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KẾT LUẬN THANH TRA   

 việc chấp hành quy định pháp luật về báo chí 

đối với Tạp chí điện tử Sở hữu trí tuệ và Sáng tạo 

 
 

Thực hiện Quyết định thanh tra số 956/QĐ-TTra ngày 09/12/2019 của 

Chánh Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thanh tra việc chấp hành 

quy định pháp luật về báo chí đối với Tạp chí điện tử Sở hữu trí tuệ và Sáng tạo 

và Kế hoạch thanh tra đã được phê duyệt. Từ ngày 16/12/2019 đến ngày 

04/01/2020, Đoàn thanh tra tiến hành thanh tra tại Tạp chí điện tử Sở hữu trí tuệ 

và Sáng tạo, địa chỉ: B82 đường Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình, TP. Hồ 

Chí Minh. 

Xét Báo cáo kết quả thanh tra ngày 19/01/2020 của Trưởng đoàn thanh tra, 

Chánh thanh tra kết luận như sau: 

I. KHÁI QUÁT CHUNG: 

Tạp chí điện tử Sở hữu trí tuệ và Sáng tạo là cơ quan của Hội Sở hữu trí tuệ 

Việt Nam, tham gia hoạt động báo chí từ tháng 7/2017, Tạp chí hoạt động theo cơ 

chế tự chủ về tài chính.  

Về tổ chức, Tạp chí điện tử Sở hữu trí tuệ và Sáng tạo có 01 Tổng biên tập, 

02 Phó Tổng Biên tập và 03 phòng, ban chuyên môn: Thư ký tòa soạn, Phóng 

viên Biên tập và Trị sự. Tạp chí có 01 Văn phòng đại diện tại Hà Nội. Về nhân 

lực, Tạp chí có 12 người, 03 người đã được cấp thẻ nhà báo. Tạp chí có 03 đảng 

viên sinh hoạt cùng chi bộ Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam, có tổ chức công đoàn 

trực thuộc.   

Trong quá trình hoạt động, Tạp chí điện tử Sở hữu trí tuệ và Sáng tạo đã 

góp phần tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp 

luật của nhà nước về lĩnh vực sở hữu trí tuệ, khoa học công nghệ, nâng cao nhận 

thức của các tầng lớp nhân dân về lĩnh vực này. Bên cạnh đó, Tạp chí thực hiện 

nhiệm vụ tư vấn bảo vệ người tiêu dùng, tư vấn cho các doanh nghiệp, doanh 

nhân, tạo thêm diễn đàn để doanh nhân bày tỏ quan điểm, ý kiến của mình về vấn 

đề sở hữu trí tuệ, thương hiệu và làm cầu nối giữa các nhà khoa học, nhà quản lý, 

nhà sản xuất và người tiêu dùng. Mỗi ngày Tạp chí xuất bản trung bình hơn 20 

tin, bài. 

Về hoạt động xã hội, mặc dù mới đi vào hoạt động nhưng Tạp chí đã triển 

khai một số chương trình có ý nghĩa như tặng quà và tiền xây dựng cho trường 

mầm non Minh Chiềng, xã minh Lương, huyện Văn Bàn, Tỉnh Lào Cai, tặng quà 



2 

 

và tiền để xây dựng 2 phòng học tại thôn Áng Hin, xã Côn Minh, huyện Na Rì, 

tỉnh Bắc Kạn. 

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, XÁC MINH: 

1. Việc chấp hành các quy định của pháp luật về giấy phép hoạt động 

báo chí: 

Tạp chí điện tử Sở hữu trí tuệ và Sáng tạo được Bộ Thông tin và Truyền 

thông cấp Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 347/GP-BTTTT ngày 

19/7/2017, với tên miền sohuutritue.net.vn, ngôn ngữ thể hiện là tiếng Việt. 

Tôn chỉ, mục đích ghi trong giấy phép là: Tuyên truyền chủ trương, đường 

lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực sáng tạo và sở 

hữu trí tuệ; tư vấn, kiến nghị với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc 

soạn thảo, xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật liên quan đến sáng 

tạo và sở hữu trí tuệ; trao đổi kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ 

theo quy định của pháp luật; bảo vệ các quyền lợi hợp pháp của hội viên liên quan 

đến bảo hộ thành quả sáng tạo và sở hữu trí tuệ. 

Kết quả kiểm tra cho thấy, Tạp chí chấp hành quy định ghi trong giấy phép 

hoạt động báo chí, phát hành trên internet đúng tên miền, ngôn ngữ ghi trong giấy 

phép.  

2. Việc chấp hành quy định pháp luật về nội dung thông tin:  

Trong thời kỳ thanh tra, Tạp chí điện tử Sở hữu trí tuệ và Sáng tạo cơ bản 

bám sát chức năng, nhiệm vụ của cơ quan báo chí thuộc Hội Sở hữu trí tuệ Việt 

Nam, phản ánh kịp thời những chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của 

Nhà nước về về lĩnh vực sáng tạo và sở hữu trí tuệ, các hoạt động bảo vệ quyền 

và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ theo quy 

định của pháp luật. Ngoài ra, Tạp chí thông tin về các lĩnh vực liên quan như pháp 

luật, công nghệ thông tin, doanh nghiệp, doanh nhân, thị trường… đáp ứng nhu 

cầu thông tin của nhân dân.  

Các tin, bài đăng tải trên Tạp chí góp phần cung cấp cho độc giả những 

thông tin hữu ích về chuyên ngành sở hữu trí tuệ, khoa học công nghệ, về vai trò, 

tầm quan trọng của sở hữu trí tuệ trong đời sống xã hội nói chung và trong hoạt 

động sản xuất kinh doanh nói riêng, nhất là trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 

4.0, qua đó khơi gợi ý thức trách nhiệm của mỗi công dân trong việc chung tay 

bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. 

Tuy nhiên, trong quá trình thanh tra, Đoàn thanh tra nhận thấy Tạp chí điện 

tử Sở hữu trí tuệ và Sáng tạo còn một số tồn tại, hạn chế như sau: 

- Trong thời kỳ thanh tra, Tạp chí đăng tải các bài viết xa rời tôn chỉ, mục 

đích ghi trong giấy phép hoạt động báo chí, như: “Tâm sự của người đàn bà ngoại 

tình - ai cũng nên đọc một lần trong đời” (05/9/2018), “Chồng à, tội lớn nhất của 

anh là ga lăng với cả thiên hạ nhưng vô tâm với chính vợ mình” (11/6/2019), “Hà 

Nội: Ai ‘bảo kê’ cho hàng loạt công trình xây dựng phá vỡ quy hoạch khu đô thị 

Dịch Vọng, Cầu Giấy?” (05/9/2018), “Hà Nội: Ai đang ‘bảo kê’ cho hàng loạt sai 

phạm trên đê Bạch Đằng?” (04/9/2018), “Phường Phú Diễn - Bắc Từ Liêm: Dân 
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tố chính quyền bao che cho sai phạm” (13/8/2018), “Phường Dịch Vọng, Hà nội: 

Vi phạm nghiêm trọng trật tự xây dựng, ngang nhiên ‘phớt lờ’ chỉ đạo của thành 

phố” (13/8/2018), “”UBND phường Xuân Tảo: Buông lỏng hay “khuất tất” trong 

quản lí cơ sở giáo dục mầm non”” (25/04/2018), “Hà Nam: Lực lượng chức năng 

đã làm hết trách nhiệm?” (22/04/2018), “Xuân Mai Corp: Xuất hiện tình trạng 

thiếu an toàn trong thi công xây dựng?” (28/04/2018), “Những khuất tất cần làm 

rõ về dự án “Khu văn phòng, dịch vụ và dạy nghề” Mai Dịch - Cầu Giấy?” 

(11/05/2018), “Võng La - Đông Anh: Bãi tập kết vật liệu không phép, xe quá tải 

cày nát đường đê” (05/06/2018), “UBND xã Thạch Đà, Mê Linh "cố tình làm ngơ" 

hay “chậm chạp” trong quản lý đất bồi, đất bãi?” (07/06/2018), “”Phường Ngọc 

Lâm: Khuất tất phía sau thông báo và “quyết định cưỡng chế”?” (25/06/2018)… 

 - Ngày 15/4/2018, Tạp chí đăng tải hai bài viết có nội dung phản cảm, 

không phù hợp thuần phong mỹ tục Việt Nam. 

- Một số bài viết lấy nguồn tin từ mạng xã hội, quy kết lỗi, không thể hiện 

sự kiểm chứng thông tin, cách thông tin này không phù hợp với chuẩn mực của 

báo chí, không phù hợp trách nhiệm người làm báo, có thể gây tác động xấu, ảnh 

hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, như: “Khách tố trà sữa Royal 

Tea mất vệ sinh, nhân viên thiếu trách nhiệm” (22/2/2019), “Khoang Xanh - Suối 

Tiên: Sự thực phía sau những lời quảng cáo hấp dẫn” (11/6/2018), “Bỏ tiền triệu 

mua đồng hồ X.Wach, khách ôm hận vì chết máy, ngấm nước” (15/3/2018), 

“Khách hàng tố Sammi Shop bán hàng không rõ nguồn gốc” (12/06/2018). 

- Bài viết “Túi xách hàng Like Auth là gì? Túi xách hàng F1 là gì?” 

(14/03/2019) không có tính định hướng, giáo dục, thậm chí ngầm cổ vũ việc sử 

dụng sản phẩm vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, đây là hành vi sai trái, vi phạm quy 

định của pháp luật, đi ngược lại với những cam kết của Việt Nam với cộng đồng 

quốc tế, nghiêm trọng hơn khi được đăng tải trên Tạp chí chuyên về sở hữu trí 

tuệ. 

- Bài viết “Quyền sở hữu trí tuệ là gì và vai trò của quyền sở hữu trí tuệ đối 

với các doanh nghiệp?” (05/10/2019) cho rằng “Quyền sở hữu trí tuệ đóng vai trò 

quan trọng đối với các doanh nghiệp, bảo đảm những sản phẩm sáng tạo, quyền 

lợi và giá trị vô ích của doanh nghiệp, cá nhân”, đây là thông tin sai sự thật, không 

phản ánh đúng vai trò và tầm quan trọng của quyền sở hữu trí tuệ. 

- Các bài viết về lĩnh vực sở hữu trí tuệ, đặc biệt là các bài viết chuyên sâu 

còn hạn chế, chiếm tỷ lệ thấp. 

3. Việc chấp hành các quy định pháp luật về quyền tác giả, quyền liên 

quan trong hoạt động báo chí:  

Các tác phẩm đăng tải trên Tạp chí chủ yếu do phóng viên, cộng tác viên 

của Tạp chí sản xuất, chiếm tỷ lệ khoảng 75%, còn lại là tin bài tổng hợp, dẫn lại 

từ các cơ quan báo chí khác. Hầu hết tác phẩm được đăng tải đều thể hiện rõ tên 

tác giả hoặc bút danh của tác giả và được chi trả nhuận bút theo đúng quy định 

tại Nghị định số 18/2014/NĐ-CP ngày 14/3/2014 của Chính phủ quy định về chế 

độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản.  



4 

 

Bên cạnh các tin, bài tự sản xuất, Tạp chí khai thác tin bài từ nhiều cơ quan 

báo chí trong nước như Báo An ninh Thủ đô, Thời đại, Thanh Niên, VTC News, 

Dân Trí, Vietnamnet, Người Đưa Tin, Tạp chí Thương Trường và hãng thông tấn 

nước ngoài Reuters. Các tin, bài dẫn lại từ cơ quan báo chí trong nước và nước 

ngoài đều thể hiện rõ nguồn tin, tên tác giả, bảo đảm sự toàn vẹn của tác phẩm. 

Về tính hợp pháp khi khai thác tác phẩm từ các cơ quan báo chí khác,  Tạp chí có 

thỏa thuận, trao đổi trực tiếp với chủ sở hữu, không ký kết bằng văn bản. 

Liên quan đến việc chấp hành các quy định pháp luật về quyền tác giả, 

quyền liên quan trong hoạt động báo chí, Tạp chí điện tử Sở hữu trí tuệ và Sáng 

tạo còn một số tồn tại, hạn chế như sau: 

- Nhiều ảnh minh họa trong các bài viết không thể hiện đầy đủ tên tác giả.  

- Bài viết “Vụ bạo hành dã man cô gái trẻ làm giúp việc: Một thân một 

mình, đừng cả tin” (27/07/2018) không thể hiện tên tác giả. 

- Một số bài viết không thể hiện rõ xuất xứ nguồn tin hoặc không thể hiện 

rõ nguồn tin tổng hợp như các bài viết “Chân dung kẻ giết người hàng loạt 11 tuổi 

và chữ ‘M’ đầy ám ảnh trên thi thể nạn nhân” (04/04/2019), “Kaz Hirai cùng sứ 

mệnh khôi phục niềm tự hào Sony: Lửa bùng lên thì phải tự dập” (21/01/2018), 

“Chân dung CEO của Audi bị bắt vì cáo buộc gian lận khí thải” (19/06/2018), 

“Phát minh mới: Mũi tiêm hormone giúp giảm hơn 6 kg chỉ trong một tháng” 

(09/05/2018). 

Trong thời kỳ thanh tra, Tạp chí điện tử Sở hữu trí tuệ và Sáng tạo không 

có khiếu nại về quyền tác giả, quyền liên quan. 

4. Việc chấp hành các quy định pháp luật về quảng cáo trên báo chí:  

Tạp chí điện tử Sở hữu trí tuệ và Sáng tạo mới hoạt động, chưa có nhiều 

quảng cáo, sản phẩm quảng cáo chủ yếu là các bài giới thiệu về tổ chức, doanh 

nghiệp, vật tư xây dựng, một số ít sản phẩm thuộc lĩnh vực y tế, doanh thu quảng 

cáo không lớn. Hình thức quảng cáo gồm bài PR và đặt baner. 

Đoàn Thanh tra tiến hành kiểm tra xác suất một số sản phẩm, dịch vụ quảng 

cáo, kết quả như sau: 

 Về sản phẩm, dịch vụ cấm quảng cáo: Tạp chí điện tử Sở hữu trí tuệ và 

Sáng tạo không quảng cáo hàng hóa, dịch vụ cấm quảng cáo. 

Về nội dung quảng cáo: Về cơ bản các sản phẩm, dịch vụ, hàng hóa thông 

thường quảng cáo trên Tạp chí có nội dung chính xác, ngôn ngữ và hình ảnh quảng 

cáo rõ ràng, lành mạnh, phù hợp quy định pháp luật về quảng cáo.  

Tuy nhiên, trong hoạt động quảng cáo, Tạp chí điện tử Sở hữu trí tuệ và 

Sáng tạo còn một số hạn chế, tồn tại như sau: 

- Sử dụng từ ngữ “nhất”, “tốt nhất” để quảng cáo nhưng không có tài liệu 

hợp pháp chứng minh, cụ thể là nội dung “Hãy đến với Nha khoa Dr Đạt & Cộng 

sự, bạn sẽ được trải nghiệm với dịch vụ nha khoa tốt nhất với đội ngũ y bác sỹ tận 

tâm, chuyên nghiệp; trang thiết bị hiện đại nhất; những giải pháp tối ưu nhất, và 
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giá cả hợp lý nhất” trong bài PR “Nha khoa Quốc Tế Dr. Đạt & CS - Địa chỉ tin 

cậy cho người tiêu dùng” (21/ 05/2018); nội dung “Những sản phẩm thuộc thương 

hiệu Ngọc Tú Nature Beauty là mỹ phẩm Đông Y tốt nhất cho làn da Á Đông sai 

phạm dùng từ nhất” trong bài PR “Thương hiệu Ngọc Tú Nature Beauty công bố 

dòng sản phẩm mỹ phẩm Đông y” (13/08/2018).  

- Một số nội dung quảng cáo xen lẫn nội dung thông tin, cụ thể trong các 

bài viết “Thuốc hôi nách Ông Cụ Làng Nghè - Uy tín làm nên thương 

hiệu”  (20/07/2019), “Mộc Vị Khang - Giải pháp hỗ trợ điều trị bệnh viêm loét dạ 

dày tá tràng do vi khuẩn gây nên” (13/08/2019), “20 POWER - Từ khát vọng đến 

hiện thực hóa TPCN 100% thảo dược cho nam giới Việt”  (13/09/2019). 

5. Việc chấp hành các quy định pháp luật về tiếp nhận, giải quyết khiếu 

nại, tố cáo liên quan đến nội dung đăng tải trên báo chí:  

Trong thời kỳ thanh tra, Tạp chí tiếp nhận và giải quyết 01 trường hợp khiếu 

nại của ông Nguyễn Thái Toàn (Hà Nội) liên quan đến nội dung bài viết ““Hai 

Bà Trưng - Hà Nội: Vay tín dụng đen hộ bạn chậm trả, một phụ nữ bị “rạch 

mặt”?” đăng tải ngày 29/12/2018, sau khi nhận được yêu cầu của cơ quan quản 

lý nhà nước về báo chí, Tạp chí đã thực hiện trách nhiệm báo cáo giải trình kèm 

theo hồ sơ, tài liệu liên quan nội dung bài viết, chứng minh bài viết khách quan, 

trung thực, phản ánh đúng bản chất sự việc (Công văn số 06-19/CV-SHTT ngày 

28/2/2019 và Công văn số 08-19/CV-SHTT ngày 19/4/2019).  

6. Việc chấp hành các quy định pháp luật về thành lập và quản lý cơ 

quan đại diện, phóng viên thường trú: 

Tạp chí điện tử Sở hữu trí tuệ và Sáng tạo thành lập 01 văn phòng đại diện 

tại thành phố Hà Nội, địa chỉ 1A Xuân La, phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà 

Nội. Văn phòng đại diện gồm 6 nhân sự do một nhà báo - Phó Tổng biên tập kiêm 

trưởng văn phòng đại diện. Tạp chí đã ban hành Quyết định số 01-06/QĐ-TC ngày 

01/10/2018 về việc thành lập văn phòng đại diện Tạp chí điện tử Sở hữu trí tuệ và 

Sáng  tại Hà Nội, Quyết định số 01-10/QĐ-TC về việc bổ nhiệm Trưởng Văn 

phòng đại diện Tạp chí điện tử Sở hữu trí tuệ và Sáng tại Hà Nội và đã gửi hồ sơ 

thông báo đặt văn phòng đại diện đến Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tại công 

văn số 136/CV-SHTT ngày 22/05/2019. 

III. NHẬN XÉT VÀ KẾT LUẬN: 

1. Nhận xét: 

Tạp chí điện tử Sở hữu trí tuệ và Sáng tạo chấp hành nghiêm túc Quyết định 

thanh tra số 956/QĐ-TTra ngày 09/12/2019 của Chánh Thanh tra Bộ Thông tin 

và Truyền thông, báo cáo giải trình đầy đủ, tạo điều kiện thuận lợi để Đoàn Thanh 

tra hoàn thành nhiệm vụ. 

Trong quá trình hoạt động, Tạp chí điện tử Sở hữu trí tuệ và Sáng tạo đã 

góp phần tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của 

Nhà nước về về lĩnh vực sở hữu trí tuệ, phản ánh các sự kiện liên quan đến quyền 

sở hữu trí tuệ, hoạt động bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của các tổ chức, cá nhân. 

Thông tin trong chuyên mục “Tài sản trí tuệ” cung cấp cho độc giả thông tin 
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chuyên môn hữu ích, qua đó góp phần phổ biến kiến thức, nâng cao ý thức trách 

nhiệm của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trong việc tôn trọng và bảo 

vệ quyền sở hữu trí tuệ, một yếu tố quan trọng thúc đẩy sự sáng tạo, thúc đẩy đầu 

tư phát triển. Tuy nhiên, các tin bài liên quan đến lĩnh vực sở hữu trí tuệ mới chỉ 

mang tính phản ánh, đưa tin, tỷ lệ bài viết nghiên cứu chuyên sâu về sở hữu trí tuệ 

còn thấp.  

2. Kết luận: 

2.1. Việc chấp hành các quy định của pháp luật về giấy phép hoạt động báo 

chí: 

Tạp chí điện tử Sở hữu trí tuệ và Sáng tạo thực hiện đúng nội dung ghi trong 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 347/GP-BTTTT ngày 19/7/2017, với tên 

miền sohuutritue.net.vn, ngôn ngữ thể hiện là tiếng Việt.  

2.2. Việc chấp hành quy định pháp luật về nội dung thông tin: 

Nhìn chung, nội dung thông tin đăng tải trên Tạp chí điện tử Sở hữu trí tuệ 

và Sáng tạo đảm bảo tính khách quan, trung thực. 

Tuy nhiên, việc Tạp chí đăng nhiều bài viết xa rời tôn chỉ mục đích, lấy 

nguồn từ mạng xã hội nhưng chưa kiểm chứng, thông tin sai sự thật, không tin 

không mang tính định hướng, giáo dục, thông tin không phù hợp thuần phong mỹ 

tục Việt Nam (như đã nêu tại khoản 2, mục II báo cáo này) đã vi phạm quy định 

tại khoản 7 và Điều 9 Luật báo chí, không thực hiện đúng quy định ghi trong 

khoản 3 giấy phép hoạt động báo chí số 347/GP-BTTTT ngày 19/7/2017 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông.  

Các tin, bài viết về lĩnh vực sở hữu trí tuệ chưa phong phú, các bài viết 

chuyên sâu về sở hữu trí tuệ còn hạn chế, chiếm tỷ lệ thấp.  

2.3. Việc chấp hành các quy định pháp luật về quyền tác giả, quyền liên 

quan trong hoạt động báo chí: 

Tạp chí điện tử Sở hữu trí tuệ và Sáng tạo cơ bản chấp hành tốt quy định 

pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan, thực hiện chi trả nhuận bút đầy đủ, 

đúng quy định. Các tin, bài thể hiện đầy đủ tên tác giả, bút danh của tác giả. Thông 

tin dẫn lại từ các cơ quan báo chí khác có nêu rõ nguồn tin.  

Tuy nhiên, việc Tạp chí không thể hiện tên tác giả ảnh minh họa trong các 

bài viết, không có thỏa thuận bằng văn bản của các cơ quan báo chí mà Tạp chí 

dẫn lại thông tin có thể dẫn đến rủi ro tranh chấp. Một số bài viết tổng hợp thông 

tin từ các cơ quan báo chí khác nhưng thực chất là sao chép, cắt ghép, vi phạm 

quy định tại khoản 6 Điều 28 Luật Sở hữu trí tuệ.  

  Trong thời kỳ thanh tra, Tạp chí điện tử Sở hữu trí tuệ và Sáng tạo không 

có khiếu nại về quyền tác giả, quyền liên quan. 

2.4. Việc chấp hành các quy định pháp luật về quảng cáo trên báo chí: 

Tạp chí điện tử Sở hữu trí tuệ và Sáng tạo cơ bản chấp hành đúng quy định 

pháp luật về quảng cáo, nội dung quảng cáo đảm bảo chính xác, trung thực, ngôn 

ngữ và hình ảnh quảng cáo rõ ràng, lành mạnh.  
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Tuy nhiên, việc Tạp chí sử dụng từ ngữ “nhất”, “tốt nhất”, quảng cáo xen 

lẫn nội dung thông tin (như đã nêu tại khoản 4 mục II báo cáo này) đã vi phạm 

quy định tại khoản 11, Điều 8 Luật Quảng cáo về các hành vi cấm trong hoạt động 

quảng cáo và vi phạm điểm a, khoản 1, Điều 23 Luật Quảng cáo về quảng cáo 

trên báo điện tử. 

 2.5. Việc chấp hành các quy định pháp luật về tiếp nhận, giải quyết khiếu 

nại, tố cáo liên quan đến nội dung đăng tải trên báo chí: 

Trong thời kỳ thanh tra, Tạp chí điện tử Sở hữu trí tuệ và Sáng tạo tiếp nhận 

01 trường hợp khiếu nại của cá nhân liên quan đến nội dung thông tin đăng tải 

trên Tạp chí. Sau khi nhận được khiếu nại, Tạp chí đã xem xét, giải quyết theo 

quy định pháp luật, thực hiện trách nhiệm giải trình với cơ quan quản lý nhà nước 

về báo chí, không có đơn thư tồn đọng. 

2.6. Việc chấp hành các quy định pháp luật về thành lập và quản lý cơ 

quan đại diện, phóng viên thường trú: 

Tạp chí điện tử Sở hữu trí tuệ và Sáng tạo thành lập 1 văn phòng đại diện 

tại thành phố Hà nội, có trụ sở, nhân sự đáp ứng đúng quy định tại khoản 1 và 

khoản 3 Điều 22 Luật Báo chí. 

IV. YÊU CẦU VÀ BIỆN PHÁP XỬ LÝ: 

4.1. Yêu cầu đối với Tạp chí Sở hữu trí tuệ và Sáng tạo: 

- Nghiêm túc rút kinh nghiệm, tăng cường công tác biên tập, không để xảy 

ra sai phạm như đã nêu tại khoản 2 mục II Kết luận này.  

- Nghiêm túc rút kinh nghiệm, chấn chỉnh những sai phạm khi không thể 

hiện đầy đủ tên tác giả của tác phẩm báo chí, ảnh minh họa trong tác phẩm báo 

chí, không thể hiện rõ xuất xứ nguồn tin; khi thực hiện bài viết tổng hợp từ các cơ 

quan báo chí khác dưới dạng sao chép, cắt ghép như đã nêu tại khoản 3 mục II 

Kết luận này. 

- Nghiêm túc rút kinh nghiệm, chấn chỉnh những sai phạm trong việc quảng 

cáo sử dụng từ ngữ “nhất”, “tốt nhất”, quảng cáo xen lẫn nội dung thông tin như 

đã nêu tại khoản 4 mục II Kết luận này. 

- Tăng cường đầu tư nguồn lực để nâng cao chất lượng các bài viết về lĩnh 

vực sở hữu trí tuệ, đặc biệt là các bài viết nghiên cứu chuyên sâu. 

4.2. Biện pháp xử lý: 

- Về hành vi thông tin không phù hợp thuần phong mỹ tục Việt Nam trong 

hai bài viết đăng tải ngày 15/4/2018 (như đã nêu tại khoản 2, mục II Kết luận này),  

hành vi đăng tải một số bài viết không đúng tôn chỉ, mục đích quy định trong giấy 

phép (như đã nêu tại khoản 2, mục II Kết luận này) đã được Cục Báo chí xử phạt 

vi phạm hành chính tại Quyết định số 80/QĐ-XPHC ngày 23/04/2018 và Quyết 

định số 175/QĐ-XPHC ngày 30/09/2019, Chánh thanh tra Bộ Thông tin và 

Truyền thông yêu cầu Tạp chí nghiêm túc chấn chỉnh, rút kinh nghiệm. 

- Về hành vi thông tin sai sự thật trong bài viết “Quyền sở hữu trí tuệ là gì 

và vai trò của quyền sở hữu trí tuệ đối với các doanh nghiệp?” (05/10/2019) (như 
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đã nêu tại khoản 2, mục II Kết luận này), Tạp chí đã báo cáo giải trình do lỗi đánh 

máy, không phải lỗi cố ý, Tạp chí đã kịp thời chỉnh sửa, khắc phục, Chánh thanh 

tra Bộ Thông tin và Truyền thông không xử phạt vi phạm hành chính đối với hành 

vi này, yêu cầu Tạp chí nghiêm túc rút kinh nghiệm. 

- Về hành vi sử dụng từ ngữ “nhất”, “tốt nhất” để quảng cáo nhưng không 

có tài liệu hợp pháp chứng minh, hành vi quảng cáo xen lẫn nội dung thông tin 

như đã nêu tại khoản 4 mục II Kết luận này, đây là lỗi vi phạm vô ý do không hiểu 

rõ quy định pháp luật về quảng cáo, Tạp chí đã kịp thời khắc phục, Chánh thanh 

tra Bộ Thông tin và Truyền thông không xử phạt vi phạm hành chính đối với hành 

vi này, yêu cầu Tạp chí nghiêm túc rút kinh nghiệm. 

Giao Đoàn Thanh tra theo dõi, đôn đốc Tạp chí điện tử Sở hữu trí tuệ và 

Sáng tạo thực hiện Kết luận thanh tra và báo cáo kết quả về Thanh tra Bộ Thông 

tin và Truyền thông sau 30 ngày, kể từ ngày ký Kết luận thanh tra./. 

 
Nơi nhận: 
- Bộ trưởng (để báo cáo); 

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

- Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn (để b/c); 

- Cục A03 Bộ Công an (để p/h); 

- Tạp chí ĐT Sở hữu trí tuệ và Sáng tạo (để 

thực hiện); 

- Trung tâm Thông tin (để đăng tải); 

- Lưu: VT, hồ sơ ĐTTra. 

 

KT. CHÁNH THANH TRA 

PHÓ CHÁNH THANH TRA 

 

 

 
Đỗ Hữu Trí 
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