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KẾT LUẬN THANH TRA 

Về việc thanh tra Công ty Cổ phần xuất bản và giáo dục Quảng Văn 

 

 Thực hiện Quyết định số 217/QĐ-TTra ngày 19/3/2021 của Chánh Thanh 

tra Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thanh tra việc chấp hành quy định của 

pháp luật về phát hành xuất bản phẩm, liên kết xuất bản xuất bản phẩm tại Công 

ty Cổ phần xuất bản và giáo dục Quảng Văn. Từ ngày 30/3/2021 đến ngày 

09/4/2021, Đoàn Thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Công ty Cổ phần xuất bản 

và giáo dục Quảng Văn (sau đây gọi tắt là Công ty), tại địa chỉ: số nhà 31, ngõ 

150 đường Hoàng Công Chất, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Thành phố 

Hà Nội.  

 Xét Báo cáo kết quả thanh tra số 05/BC-ĐTT ngày 17/5/2020 của Trưởng 

đoàn thanh tra, ý kiến giải trình của Công ty Cổ phần xuất bản và giáo dục 

Quảng Văn tại công văn số 010421/BC ngày 12/4/2021. 

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

 I. KHÁI QUÁT CHUNG 

 Công ty Cổ phần xuất bản và giáo dục Quảng Văn hoạt động theo Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần mã số doanh nghiệp 

0104221444, đăng ký lần đầu ngày 22/10/2009, đăng ký thay đổi lần 9 ngày 

04/9/2019 do Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà 

Nội cấp. Vốn điều lệ của Công ty là 3,9 tỷ đồng, người đại diện theo pháp luật là 

ông Trịnh Minh Tuấn - Giám đốc. 

 Địa chỉ trụ sở chính của Công ty: số nhà 31, ngõ 150 đường Hoàng Công 

Chất, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội; Chi nhánh tại: 

20/2 Núi Thành, Phường 13, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh; địa điểm 

kinh doanh tại: số 102 phố Viên, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Thành 

phố Hà Nội 

 Lĩnh vực hoạt động chính: Phát hành sách báo, tạp chí, văn hóa phẩm. 

 Về tổ chức, Công ty có các phòng: Bản quyền, Tiếp thị, Kinh doanh, Kế 

toán - Nhân sự - Hành chính và Ban biên tập với tổng số 33 lao động, trong đó: 

02 Thạc sĩ, 30 Cử nhân, 01 Trung cấp. Năm 2020 Công ty đạt doanh thu 14,4 tỷ 
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đồng, nộp ngân sách Nhà nước 320 triệu đồng; 03 tháng đầu năm 2021, doanh 

thu đạt 1,25 tỷ đồng. Thu nhập bình quân 07-10 triệu đồng/người/tháng.  

Trong thời kỳ thanh tra, Công ty liên kết xuất bản 245 xuất bản phẩm với số 

lượng 573.700 bản, gồm các thể loại: sách làm cha mẹ, truyện tranh thiếu nhi, 

sách văn học thiếu nhi… 

 Công ty tích cực tham gia hoạt động xã hội, tài trợ cho các sự kiện từ 

thiện như: phối hợp với Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec biên soạn và xuất 

bản miễn phí tựa “Hỏi đáp về chủng virus Corona mới 2019”, phối hợp với các 

đơn vị tham gia chương trình “Nhà chống lũ” bán sách gây quỹ ủng hộ miền 

Trung, phối hợp với các tổ chức: Reading Vietnam, Sách hóa nông thôn, Edlab 

Asia, trường quốc tế Phần Lan, trường Nguyễn Siêu và một số trường mầm non 

và tiểu học (MIS, FFS...) tổ chức các hoạt động tặng sách nhằm phát triển văn 

hóa đọc cho thiếu nhi…  

 II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, XÁC MINH  

 1. Về điều kiện hoạt động phát hành xuất bản phẩm 

 Hiện Công ty đang lưu giữ các văn bản liên quan đến hoạt động phát hành 

xuất bản phẩm gồm: 

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

nghiệp 0104221444, đăng ký lần đầu ngày 22/10/2009, đăng ký thay đổi lần 9 

ngày 04/9/2019 do phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành 

phố Hà Nội cấp. 

 - Giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm số 2257/XN-

CXBIPH ngày 28/4/2017 do Cục Xuất bản, In  và Phát hành cấp. 

 - Chứng chỉ đã hoàn thành chương trình Bồi dưỡng nghiệp vụ phát hành 

xuất bản phẩm số XBPH-NVXBP/16/26 do trường Đại học Văn hóa Hà Nội cấp 

ngày 06/9/2016. 

 Công ty Cổ phần xuất bản và giáo dục Quảng Văn về cơ bản đủ điều kiện 

hoạt động phát hành xuất bản phẩm theo quy định của Luật Xuất bản. 

 * Tồn tại: Công ty thay đổi địa chỉ Chi nhánh 20/2 Núi Thành, Phường 

13, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh sang địa chỉ 204 Nơ Tang Long, Phường 

12, quân Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh chưa thực hiện thông báo với Cục Xuất 

bản, In và Phát hành, chưa thực hiện đúng quy định tại khoản 1 Điều 18 Thông 

tư số 01/2020/TT-BTTTT 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 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 

và biện pháp thi hành Luật Xuất bản (sau đây gọi là Thông tư số 01/2020/TT-

BTTTT). Ngày 09/4/2021, Công ty đã có công văn số 010421/CV gửi Cục Xuất 

bản, In và Phát hành thông báo về việc thay đổi địa chỉ chi nhánh theo quy định. 
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 2. Việc thực hiện quy định pháp luật về liên kết xuất bản và phát hành 

xuất bản phẩm 

 Trong thời kỳ thanh tra (từ tháng 01/2020 đến ngày 31/3/2021) Công ty 

đã liên kết với Nhà xuất bản Mỹ thuật, Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam, Nhà 

xuất bản Văn học, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội xuất bản, phát hành 

245 xuất bản phẩm với số lượng 573.700 bản. Công ty thực hiện việc phát hành 

xuất bản phẩm thông qua các cơ sở phát hành thuộc: Công ty Cổ phần phát hành 

sách TP Hồ Chí Minh (FAHASA), Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam, trên 

trang thương mại điện tử tiki.vn và ứng dụng thương mại điện tử Shopee. Các 

xuất bản phẩm liên kết của Công ty được in tại các cơ sở in có giấy phép hoạt 

động in xuất bản phẩm, gồm: Công ty Cổ phần in và truyền thông Hợp Phát, 

Công ty Cổ phần in và thương mại Quốc Duy, Công ty TNHH in Thanh Bình, 

Công ty TNHH in và dịch vụ thương mại Phú Thịnh…. 

 Công ty chỉ phát hành xuất bản phẩm do Công ty liên kết xuất bản, không 

thực hiện phát hành xuất bản phẩm của các Nhà xuất bản và cơ sở phát hành 

khác. Công ty không thực hiện phát hành xuất bản phẩm trên các phương tiện 

điện tử. 

 Đoàn Thanh tra kiểm tra xác suất 50 xuất bản phẩm liên kết (chi tiết theo 

Phụ lục), kết quả kiểm tra như sau: 

 - Công ty cơ bản thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong hoạt 

động liên kết xuất bản. Các xuất bản phẩm liên kết xuất bản: được ký hợp đồng 

liên kết xuất bản giữa Nhà xuất bản và Công ty; có văn bản chấp thuận của tác 

giả, chủ sở hữu quyền tác giả; được nộp cho Nhà xuất bản để thực hiện nộp lưu 

chiểu; không có nội dung vi phạm khoản 1 Điều 10 Luật xuất bản; không có 

trường hợp phải sửa chữa, đình chỉ phát hành, thu hồi hoặc tiêu hủy; việc nhập 

kho, xuất bản đầy đủ hóa đơn, chứng từ. 

 Trong hoạt động liên kết xuất bản, Công ty còn một số tồn tại như sau: 

 - 07 hợp đồng liên kết xuất bản xuất bản phẩm (số 12, 13, 15, 17, 18, 30, 

32 Phụ lục) ký với Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam không ghi đầy đủ thông tin 

về hình thức liên kết, về trách nhiệm của đối tác liên kết trong việc chấp hành 

các quyết định của giám đốc nhà xuất bản, về việc phát hành xuất bản phẩm; 

đình chỉ phát hành, thu hồi, tiêu hủy xuất bản phẩm. 

 - 01 xuất bản phẩm (số 15 Phụ lục) liên kết xuất bản với Nhà xuất bản 

Phụ nữ Việt Nam ký hợp đồng liên kết xuất bản sau khi ký quyết định xuất bản.  

 - 03 xuất bản phẩm (số 5, 8, 22 Phụ lục) liên kết xuất bản với Nhà xuất 

bản Phụ nữ Việt Nam, không ghi số thứ tự các trang. 

 - 05 xuất bản phẩm: (số 26 Phụ lục) liên kết xuất bản với Nhà xuất bản 

Văn học, (số 27, 28, 30, 31 Phụ lục) liên kết xuất bản với Nhà xuất bản Phụ nữ 
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Việt Nam: bản thảo hoàn chỉnh trước khi đưa in được ký tên, đóng dấu nhưng 

không ghi rõ họ tên, chức danh của người ký duyệt. 

 - 01 xuất bản phẩm (số 9 Phụ lục) Công ty thực hiện phát hành trước khi 

có quyết định phát hành của Giám đốc Nhà xuất bản. 

3. Việc chấp hành pháp luật về chế độ báo cáo 

 Công ty cổ phần xuất bản và giáo dục Quảng Văn đã chấp hành việc thực 

hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 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. 

 4. Việc thực hiện quy định pháp luật trong công tác giải quyết khiếu 

nại, tố cáo, tranh chấp 

 Trong thời kỳ thanh tra Công ty không có khiếu nại, tố cáo. 

 III. KẾT LUẬN VỀ NHỮNG NỘI DUNG ĐÃ TIẾN HÀNH THANH 

TRA: 

 1. Ưu điểm 

 Công ty Cổ phần xuất bản và giáo dục Quảng Văn chấp hành nghiêm túc 

Quyết định thanh tra số 217/QĐ-TTra ngày 19/3/2021 của Chánh Thanh tra Bộ 

Thông tin và Truyền thông; cung cấp kịp thời hồ sơ, tài liệu liên quan, phối hợp 

tốt với Đoàn Thanh tra trong quá trình thanh tra. 

 Công ty cơ bản thực hiện đúng các quy định về xuất bản, kinh doanh có 

lãi, đóng góp thuế vào ngân sách Nhà nước, đảm bảo tốt đời sống vật chất, tinh 

thần cho người lao động; tích cực tham gia các hoạt động thúc đẩy lĩnh vực xuất 

bản phát triển; thực hiện trách nhiệm đối với cộng đồng thông qua các hoạt động 

hỗ trợ, quyên góp, từ thiện. Các xuất bản phẩm liên kết xuất bản của Công ty 

góp phần phát triển văn hóa đọc, phục vụ tốt nhu cầu học tập, giải trí của độc 

giả, đặc biệt là lứa tuổi thiếu nhi. 

 2. Tồn tại 

 - 07 hợp đồng liên kết xuất bản xuất bản phẩm (số 12, 13, 15, 17, 18, 30, 

32 Phụ lục) ký với Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam không ghi đầy đủ thông tin 

về hình thức liên kết, về trách nhiệm của đối tác liên kết trong việc chấp hành 

các quyết định của giám đốc nhà xuất bản, về việc phát hành xuất bản phẩm, 

đình chỉ phát hành, thu hồi, tiêu hủy xuất bản phẩm theo quy định tại điểm b 

khoản 3 Điều 23 Luật Xuất bản và các khoản 3 và 5 Điều 7 Thông tư số 

01/2020/TT-BTTTT. 

 - 01 xuất bản phẩm (số 15 Phụ lục), Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam ký 

Quyết định xuất bản trước khi ký hợp đồng liên kết xuất bản, không đúng quy 

định tại điểm đ khoản 1 Điều 18 Luật Xuất bản. 
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 - 03 xuất bản phẩm (số 5, 8, 22 Phụ lục) liên kết xuất bản với Nhà xuất 

bản Phụ nữ Việt Nam không ghi số thứ tự các trang theo quy định tại điểm b 

khoản 1 Điều 11 Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT. 

 - 05 xuất bản phẩm: (số 26 Phụ lục) liên kết xuất bản với Nhà xuất bản 

Văn học, (số 27, 28, 30, 31 Phụ lục) liên kết xuất bản với Nhà xuất bản Phụ nữ 

Việt Nam: Bản thảo hoàn chỉnh trước khi đưa in được ký tên, đóng dấu nhưng 

không ghi rõ họ tên, chức danh của người ký duyệt, chưa đúng quy định tại điểm 

e khoản 1 Điều 18 Luật Xuất bản và điểm a khoản 2 Điều 5 Thông tư số 

01/2020/TT-BTTTT. 

 - 01 xuất bản phẩm (số 9 Phụ lục) được phát hành trước khi có Quyết 

định phát hành của giám đốc Nhà xuất bản, vi phạm quy định tại điểm đ khoản 7 

Điều 23 Luật Xuất bản. 

 IV. YÊU CẦU VÀ BIỆN PHÁP XỬ LÝ 

 1. Đối với Công ty Cổ phần xuất bản và giáo dục Quảng Văn 

 - Chấp hành các quy định về trình tự, thủ tục trong hoạt động liên kết xuất 

bản xuất bản phẩm theo quy định của Luật Xuất bản và các văn bản pháp luật 

liên quan. 

 - Thường xuyên cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động 

xuất bản, in và phát hành xuất bản phẩm và các quy định pháp luật liên quan đến 

hoạt động kinh doanh của Công ty, đảm bảo hoạt động phát hành của Công ty 

đúng các quy định của pháp luật. 

 2. Đối với Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam 

 Thực hiện ghi đầy đủ thông tin trong hợp đồng liên kết xuất bản theo quy 

định tại điểm b khoản 3 Điều 23 Luật Xuất bản và Điều 7 Thông tư số 

01/2020/TT-BTTTT; ký duyệt bản thảo hoàn chỉnh trước khi đưa in theo quy 

định tại Điều 5 Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT; thực hiện ghi đầy đủ các thông 

tin trên xuất bản phẩm theo quy định tại Điều 11 Thông tư số 01/2020/TT-

BTTTT. 

 3. Đối với Nhà xuất bản Văn học 

 Thực hiện ký duyệt bản thảo hoàn chỉnh trước khi đưa in theo quy định tại 

Điều 5 Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT. 

 4. Biện pháp xử lý 

 Căn cứ Báo cáo giải trình, thái độ hợp tác, cung cấp kịp thời hồ sơ, tài liệu 

theo yêu cầu; nghiêm túc tiếp thu và khắc phục những sai sót Đoàn thanh tra đã 

chỉ ra của Công ty Cổ phần xuất bản và giáo dục Quảng Văn. Chánh Thanh tra 

Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu Công ty nghiêm túc khắc phục các tồn 
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tại, hạn chế nêu tại mục 2 Phần III và thực hiện các yêu cầu nêu tại mục 1 Phần 

IV Kết luận thanh tra. 

  Giao Đoàn thanh tra theo dõi, đôn đốc Công ty Cổ phần xuất bản và giáo 

dục Quảng Văn và các Nhà xuất bản liên quan 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 Hoàng Vĩnh Bảo (để b/c); 

- Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn (để b/c); 

- Sở Thông tin và Truyền thông TP Hà Nội (để p/h); 

- Công ty CPXBGD Quảng Văn (để t/h); 

- Nhà xuất Phụ nữ Việt Nam (để t/h); 

- Nhà xuất bản Văn học (để t/h); 

- Trung tâm thông tin (để đăng tải);  

- Lưu: TTra, Hồ sơ ĐTT.     

CHÁNH THANH TRA 

 

 

 

 

 

 

 

Võ Thanh Lâm 
 

 

 
 

 


		2021-05-18T17:44:09+0700


		2021-05-19T07:58:10+0700


		2021-05-19T07:58:10+0700


		2021-05-19T07:58:10+0700




