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   Hà Nội, ngày       tháng      năm  
 

  

KẾT LUẬN KIỂM TRA  

Về việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động in  

của Công ty Cổ phần In Trần Phú 

 
 

Thực hiện Quyết định số 81/QĐ-ĐLN ngày 16/11/2022 của Cục trưởng 

Cục Xuất bản, In và Phát hành - Trưởng Đoàn liên ngành phòng, chống in lậu 

Trung ương về việc kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về 

hoạt động in đối với Công ty Cổ phần In Trần Phú, ngày 22/11/2022, Đoàn 

kiểm tra đã tiến hành kiểm tra tại Công ty Cổ phần In Trần Phú, địa chỉ xưởng sản 

xuất: Số 6A Đường số 1, Khu phố 2, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Thành 

phố Hồ Chí Minh. 

Xét báo cáo kết quả kiểm tra của Trưởng Đoàn kiểm tra, kết quả xác minh 

và nội dung báo cáo của Công ty Cổ phần In Trần Phú, Cục trưởng Cục Xuất 

bản, In và Phát hành kết luận như sau: 
 

I. KHÁI QUÁT CHUNG  

Công ty Cổ phần In Trần Phú là doanh nghiệp 100% vốn tư nhân, Công ty 

có trụ sở chính tại địa chỉ 71-73-75 Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, Quận 1, 

TP. Hồ Chí Minh và 02 cơ sở sản xuất, gia công in ấn. Công ty hoạt động theo 

Giấy phép hoạt động in số 05/2016/GP-IN-CXBIPH ngày 16/3/2016 do Cục 

trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành cấp và giấy chứng nhận Giấy chứng nhận 

Đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần, mã số doanh nghiệp: 03014566614, 

đăng ký lần đầu ngày 26/8/1995, thay đổi lần 11 ngày 14/12/2021 do Sở Kế 

hoạch Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp. 

Về cơ cấu tổ chức: Công ty có Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc (02 

người) và các Phòng ban trực thuộc: Phòng Tổ chức - Hành chính, Phòng kinh 

doanh tiếp thị, Phòng vật tư thiết bị, Phòng Kế toán tài chính, Phòng kho vận. 

Kết quả thực hiện nhiệm vụ từ 01/01/2022 đến 30/11/2022, doanh thu 207 

tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 61 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế -739 triệu đồng, 

lương bình quân 11,9 triệu đồng/người/tháng. 
 

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, XÁC MINH 

1. Về điều kiện hoạt động in 

Qua kiểm tra cho thấy, Công ty Cổ phần In Trần Phú đang hoạt động theo 

các điều kiện: 

- Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần, mã số doanh 

nghiệp: 03014566614, đăng ký lần đầu ngày 26/8/1995, thay đổi lần 11 ngày 

14/12/2021 do Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp; 
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- Giấy phép hoạt động in số 05/2016/GP-IN-CXBIPH ngày 16/3/2016 do 

Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành cấp; 

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự số 329/GCN ngày 

07/02/2018 do Công an thành phố Hồ Chí Minh cấp cho Phân xưởng in cuộn - 

Công ty Cổ phần In Trần Phú, địa chỉ cơ sở kinh doanh: số 6 Thi sách, phường Bến 

Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh; 

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự số 330/GCN ngày 

07/02/2018 do Công an thành phố Hồ Chí Minh cấp cho Phân xưởng in bao bì - 

Công ty Cổ phần In Trần Phú, địa chỉ xưởng sản xuất: số 6A Đường số 1, Khu phố 

2, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh; 

- Giấy chứng nhận địa điểm kinh doanh, mã số địa điểm kinh doanh: 

00008 cấp ngày 01/02/2016 do Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh 

cấp; 

- Quyết định số 02/2015/QĐ-HĐQT ngày 18/12/2015 về việc bổ nhiệm 

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần In Trần Phú đối với ông Nguyễn Minh Linh, 

sinh ngày 19/02/1976; 

- Người đứng đầu Công ty là ông Nguyễn Minh Linh đã hoàn thành 

khóa học “Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý hoạt động in” dành cho người đứng 

đầu cơ sở in; 

- Sổ ghi chép, quản lý ấn phẩm nhận chế bản, in và gia công sau in; 

- Bảng kê khai thiết bị (kèm theo). 

Tuy nhiên, qua kiểm tra các giấy tờ pháp lý nêu trên, Đoàn kiểm tra phát 

hiện Giấy phép hoạt động in số 05/GP-IN-CXBIPH ngày 16/3/2016 do Cục 

Xuất bản, In và Phát hành cấp không còn phù hợp với quy định hiện hành, đề 

nghị Công ty lập hồ sơ để làm thủ tục cấp giấy phép hoạt động in tại địa phương 

(Sở Thông tin và Truyền thông). Đồng thời, nộp lại giấy phép hoạt động in cho 

Cục Xuất bản, in và Phát hành (thực hiện theo quy định của pháp luật). 
 

2. Về chấp hành quy định pháp luật về in xuất bản phẩm, sản phẩm 

in không phải là xuất bản phẩm  

2.1. Về lập và ghi chép thông tin vào Sổ ghi chép, quản lý ấn phẩm 

nhận in: 

Công ty Cổ phần In Trần Phú đã thực hiện đúng quy định tại Khoản 5 

Điều 16 Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07/02/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Thông tin và Truyền thông và Nghị định số 60/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy 

định về hoạt động in. 

Nhận xét: Công ty Cổ phần In Trần Phú lập và ghi chép thông tin vào sổ 

ghi chép, quản lý ấn phẩm nhận in theo quy định của pháp luật. 
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2.2. Về lưu giữ hồ sơ nhận in:  

Công ty Cổ phần In Trần Phú tổ chức lưu giữ hồ sơ theo quy định tại 

Khoản 1 Điều 35 Luật Xuất bản và Điều 16 Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT 

ngày 07/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và Nghị định số 

60/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hoạt động in đầy đủ, khoa học, 

thuận lợi cho việc theo dõi, quản lý và tra cứu hồ sơ. 

Nhận xét: Công ty Cổ phần In Trần Phú lưu giữ hồ sơ nhận in khoa học, 

thuận tiện cho việc theo dõi, quản lý, tra cứu hồ sơ, bảo đảm theo quy định. 

2.3.  Về thực hiện chế độ thông tin báo cáo:  

Công ty đã thực hiện việc báo cáo theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra tại Đề 

cương kiểm tra và báo cáo 6 tháng đầu năm 2022 về hoạt động in theo đúng quy 

định tại Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07/02/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Thông tin và Truyền thông. 

Nhận xét: Công ty Cổ phần In Trần Phú thực hiện chế độ thông tin báo 

cáo về hoạt động in theo đúng quy định tại Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT 

ngày 07/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.  

2.4. Việc chấp hành quy định pháp luật về in xuất bản phẩm, sản phẩm 

in không phải là xuất bản phẩm: 

Đoàn kiểm tra lựa chọn xác suất, ngẫu nhiên và yêu cầu Công ty Cổ phần 

In Trần Phú cung cấp các hồ sơ, tài liệu chi tiết của 10 sản phẩm được Công ty 

thực hiện nhận in trong thời kỳ kiểm tra (có phụ lục kèm theo). Qua kiểm tra, 

10/10 sản phẩm có đầy đủ hồ sơ theo quy định. 

Nhận xét: Công ty Cổ phần In Trần Phú thực hiện đầy đủ quy định về in, 

các sản phẩm nhận in sản phẩm đều có đầy đủ thành phần hồ sơ theo quy định 

của pháp luật. 
 

III. KẾT LUẬN VỀ NHỮNG NỘI DUNG ĐÃ TIẾN HÀNH KIỂM TRA 

1. Về ưu điểm 

a) Công ty Cổ phần In Trần Phú đã nghiêm túc chấp hành Quyết định 

kiểm tra số 81/QĐ-ĐLN ngày 16/11/2022 của Cục trưởng Cục Xuất bản, In và 

Phát hành - Trưởng Đoàn liên ngành phòng, chống in lậu Trung ương; có tinh 

thần hợp tác, thái độ tích cực trong suốt quá trình kiểm tra; cung cấp đầy đủ, 

nhanh chóng hồ sơ, tài liệu liên quan đến nội dung kiểm tra. 

b) Trong thời kỳ kiểm tra, Công ty Cổ phần In Trần Phú đã tuân thủ các 

quy định của pháp luật về nhận in xuất bản phẩm, sản phẩm in không phải là 

xuất bản phẩm, có đầy đủ giấy tờ pháp lý để hoạt động; hồ sơ, tài liệu nhận in 

xuất bản phẩm và các sản phẩm in không phải là xuất bản phẩm đều đáp ứng đủ 

thành phần theo quy định. 

2. Về tồn tại, hạn chế: Không. 
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IV. KIẾN NGHỊ VÀ BIỆN PHÁP XỬ LÝ  

1. Đối với Công ty Cổ phần In Trần Phú:  

Theo báo cáo của Công ty cung cấp cho Đoàn kiểm tra, hiện tại Công ty 

Cổ phần In Trần Phú là doanh nghiệp 100% vốn tư nhân. Căn cứ các quy định tại 

Luật Xuất bản, Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28/02/2018 của Chính phủ 

về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 

19/6/2014 quy định về hoạt động in, Cục Xuất bản, In và Phát hành yêu cầu 

Công ty Cổ phần In Trần Phú thực hiện như sau: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ 

ngày có Kết luận kiểm tra, Công ty làm thủ tục cấp giấy phép hoạt động in tại địa 

phương (Sở Thông tin và Truyền thông) để phù hợp với quy định hiện hành. 

Đồng thời, nộp lại giấy phép hoạt động in số 05/2016/GP-IN-CXBIPH ngày 

16/3/2016 cho Cục Xuất bản, in và Phát hành (trình tự thực hiện theo quy định 

của pháp luật). 

2. Đối với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh:  

Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh kiểm 

tra, giám sát Công ty Cổ phần In Trần Phú bảo đảm các điều kiện hoạt động 

theo quy định của pháp luật. 

Kết luận kiểm tra có 05 (năm) trang bao gồm phụ lục, có hiệu lực từ ngày 

ban hành; giao Đoàn kiểm tra theo dõi thực hiện Kết luận này./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Bộ trưởng (để b/c); 

- Thứ trưởng Nguyễn Thanh Lâm (để b/c); 

- Thanh tra Bộ TTTT (để b/c); 

- Cục trưởng Nguyễn Nguyên; 

- Sở Thông tin và Truyền thông TP. HCM; 

- Công ty Cổ phần In Trần Phú (để thực hiện); 

- Cổng TTĐT của Bộ TTTT (để đăng tải); 

- Lưu: VT, ĐKT, LVT (11). 

CỤC TRƯỞNG 

 

 
Nguyễn Nguyên 



Phụ lục    

(Kèm theo Kết luận kiểm tra số:        /KLKT-CXBIPH ngày      /      /2022) 

 
 

TT 

 

Tên sản phẩm đặt in 

 

Số lượng 

 

Số QĐXB/ Số GP 

 

Hợp đồng in/hợp đồng nguyên 

tắc 

Số hóa đơn GTGT 

1 Toán 2, Tập 2 (Chân trời 

sáng tạo) 

35.000 86GKM/QĐ-GD-HCM 

ngày 12/01/2022 

Số: G2HH2T002-A1 ngày 

12/01/2022. 
- 00000297 ngày 10/3/2022; 

- 00000301 ngày 11/3/2022. 

 

2 Tin học 10 (thuộc bộ sách 

Cánh Diều) 

15.000 1125/QĐ-NXBĐHSP 

ngày 27/7/2022. 

Số:010822A/2022/HĐI/VEPIC-

ITPHU-ĐSSP ngày 01/8/2022. 

 

00001877 ngày 15/8/2022. 

3 Tiếng Anh 7 - SB 6.000 149SBT/QĐ-GD-HCM ngày 

08/02/2022. 

Số: G2HH7A001GCA1 ngày 

08/02/2022. 

00000148 ngày 16/02/2022. 

4 Bloc lịch Siêu cực đại 2023 3.000 114/QĐ-NXBHĐ  

ngày 09/9/2022. 

Số: 129/HĐ-ITP ngày 12/9/2022. 00002847 ngày 29/10/2022. 

5 Bloc lịch Siêu đại 2023 13.571 162/QĐ-NXBHĐ  

ngày 12/10/2022. 

Số: 151/HĐ-ITP ngày 13/10/2022. - Phiếu giao hàng số BM07-KD-05 ngày 

11/11/2022; 

- Phiếu giao hàng số BM07-KD-05 ngày 

09/11/2022. 

6 Bloc lịch Siêu đại 2023 

(Viettinbank) 

 

114.400 249/QĐ-NXBHĐ  

ngày 16/11/2022. 

Số: 192/HĐ-ITP ngày 17/11/2022. Chưa giao hàng. 

7 Nhịp sống - Life of - Tập 33 

(Tập đoàn quốc tế Pou Chen 

khu Việt Nam) 

11.500 320/QĐ-NXBThaH  

ngày 31/12/2021. 

Số: 12/HĐ-ITP ngày 19/01/2022. 00000201 ngày 25/02/2022. 

8 Bloc lịch Siêu đại 2023  157/QĐ-NXBHĐ  

ngày 06/10/2022. 

Số: 144/HĐ-ITP ngày 10/10/2022 - Phiếu giao hàng số BM07-05 

(ngày 23/10/2022; 24/10/2022; 

25/10/2022; 26/10/2022). 

9 Nhãn Bia Sài Gòn 444.000  Số: 17/ITP-HĐI ngày 31/01/2022 00001533 ngày 06/7/2022. 

10 Nhãn dầu ăn 300.000  Số: 012022/CLFHP-TP ngày 

30/12/2021 

00002990 ngày 17/11/2022. 
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