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Số:         /KLKT - CXBIPH 

  

     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 Trần Nguyễn Hà 

 
 

Thực hiện Quyết định số 96/QĐ-ĐLN ngày 14/12/2022 của 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 Trần 
Nguyễn Hà, ngày 20/12/2022, Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra tại Công ty Cổ 

phần Trần Nguyễn Hà, địa chỉ: Số 36B đường Phan Bá Vành, phường Cổ Nhuế 2, 
quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội. 

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 Trần Nguyễn Hà, Trưởng Đoàn liên 

ngành phòng, chống in lậu Trung ương kết luận như sau: 
 

I. KHÁI QUÁT CHUNG  

Công ty Cổ phần Trần Nguyễn Hà là một doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam 

chuyên sản xuất in nhãn decal sản phẩm, hàng hóa tiêu dùng (nhãn dầu ăn, nhãn 
dầu nhớt động cơ ô tô 4 kỳ). 

Về cơ cấu tổ chức, gồm 03 phòng: Phòng kinh doanh, Phòng Kế toán, 
Phòng sản xuất. Công ty có tổng số 47 nhân viên, lương bình quân 10 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 Trần Nguyễn Hà đang hoạt động 
theo các điều kiện: 

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

nghiệp: 0105149776, đăng ký lần đầu ngày 14/02/2011, thay đổi lần 6 ngày 
01/8/2019 do Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội cấp; 

- Danh mục thiết bị (kèm theo); 

- Hợp đồng thuê nhà ngày 15/11/2022 giữa Bà Vũ Thị Thu Hương với 
Công ty Cổ phần Trần Nguyễn Hà. 

 

Nhận xét: Công ty Cổ phần Trần Nguyễn Hà bảo đảm và duy trì đủ các điều 

kiện về hoạt động in theo đúng quy định của Luật Xuất bản.  
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2. Về việc 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 Trần Nguyễn Hà 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. 

 

2.2. Về lưu giữ hồ sơ nhận in:  

Công ty Cổ phần Trần Nguyễn Hà 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. 

 

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

Công ty Cổ phần Trần Nguyễn Hà đã thực hiện việc báo cáo theo yêu cầu 

của Đoàn kiểm tra tại Đề cương kiểm tra và báo cáo sơ kết 06 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. 

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 
Trần Nguyễn Hà cung cấp các hồ sơ, tài liệu chi tiết của 05 sản phẩm được Công 

ty thực hiện nhận in trong thời kỳ kiểm tra (có phụ lục kèm theo). Các sản phẩm 
nhận in trong thời kỳ kiểm tra đều là những sản phẩm in trực tiếp tại xưởng sản 

xuất của Công ty, như: Nhãn Freda dầu thực vật; Nhãn ENEOS Formulated in 
Japan - Dầu nhớt động cơ ô tô 4 kỳ SN/CF SAE 20W-50; Nhãn SUZY tinh chất 

quế; Nhãn thịt heo xiên que vị BBQ; Nhãn SUN AQUA đều có đầy đủ thành 
phần hồ sơ theo quy định. 

Nhận xét: Công ty Cổ phần Trần Nguyễn Hà nhận in các 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 Trần Nguyễn Hà đã nghiêm túc chấp hành Quyết định 

kiểm tra số 96/QĐ-ĐLN ngày 14/12/2022 của 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. 
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b) Trong thời kỳ kiểm tra, Công ty Cổ phần Trần Nguyễn Hà đã tuân thủ 
các quy định của pháp luật về nhận in 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 
đều đáp ứng đủ thành phần theo quy định. 

2. Về tồn tại, hạn chế: Không. 
 

VI. KIẾN NGHỊ VÀ BIỆN PHÁP XỬ LÝ: Không.  
 
 

Kết luận kiểm tra có 04 (bốn) 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 – Trưởng ĐLNPCILTW; 
- Công ty Cổ phần Trần Nguyễn Hà (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      /      /2023) 

 

STT Tên sản phẩm nhận in Hợp đồng mua bán /Hợp đồng nguyên tắc  Hóa đơn GTGT 

1 Nhãn Freda dầu thực vật 
Số: 068-2022/NORTALIC – TRAN NGUYEN HA 

ngày 20/9/2022 
Số: 00001668 ngày 31/10/2022. 

2 
Nhãn ENEOS Formulated in Japan 

- Dầu nhớt động cơ ô tô 4 kỳ 

SN/CF SAE 20W-50 

Số: PL- D-2022-11-TNH-001 ngày 08/11/2022 

Số 00001803 ngày 22/11/2022. 

3 Nhãn SUZY tinh chất quế Số: 01/2022/TNH-SV ngày 04/01/2022 Số: 00001822 ngày 28/11/2022. 

4 Nhãn thịt heo xiên que vị BBQ Số: CPV-2021-0301 ngày 15/06/2021 Số: 00001891 ngày 05/12/2022. 

5 Nhãn SUN AQUA Số: MTLHMH 220284 ngày 15/9/2022 
Số: 00001826 ngày 28/11/2022. 
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