đơn vị được Cục Xuất bản, In và Phát hành đặt hàng sản 

xuất tem chống giả lịch block năm 2019 với số lượng 18.633.280 tem trong 

đó 3.339.740 tem lịch không kinh doanh và 15.304.605 tem lịch kinh doanh. 

Hồ sơ nhận in tem chống giả lịch block năm 2019 của Công ty không lưu giữ 

bản mẫu sản phẩm đặt in. 

Công ty lập Sổ ghi chép, quản lý ấn phẩm nhận in đầy đủ thông tin theo 

mẫu quy định. 
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2.3. Việc thực hiện các quy định của pháp luật về chế độ báo cáo: 

Công ty thực hiện nghiêm túc việc báo cáo định kỳ với Sở Thông tin và 

Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh. Trong thời kỳ thanh tra, Công ty 

không nhận được yêu cầu báo cáo đột xuất của cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền.  

3. Kết luận về những nội dung đã thanh tra:  

3.1. Ưu điểm: 

a. Công ty Cổ phần phát triển khoa học công nghệ Vi Na chấp hành 

nghiêm túc Quyết định thanh tra số 128/QĐ-TTra ngày 28/02/2019 của 

Chánh Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông; hồ sơ, tài liệu chuẩn bị chi 

tiết, khoa học; cung cấp kịp thời, nhanh chóng hồ sơ, tài liệu liên quan, phối 

hợp tốt với Đoàn thanh tra trong quá trình thanh tra. 

b. Công ty đủ các điều kiện hoạt động in; thực hiện hoạt động in đúng 

theo Giấy phép hoạt động in và các quy định của pháp luật; các sản phẩm tem 

chống giả có hình thức đẹp, chất lượng tốt, góp phần tích cực trong việc 

phòng chống việc in giả, in lậu lịch block, ngăn chặn việc sản xuất hàng giả, 

hàng nhái, hàng kém chất lượng nhất là các loại sản phẩm, hàng hóa đặc biệt 

như thuốc chữa bệnh, thực phẩm chức năng...   

3.2. Tồn tại: 

Công ty thực hiện in tem chống giả lịch block năm 2019 nhưng trong 

hồ sơ nhận in không lưu giữ bản mẫu sản phẩm đặt in, vi phạm khoản 3 Điều 

8 Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT ngày 06/3/2015 quy định chi tiết và hướng 

dẫn thi hành một số điều, khoản của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 

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

4. Yêu cầu và biện pháp xử lý: 

4.1. Yêu cầu đối với Công ty:  

Chấp hành đúng và đầy đủ quy định của pháp luật về hoạt động in; 

thường xuyên cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt 

động in; lưu giữ đầy đủ tài liệu, bản mẫu sản phẩm nhận in theo quy định.  

4.2. Biện pháp xử lý:  

Xét Báo cáo kết quả thanh tra của Đoàn thanh tra; báo cáo giải trình 

của Công ty Cổ phần phát triển khoa học công nghệ Vi Na, tinh thần và thái 

độ hợp tác, cầu thị của lãnh đạo Công ty, cung cấp đầy đủ, kịp thời hồ sơ, tài 

liệu theo yêu cầu của Đoàn thanh tra; nghiêm túc tiếp thu và kịp thời chấn 

chỉnh những thiếu sót mà Đoàn thanh tra đã chỉ ra. Xét tính chất, mức độ của 

hành vi vi phạm, Chánh Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông không xử 

phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm nêu tại điểm 3.2 Mục 3; yêu 

cầu Công ty nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm, đảm bảo hoạt động in 

của Công ty thực hiện đúng các quy định của pháp luật hiện hành.  
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Giao Đoàn thanh tra theo dõi, đôn đốc Công ty Cổ phần phát triển 

khoa học công nghệ Vi Na thực hiện Kết luận thanh tra và báo cáo kết quả 

về Bộ Thông tin và Truyền thông (Thanh tra Bộ) sau 15 ngày, kể từ ngày 

ký Kết luận thanh tra./.  

 

 

Nơi nhận: 
- Bộ trưởng (để b/c); 

- Thứ trưởng Phân Tâm (để b/c); 

- Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo (để b/c); 

- Chánh thanh tra (để b/c); 

- Sở TT&TT TP HCM (để p/h); 

- Công ty Cổ phần phát triển khoa học  

công nghệ Vi Na (để t/h); 

- Trung tâm thông tin (để đăng tải); 

- Lưu: TTra, Hồ sơ ĐTT.      

 

 

KT. CHÁNH THANH TRA 

PHÓ CHÁNH THANH TRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đỗ Hữu Trí 
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