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Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 2019

KẾT LUẬN THANH TRA
tại Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục Cửu Long

Thực hiện Quyết định số 533/QĐ-TTra ngày 31/7/2019 của Chánh Thanh
tra Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thanh tra Công ty Cổ phần Sách và
Thiết bị Giáo dục Cửu Long, từ ngày 07/8/2019 đến ngày 16/8/2019, Đoàn
Thanh tra tiến hành thanh tra tại trụ sở chính và các địa điểm kinh doanh thuộc
Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Cửu Long.
Xét Báo cáo kết quả thanh tra số 04/BC-ĐTT ngày 30/8/2019 của Trưởng
đoàn thanh tra,
Chánh thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông kết luận như sau:
I. KHÁI QUÁT CHUNG:

Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Cửu Long (sau đây gọi là
Công ty) hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần, trong đó Công ty TNHH Một
thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (sau đây gọi là Nhà xuất bản Giáo
dục Việt Nam) nắm giữ 76,5% cổ phần. Vốn điều lệ là 20.000.000.000 đồng.
Lĩnh vực hoạt động chính: Phát hành sách, kinh doanh thiết bị trường học.
Công ty có địa điểm kinh doanh phát hành sách tại số 93 đường Trần Văn
Hoài, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ và kho hàng tại
Khu Công nghiệp Trà Nóc, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, thành phố Cần
Thơ.
Năm 2018, Công ty đạt doanh thu 130 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt
2,75 tỷ đồng, nộp ngân sách 697.257.374 đồng. Trong 6 tháng đầu năm 2019,
doanh thu của Công ty đạt 128,3 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người 9 triệu
đồng/tháng.
II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, XÁC MINH:

1. Việc thực hiện quy định về điều kiện phát hành xuất bản phẩm:
Hiện Công ty đang lưu giữ các giấy tờ sau:
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần mã số doanh
nghiệp 1801122682, đăng ký lần đầu ngày 02/4/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 7
ngày 04/5/2018.
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- Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là ông Nguyễn Đức
Khoa, chứng minh nhân dân số 024832317 do Công an Thành phố Hồ Chí Minh
cấp ngày 01/11/2007; hộ khẩu thường trú tại số 878/10/5 Quang Trung, phường
8, quần Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh.
Ông Nguyễn Đức Khoa đã được Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ
Chí Minh cấp Chứng chỉ hoàn thành chương trình Bồi dưỡng nghiệp vụ phát
hành xuất bản phẩm số 2004 ngày 07/12/2015.
- Tại thời điểm thanh tra, Công ty đã được Sở Thông tin và Truyền thông
thành phố Cần Thơ cấp Giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản
phẩm số 02/XN-STTTT ngày 14/8/2015.
2. Việc thực hiện quy định về phát hành xuất bản phẩm:
Công ty hoạt động đúng theo địa điểm kinh doanh đã đăng ký là trụ sở
chính tại 162D, đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố
Cần Thơ và cửa hàng bán lẻ sách tại số 93 đường Trần Văn Hoài, phường Xuân
Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.
Công ty là đơn vị phân phối độc quyền sách giáo khoa của Nhà xuất bản
Giáo dục Việt Nam tại 9 tỉnh miền Tây Nam Bộ gồm: Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc
Trăng, Vĩnh Long, Trà Vinh, Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang, Hậu Giang.
Nguồn sách nhập từ Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại Cần Thơ.
Trong thời kỳ thanh tra, Công ty đã phát hành 1.163 đầu sách gồm 156
đầu sách giáo khoa, 109 đầu sách giáo viên, 898 đầu sách tham khảo. Các cuốn
sách được phát hành đều do các nhà xuất bản trong nước xuất bản; không phát
hành sách được xuất bản tại nước ngoài.
Ngoài ra, Công ty mua một số sách từ các nhà cung cấp khác để bán tại
cửa hàng như Công ty TNHH Một thành viên Phan Đăng, Chi nhánh Nhà xuất
bản Chính trị quốc gia Sự thật tại Cần Thơ, nhà sách Lưu Huê…
Tại cửa hàng bán lẻ, Đoàn kiểm tra xác suất 24 xuất bản phẩm Công ty
đang phát hành (Phụ lục 1). Kết quả kiểm tra cho thấy: 24/24 xuất bản phẩm có
đầy đủ hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc theo quy định pháp luật; số
lượng sách nhập kho, xuất bán, tồn kho phù hợp với thực tế và các chứng từ kế
toán; chưa phát hiện việc phát hành các xuất bản phẩm có nội dung vi phạm điều
cấm hoặc phát hành các xuất bản phẩm có quyết định thu hồi, tiêu hủy, cấm lưu
hành.
3. Việc thực hiện quy định về liên kết xuất bản xuất bản phẩm:
Trong thời kỳ thanh tra, Công ty chỉ thực hiện liên kết với Nhà xuất bản
Giáo dục Việt Nam dưới hình thức liên kết khai thác bản thảo và phát hành đối
với 67 đầu sách (năm 2018: 39 đầu sách, năm 2019: 28 đầu sách) trong đó 28
đầu sách được tái bản năm 2019.
Đoàn Thanh tra lựa chọn xác suất 16 xuất bản phẩm là sách tham khảo
giáo dục (Phụ lục 2). Kết quả kiểm tra hồ sơ liên kết xuất bản cho thấy hoạt
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động liên kết bảo đảm các quy định của pháp luật về quyền tác giả, in đúng số
lượng ghi trong quyết định xuất bản, có đầy đủ hóa đơn, chứng từ đầu vào và
đầu ra; số lượng sách xuất bán, số lượng sách tồn kho phù hợp với số lượng sách
nhập.
Tuy nhiên, các hợp đồng liên kết xuất bản đều được thể hiện là Hợp đồng
kinh tế in gia công và không ghi đầy đủ thông tin, như: địa chỉ nhà xuất bản, đối
tác liên kết; tên tác giả, số xác nhận đăng ký xuất bản của Cục Xuất bản, In và
Phát hành, hình thức liên kết xuất bản theo quy định tại Điều 7 Thông tư số
23/2014/TT-BTTTT ngày 29/12/2014 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
23/2014/TT-BTTTT).
4. Việc chấp hành quy định pháp luật về chế độ báo cáo:
Công ty thực hiện đầy đủ việc báo cáo định kỳ (6 tháng và 1 năm) với Sở
Thông tin và Truyền thông thành phố Cần Thơ theo quy định tại điểm b khoản
1, khoản 2 Điều 2 Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT.
III. KẾT LUẬN:

1. Chấp hành đúng các quy định:
1.1 Công ty chấp hành Quyết định thanh tra số 533/QĐ-TTra ngày
31/7/2019 của Chánh Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông; cung cấp kịp
thời hồ sơ, tài liệu liên quan, tạo điều kiện cho Đoàn Thanh tra hoàn thành tốt
nhiệm vụ.
1.2 Công ty hoạt động phát hành xuất bản phẩm đúng theo ngành nghề tại
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Hoạt động phát hành của Công ty phục
vụ kịp thời nhu cầu sách giáo khoa của các tỉnh, thành phố khu vực miền Tây
Nam Bộ, góp phần tích cực trong việc bảo đảm sách giáo khoa, cung cấp sách
bổ trợ, tham khảo cho học sinh các cấp; kinh doanh có lãi, đảm bảo tốt đời sống
vật chất, tinh thần cho người lao động.
1.3 Công ty cơ bản chấp hành đúng quy định pháp luật về hoạt động phát
hành xuất bản phẩm và liên kết xuất bản xuất bản phẩm, lưu giữ đầy đủ hóa đơn,
chứng từ có liên quan theo quy định.
2. Chấp hành chưa đúng quy định:
Hợp đồng liên kết xuất bản không ghi đầy đủ thông tin: địa chỉ nhà xuất
bản, đối tác liên kết; tên tác giả, số xác nhận đăng ký xuất bản của Cục Xuất
bản, In và Phát hành, hình thức liên kết xuất bản theo quy định tại Điều 7 Thông
tư số 23/2014/TT-BTTTT.
IV. Yêu cầu và biện pháp xử lý:
1. Yêu cầu đối với Công ty CP Sách và Thiết bị Giáo dục Cửu Long:
1.1 Nghiêm chỉnh chấp hành quy định của pháp luật về phát hành, liên kết
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xuất bản xuất bản phẩm. Hợp đồng liên kết xuất bản phải ghi đầy đủ các thông
tin theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT.
1.2 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 khác liên
quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty.
2. Biện pháp xử lý:
Căn cứ kiến nghị của Đoàn thanh tra, Chánh Thanh tra Bộ Thông tin và
Truyền thông yêu cầu Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Cửu Long
kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong việc ký hợp đồng liên kết xuất bản, đảm bảo
hoạt động liên kết xuất bản của Công ty thực hiện đúng các quy định của pháp
luật.
V. Kiến nghị đối với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam:
Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ quy định của pháp luật về liên kết xuất bản
theo quy định tại Điều 23 Luật xuất bản, Điều 11 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.
Giao Đoàn thanh tra theo dõi, đôn đốc Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị
Giáo dục Cửu Long 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 Phan Tâm (để b/c);
- Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo (để b/c);
- Chánh Thanh tra (để b/c);
- Sở TTTT thành phố Cần Thơ (để biết);
- Công ty CP Sách và Thiết bị Giáo dục
Cửu Long (để t/h);
- Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (để t/h);
- Trung tâm thông tin (để đăng tải);
- Lưu: TTra, Hồ sơ ĐTT.
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