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QUYẾT ĐỊNH 
Xử phạt vi phạm hành chính  

 
 

CỤC TRƯỞNG CỤC XUẤT BẢN, IN VÀ PHÁT HÀNH 
 

Căn cứ Điều 57, Điều 68, Điều 70, Điều 78, Điều 85 Luật Xử lý vi phạm hành 
chính (sửa đổi, bổ sung năm 2020); 

Căn cứ Nghị định số 119/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2020 của 
Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động 
xuất bản (sửa đổi, bổ sung một số điều năm 2022); 

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số 04/BB-VPHC ngày 13 tháng 02 năm 
2023 do Cục Xuất bản, In và Phát hành lập tại số 10 Đường Thành, phường Cửa 

Đông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1.  

1. Xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức có tên sau đây: 

Công ty TNHH Văn hóa - Sáng tạo Trí Việt. 

Địa chỉ trụ sở chính: 11 I-H Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, 

Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Mã số doanh nghiệp: 0302077094. 

Giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm số: 8310/XN-

CXBIPH do Cục Xuất bản, In và Phát hành cấp ngày 13 tháng 11 năm 2015. 

Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Văn Phước - Giới tính: Nam. 

Chức danh: Giám đốc. 

Lĩnh vực hoạt động: Phát hành xuất bản phẩm. 

2. Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Công ty TNHH Văn hóa - 

Sáng tạo Trí Việt phát hành (bán) 221 bản/cuốn sách in có tên:“Minh Chứng 

Thiên Đường - Proof of Heaven - 7 ngày trải nghiệm thế giới bên kia của một 

bác sĩ giải phẫu thần kinh - #1 New York Times bestseller - Lời giới thiệu: Giáo 

sư John Vu” trước khi có Quyết định phát hành của Giám đốc Công ty TNHH 

MTV Nhà xuất bản Dân Trí (xuất bản phẩm liên kết xuất bản giữa Công ty 

TNHH MTV Nhà xuất bản Dân Trí với Công ty TNHH Văn hóa - Sáng tạo Trí 

Việt, Quyết định xuất bản số: 2861/QĐXB-NXBDT ngày 20 tháng 12 năm 2022). 
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3. Quy định tại điểm b khoản 3 Điều 27 Nghị định số 119/2020/NĐ-CP 

ngày 07 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành 

chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản. 

4. Các tình tiết tăng nặng: Không. 

5. Các tình tiết giảm nhẹ: Không. 

 6. Bị áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả như sau: 

 a) Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền 12.500.000 đồng (Mười hai triệu năm trăm 
nghìn đồng). 

 b)  Hình thức xử phạt bổ sung: Không. 

 c) Biện pháp khắc phục hậu quả: Không. 

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

 Điều 3. Quyết định này được: 

1. Giao/gửi cho Công ty TNHH Văn hóa - Sáng tạo Trí Việt.  

Công ty TNHH Văn hóa - Sáng tạo Trí Việt phải nghiêm chỉnh chấp hành 

Quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà Công ty TNHH Văn hóa - Sáng 
tạo Trí Việt không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy 
định của pháp luật.   

a) Công ty TNHH Văn hóa - Sáng tạo Trí Việt phải nộp tiền phạt (nộp trực 
tiếp hoặc chuyển khoản) vào tài khoản số: 7111, mã chương 027, tiểu mục 4299 

(mã số 11115) mở tại Kho bạc Nhà nước Hà Nội (địa chỉ: Số 18 đường Giải Phóng, 
phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội) trong thời hạn 10 ngày kể 

từ ngày nhận được Quyết định này và nộp bản sao biên lai thu tiền phạt về Cục 
Xuất bản, In và Phát hành. 

b) Công ty TNHH Văn hóa - Sáng tạo Trí Việt có quyền khiếu nại hoặc 
khởi kiện hành chính đối với Quyết định xử phạt này theo quy định của pháp luật. 

 2. Gửi cho Kho bạc Nhà nước Hà Nội để thu tiền phạt. 

 Quyết định này gồm 02 (hai) trang./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3;  
- Bộ trưởng (để b/c); 
- Thứ trưởng Nguyễn Thanh Lâm (để b/c); 
- Thanh tra Bộ TTTT; 
- Vụ Pháp chế; 
- Cục trưởng; 
- Cổng thông tin điện tử Bộ TTTT (để đăng tải); 
- Lưu: VT, hồ sơ (11). 

  
CỤC TRƯỞNG 

 
 

 

Nguyễn Nguyên 
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Quyết định đã giao trực tiếp cho đại diện Công ty TNHH Văn hóa - Sáng 

tạo Trí Việt bị xử phạt vào hồi ... giờ... phút, ngày ... tháng ... năm 2023. 

 
 NGƯỜI NHẬN QUYẾT ĐỊNH 
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