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KẾT LUẬN THANH TRA 

tại Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông 

 

 Thực hiện Quyết định số 958/QĐ-TTra ngày 09/12/2019 của Chánh 

Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thanh tra Nhà xuất bản Thông 

tin và Truyền thông (sau đây gọi là Nhà xuất bản), từ ngày 16/12/2019 đến ngày 

03/01/2020, Đoàn Thanh tra tiến hành thanh tra Nhà xuất bản tại tầng 6 Tòa nhà 

Cục Tần số vô tuyến điện, 115 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội. 

 Xét Báo cáo kết quả thanh tra số 05/BC-ĐTT ngày 15/7/2020 của Trưởng 

đoàn thanh tra, 

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

 I. KHÁI QUÁT CHUNG 

 Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông là đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ 

Thông tin và Truyền thông, được thành lập theo Quyết định số 442/GP-BTTTT 

ngày 18/9/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông. Nhà xuất bản có tôn chỉ, 

mục đích, chức năng, nhiệm vụ: Hoạt động trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa trực 

thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, xuất bản các xuất bản phẩm phục vụ hoạt 

động của ngành Thông tin và Truyền thông và nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền 

đối ngoại của Đảng và Nhà nước. Cơ cấu tổ chức của Nhà xuất bản gồm: Giám 

đốc kiêm Tổng biên tập, 02 Phó Giám đốc, 07 phòng, ban và 03 Chi nhánh Nhà 

xuất bản tại (Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Đà Nẵng và khu vực Tây 

Nguyên). Tính đến tháng 01/12/2019 Nhà xuất bản có 42 cán bộ và 03 nhân viên 

làm việc theo chế độ hợp đồng, trong đó có 18 biên tập viên.  

 Tổng số xuất bản phẩm Nhà xuất bản thực hiện xuất bản trong thời kỳ 

thanh tra (từ tháng 01/2018 đến tháng 12/2019) là 1.363 xuất bản phẩm (trong 

đó có 298 xuất bản phẩm in và 156 xuất bản phẩm điện tử thực hiện liên kết 

xuất bản). Các đề tài xuất bản gồm: Sách tuyên truyền học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường công tác xây dựng Đảng, 

chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; tuyên truyền về chủ 

quyền biển đảo; công nghệ thông tin và công nghiệp ICT, viễn thông, an toàn – 

an ninh mạng; phục vụ nhiệm vụ thông tin đối ngoại của Đảng và Nhà nước. 

 Doanh thu của Nhà xuất bản năm 2018 đạt 15,5 tỷ đồng, năm 2019 (tính 

đến 11/2019) đạt 11,468 tỷ đồng; thu nhập bình quân 7,2 triệu 

đồng/người/tháng. 
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 Nhà xuất bản tích cực quảng bá, giới thiệu sách đến bạn đọc dưới các hình 

thức: Tham gia các hội chợ, triển lãm sách trong nước và quốc tế; tổ chức các 

buổi tọa đàm sách; trưng bầy, giới thiệu sách tại một số trường đại học, học 

viện, tại các hội nghị, hội thảo…  

 II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, XÁC MINH  

 1. Việc chấp hành pháp luật về điều kiện hoạt động xuất bản, xuất 

bản và phát hành xuất bản phẩm điện tử 

 1.1 Điều kiện hoạt động xuất bản: 

 Nhà xuất bản đang lưu giữ các văn bản liên quan đến tổ chức và hoạt 

động gồm: 

 - Giấy phép thành lập Nhà xuất bản số 442/GP-BTTTT ngày 08/9/2015 

của Bộ Thông tin và Truyền thông; 

 - Quyết định số 1201/QĐ-BTTTT ngày 20/7/2017 của Bộ trưởng Bộ 

Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Nhà xuất bản; 

 - Quyết định số 349/QĐ-BTTTT ngày 17/3/2016 của Bộ trưởng Bộ 

Thông tin và Truyền thông về việc bổ nhiệm cán bộ, bổ nhiệm có thời hạn ông 

Trần Chí Đạt giữ chức Giám đốc Nhà xuất bản; 

 - Quyết định số 1353/QĐ-BTTTT ngày 02/8/2016 của Bộ trưởng Bộ 

Thông tin và Truyền thông về việc bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ kiêm nhiệm, bổ 

nhiệm có thời hạn ông Trần Chí Đạt kiêm giữ chức Tổng Biên tập Nhà xuất bản. 

 * Nhà xuất bản đáp ứng đủ điều kiện về diện tích trụ sở làm việc (930 

m2), doanh thu năm 2018 đạt 11,648 tỷ đồng, số lượng biên tập viên đã được 

cấp chứng chỉ hành nghề biên tập là 18 người và bố trí đầy đủ trang thiết bị phục 

vụ công tác chuyên môn. Nhà xuất bản đảm bảo đủ điều kiện hoạt động xuất bản 

theo quy định tại Điều 13 Luật xuất bản. 

 1.2 Điều kiện hoạt động xuất bản và phát hành xuất bản phẩm điện tử: 

 Nhà xuất bản đang lưu giữ các văn bản liên quan đến hoạt động gồm: 

 - Giấy xác nhận đăng ký hoạt động xuất bản, phát hành xuất bản phẩm 

điện tử số 3240/XN-CXBIPH ngày 15/6/2016 của Cục Xuất bản, In và Phát 

hành.  

 - Điều kiện về kỹ thuật công nghệ: Nhà xuất bản đặt máy chủ tại Trung 

tâm kinh doanh VNPT (địa chỉ tại Tòa nhà internet lô 2A, làng Quốc tế Thăng 

Long, đường Nguyễn Phong Sắc, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Thành 

phố Hà Nội). Nhà xuất bản trang bị đầy đủ thiết bị, phần mềm phục vụ thiết kế, số 

hóa, truyền dẫn, đường truyền internet, hệ thống lưu trữ, giải pháp kỹ thuật và an 

toàn thông tin phục vụ quy trình xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử theo 

quy định tại Điều 45 Luật xuất bản. 
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 - Nhân lực kỹ thuật điều hành, quản lý xuất bản, phát hành xuất bản phẩm 

điện tử: Ban xuất bản điện tử và ứng dụng công nghệ thông tin của Nhà xuất bản 

có 03 kỹ sư công nghệ thông tin được đào tạo chính quy, có kinh nghiệm đảm bảo 

vận hành, quản lý thiết bị và giải pháp kỹ thuật để xuất bản, phát hành xuất bản 

phẩm điện tử theo quy định tại Điều 45 Luật xuất bản. 

 - Biện pháp kỹ thuật: Nhà xuất bản trang bị cơ bản đầy đủ giải pháp, phần 

mềm chống virus Norton Antivirus, hệ thống xuất bản điện tử đã được trang bị 

thiết bị tường lửa (Firewall) để ngăn chặn và phát hiện các xâm nhập trái phép 

vào hệ thống mạng và máy chủ. Nhật ký hoạt động của thiết bị tường lửa được 

lưu giữ an toàn để phục vụ công tác khảo sát, điều tra khi có sự cố xảy ra, phần 

mềm bảo vệ nội dung và quyền tác giả DRM để ngăn chặn việc làm thay đổi 

hoặc copy nội dung, chống sao chép sách điện tử và phát hành trái phép. 

 `- Tên miền internet Việt Nam: Hiện Nhà xuất bản đang sử dụng tên miền 

www.ebook365.vn là tên miền internet Việt Nam để xuất bản, phát hành xuất 

bản phẩm điện tử. 

 * Nhà xuất bản đủ điều kiện để thực hiện xuất bản và phát hành xuất bản 

phẩm điện tử theo quy định tại Điều 45 Luật xuất bản. 

 2. Việc chấp hành pháp luật về xuất bản xuất bản phẩm: 

 Đoàn thanh tra lựa chọn 28 xuất bản phẩm liên kết (danh sách tại Phụ lục 

1), 06 xuất bản phẩm Nhà nước đặt hàng năm 2018 (Phụ lục 2); 25 xuất bản 

phẩm điện tử (danh sách tại Phụ lục 3). Kết quả kiểm tra như sau: 

 2.1. Về đăng ký xuất bản và thực hiện xác nhận đăng ký xuất bản:   

 Nhà xuất bản chấp hành đúng các quy định về đăng ký xuất bản và thực hiện 

đúng nội dung xác nhận đăng ký xuất bản của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm 

quyền.  

 2.2. Về quy trình biên tập và nội dung xuất bản phẩm: 

 Nhà xuất bản đã ban hành quy trình xuất bản và thực hiện quy trình xuất 

bản chặt chẽ từ khâu tiếp nhận bản thảo, tổ chức đăng ký xuất bản, biên tập bản 

thảo. Các bản thảo cơ bản được biên tập, phê duyệt đúng quy trình và có phiếu 

duyệt bản thảo theo đúng mẫu quy định kèm theo.  

 Về nội dung xuất bản phẩm: Qua kiểm tra, Đoàn Thanh tra chưa phát hiện 

nội dung các xuất bản phẩm vi phạm Điều 10 Luật xuất bản. 

 2.3. Việc ghi thông tin trên xuất bản phẩm:  

 Nhà xuất bản cơ bản thực hiện đúng về ghi thông tin trên xuất bản phẩm 

theo quy định, tuy nhiên việc ghi thông tin trên xuất bản phẩm còn tồn tại:  

 - 02 xuất bản phẩm quảng cáo (số 1, 23 Phụ lục 1) không ghi “Sách 

chuyên quảng cáo” chưa thực hiện đúng quy định tại điểm d khoản 1 Điều 11 

Thông tư 01/2020/TT-BTTTT ngày 07/02/2020 của Bộ Thông tin và Truyền 

thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật xuất bản và 
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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).  

 - Xuất bản phẩm (số 14 Phụ lục 1), in 1.000 cuốn, ghi thông tin 5.000 

cuốn; 02 xuất bản phẩm là sách Nhà nước đặt hàng (số 1, 2 Phụ lục 2) ghi thông 

tin “Sách không bán”, chưa thực hiện đúng quy định tại các điểm c và d khoản 1 

Điều 27 Luật xuất bản. 

 2.4. Thực hiện quy định về quyền tác giả: 

 Nhà xuất bản cơ bản lưu giữ đầy đủ giấy tờ, tài liệu liên quan đến tác giả 

hoặc chủ sở hữu quyền tác giả cho phép sử dụng tác phẩm, tài liệu để xuất bản. 

Các hợp đồng bản quyền cơ bản được giao kết theo đúng quy định của pháp 

luật. Nhà xuất bản thực hiện đầy đủ việc thanh toán tiền bản quyền. Việc lưu giữ 

hồ sơ còn tồn tại: 05 xuất bản phẩm (số 1, 2, 4, 5 và 6 Phụ lục 2) hồ sơ không 

lưu giữ đầy đủ văn bản chấp thuận của các tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, 

chưa thực hiện đúng quy định tại điểm k khoản 1 Điều 18 Luật xuất bản. Cụ thể: 

 - Xuất bản phẩm Ký ức người lính, tập 6 và Ký ức người lính, tập 7 do 

nhiều tác giả biên soạn nhưng chỉ lưu giữ Giấy cam kết bản quyền của 01 tác 

giả. 

 - Xuất bản phẩm Những anh hùng Tây Nguyên: Từ huyền thoại đến hiện 

tại do 02 tác giả biên soạn chỉ lưu giữ Giấy cam kết bản quyền của 01 tác giả.  

 - Xuất bản phẩm Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt trên các phương 

tiện thông tin đại chúng, tập 1 và Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt trên các 

phương tiện thông tin đại chúng, tập 2 có tác giả là Hội Ngôn ngữ học Việt Nam 

- Đài tiếng nói Việt Nam – Hội Nhà báo Việt Nam nhưng chỉ lưu giữ Giấy cam 

kết bản quyền của 01 tác giả. 

 3. Việc thực hiện quy định pháp luật về liên kết xuất bản 

 3.1 Về ký hợp đồng liên kết xuất bản: 

 Nhà xuất bản chấp hành các quy định của pháp luật về ký hợp đồng liên 

kết xuất bản, việc ký hợp đồng liên kết xuất bản còn một số tồn tại như sau:  

 - 05 xuất bản phẩm (số 14, 18, 19, 20, 28 Phụ lục 1), Giám đốc Nhà xuất 

bản ủy quyền cho Phụ trách chi nhánh ký hợp đồng liên kết xuất bản, chưa thực 

hiện đúng quy định tại Điểm đ Khoản 1 Điều 18 Luật xuất bản. 

 - 29 hợp đồng liên kết xuất bản (số 1 đến 24 Phụ lục 1; số 2, 3, 4, 14 và 15 

Phụ lục 3) ghi thiếu một trong các thông tin: Hình thức liên kết xuất bản, trách 

nhiệm của đối tác liên kết trong việc chấp hành các quyết định của Giám đốc 

Nhà xuất bản về việc đình chỉ phát hành, thu hồi, tiêu hủy xuất bản phẩm, chưa 

thực hiện đúng quy định tại các khoản 3 và 5 Điều 7 Thông tư số 01/2020/TT-

BTTTT. 



   5 

 

 - 03 hợp đồng liên kết xuất bản (số 25, 26, 27 Phụ lục 1) Nhà xuất bản và 

đối tác liên kết chỉ ký hợp đồng nguyên tắc, không ký hợp đồng chi tiết, chưa 

thực hiện đúng quy định tại điểm b khoản 3 Điều 23 Luật xuất bản. 

 - Liên kết xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử với Công ty Cổ phần 

Bạch Minh, Công ty Cổ phần văn hóa truyền thông Sống chưa đủ điều kiện phát 

hành xuất bản phẩm điện tử (02 Công ty chưa có văn bản xác nhận đăng ký hoạt 

động phát hành xuất bản phẩm điện tử), chưa thực hiện đúng quy định tại khoản 

2 Điều 45 Luật xuất bản. 

 3.2. Việc ký hợp đồng in: 

 - Ký hợp đồng in 02 xuất bản phẩm (số 2, 6 Phụ lục 1) với Công ty 

TNHH in sông Hồng, Công ty Cổ phần Thương mại mỹ thuật MTM Hà Nội 

không có giấy phép hoạt động in, chưa thực hiện đúng quy định tại khoản 1 

Điều 31 Luật xuất bản. 

 - Ký hợp đồng in xuất bản phẩm (số 10 Phụ lục 1) với Công ty TNHH In 

và Thương mại Châu Anh nhưng cơ sở in chưa thực hiện thủ tục cấp lại Giấy 

phép hoạt động in theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định 195/2013/NĐ-

CP, chưa thực hiện đúng quy định tại khoản 1 Điều 31 Luật xuất bản. 

 - Ký hợp đồng in với Công Ty TNHH In và Dịch vụ Thương mại Phú 

Thịnh sau khi in 06 xuất bản phẩm (Phụ lục 2), chưa thực hiện đúng quy định tại 

khoản 2 Điều 33 Luật xuất bản.  

 - Không ký hợp đồng in xuất bản phẩm (số 11 Phụ lục 1) với cơ sở in 

nhưng vẫn ghi tên cơ sở in trong quyết định xuất bản và quyết định phát hành 

xuất bản phẩm.   

  4. Việc thực hiện quy định pháp luật về ký quyết định phát hành, lưu 

chiểu và phát hành xuất bản phẩm 

  4.1 Nhà xuất bản: 

  Nhà xuất cơ bản chấp hành các quy định về ký phát hành, nộp lưu chiểu 

theo quy định tại điểm h khoản 1 Điều 18 và Điều 28 Luật xuất bản. Việc ký 

phát hành còn một số tồn tại: 07 xuất bản phẩm (số 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22 

Phụ lục 1) Giám đốc Nhà xuất bản ủy quyền cho Phụ trách chi nhánh ký quyết 

định phát hành, chưa thực hiện đúng quy định tại điểm h khoản 1 Điều 18 Luật 

xuất bản.  

  4.2 Đối tác liên kết: 

  - Tạp chí Tiếp thị và Gia đình thực hiện phát hành 02 xuất bản phẩm liên 

kết xuất bản (số 26, 27 Phụ lục 1) khi chưa có quyết định phát hành của Giám 

đốc Nhà xuất bản, vi phạm điểm đ khoản 7 Điều 23 Luật xuất bản. 02 xuất bản 

phẩm phát hành, in thiếu và không đúng một số thông tin so với bản thảo lưu giữ 

tại Nhà xuất bản: Bìa 1 ghi thiếu tên tác giả, bìa 4 ghi thiếu mã ISBN, giá bán, 

sách chuyên quảng cáo; xuất bản phẩm (số 26 Phụ lục 1) in sai thông tin về số 

xác nhận đăng ký xuất bản và mã ISBN; xuất bản phẩm (số 27 Phụ lục 1) có 
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thêm cụm từ “tạp chí” ở trang 8, 81, 82. Ngày 20/12/2019, Nhà xuất bản đã có 

văn bản gửi đối tác liên kết thu hồi 02 quyết định xuất bản của 02 xuất bản phẩm 

này. 

 - Công ty TNHH truyền thông và Du lịch Vân Ly thực hiện phát hành 

xuất bản phẩm liên kết xuất bản (số 28 Phụ lục 1) khi chưa có quyết định phát 

hành của Giám đốc Nhà xuất bản, vi phạm điểm đ khoản 7 Điều 23 Luật xuất 

bản. Bài viết trong xuất bản phẩm: “Top 5 thực phẩm chức năng có nguồn gốc 

từ Nhật Bản đang làm chao đảo thị trường Việt” (trang 70-72) có nội dung 

quảng cáo các thực phẩm các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Fukujyusen, 

Kentoushi, Ichoha Ekisu Plus, The Goutto, Shuen nhưng công dụng của sản 

phẩm không phù hợp với công dụng của nhóm sản phẩm (thực phẩm chức 

năng). Tiêu đề bài viết có nội dung không chính xác do các sản phẩm này chưa 

được đăng ký công bố sản phẩm tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt 

Nam theo quy định tại Điều 6 Nghị định 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm và do đó các sản phẩm nêu trên 

chưa được phép lưu hành tự do tại Việt Nam, vi phạm điểm đ khoản 4 Điều 20 

Luật quảng cáo. Ngày 13/01/2020 Nhà xuất bản đã có công văn số 03/CV-NXB 

yêu cầu Công ty TNHH truyền thông và Du lịch Vân Ly thu hồi cuốn sách, 

chỉnh sửa, ký quyết định phát hành trước khi phát hành. 

 - Công ty Cổ phần Bạch Minh thực hiện phát hành 07 xuất bản phẩm điện 

tử (số 1-7 Phụ lục 3) khi chưa có quyết định phát hành của Giám đốc Nhà xuất 

bản, vi phạm điểm đ khoản 7 Điều 23 Luật xuất bản. 

 5. Việc chấp hành các quy định về quảng cáo trên xuất bản phẩm 

 - Xuất bản phẩm (số 14 Phụ lục 1) quảng cáo các sản phẩm thực phẩm 

bảo vệ sức khỏe Fukujyusen, Kentoushi, Ichoha Ekisu Plus gây hiểu nhầm là 

thuốc chữa bệnh tại bìa 3 (sử dụng từ điều trị khi giới thiệu công dụng của sản 

phẩm), vi phạm quy định tại khoản 4 Điều 5 Nghị định 181/2013/NĐ-CP ngày 

14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quảng cáo; 

quảng cáo các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe được sản xuất tại Nhật Bản 

gồm: Fukujyusen, Kentoushi, Ichoha Ekisu Plus, The Goutto, Shuen nhưng các 

sản phẩm này chưa được đăng ký công bố sản phẩm tại cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền của Việt Nam theo quy định tại Điều 6 Nghị định 15/2018/NĐ-CP 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm, vi phạm điểm 

đ khoản 4 Điều 20 Luật quảng cáo. Xuất bản phẩm đã có quyết định phát hành 

số 112/QĐPH-NXB TTTT ngày 10/12/2018. Ngày 05/3/2020, Nhà xuất bản đã 

có văn bản số 35/CV-NXB đề nghị đối tác liên kết thu hồi xuất bản phẩm để 

chỉnh sửa. 

 6. Việc chấp hành pháp luật về chế độ báo cáo: 

  Nhà xuất bản thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo 06 tháng đầu năm và 

báo cáo năm với Cục Xuất bản, In và Phát hành theo quy định tại điểm a khoản 

1, khoản 2 Điều 2 Thông tư 23/2014/TT-BTTTT.   
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 III. KẾT LUẬN VỀ NHỮNG NỘI DUNG ĐÃ TIẾN HÀNH THANH 

TRA: 

 Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông hoạt động theo đúng nội dung 

“Giấy phép thành lập Nhà xuất bản”. Xuất bản phẩm của Nhà xuất bản phục vụ 

tốt hoạt động của ngành Thông tin và Truyền thông và nhiệm vụ thông tin, tuyên 

truyền đối ngoại của Đảng và Nhà nước. Nhà xuất bản hoàn thành tốt chức 

năng, nhiệm vụ được giao, kinh doanh có lãi, tạo công ăn việc làm, thu nhập ổn 

định cho người lao động.   

 Nhà xuất bản thường xuyên tham gia các Hội chợ, triển lãm sách trong 

nước và quốc tế; tích cực tham gia các hoạt động xã hội, thực hiện trách nhiệm 

đối với cộng đồng thông qua các hoạt động hỗ trợ, quyên góp, từ thiện đối với 

các địa phương gặp khó khăn. 

 1. Chấp hành đúng các quy định: 

 - Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông chấp hành nghiêm túc Quyết 

định số 958/QĐ-TTra ngày 09/12/2019 của Chánh Thanh tra Bộ Thông tin và 

Truyền thông, cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan, tạo điều kiện cho Ðoàn 

Thanh tra hoàn thành nhiệm vụ. 

 - Nhà xuất bản đảm bảo đầy đủ điều kiện hoạt động xuất bản, xuất bản và 

phát hành xuất bản phẩm điện tử theo quy định.  

 - Thực hiện đúng quy định về đăng ký xuất bản và nội dung xác nhận 

đăng ký xuất bản của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, cơ bản chấp 

hành đúng các quy định về liên kết xuất bản xuất bản phẩm. 

 - Thực hiện quy trình biên tập cơ bản chặt chẽ, nghiêm túc.  

 - Thực hiện đúng quy định về lưu chiểu và nộp xuất bản phẩm cho Thư 

viện Quốc gia Việt Nam. 

 - Thực hiện tốt chế độ báo cáo định kỳ theo quy định hoặc báo cáo đột xuất 

theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về xuất bản.   

 2. Một số nội dung chấp hành chưa đúng quy định: 

 - 05 xuất bản phẩm (số 1, 14, 23 Phụ lục 1; số 1, 2 Phụ lục 2) ghi không 

đúng, không đầy đủ những thông tin phải ghi trên xuất bản phẩm, chưa thực 

hiện đúng quy định tại các điểm c và d khoản 1 Điều 27 Luật xuất bản; điểm d 

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

 - 05 xuất bản phẩm (số 1, 2, 4, 5 và 6 Phụ lục 2) hồ sơ lưu giữ không đầy 

đủ văn bản chấp thuận của các tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chưa thực hiện 

đúng quy định tại điểm k khoản 1 Điều 18 Luật xuất bản.  

 - 05 xuất bản phẩm (số 14, 18, 19, 20, 28 Phụ lục 1), Giám đốc Nhà xuất 

bản ủy quyền cho Phụ trách chi nhánh ký hợp đồng liên kết xuất bản; 07 xuất 

bản phẩm (số 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22 Phụ lục 1) Giám đốc Nhà xuất bản ủy 



   8 

 

quyền cho Phụ trách chi nhánh ký quyết định phát hành chưa thực hiện đúng 

quy định tại các điểm đ và h khoản 1 Điều 18 Luật xuất bản. 

 - 29 hợp đồng liên kết xuất bản (số 1 đến 24 Phụ lục 1; số 2, 3, 4, 14 và 15 

Phụ lục 3) ghi thiếu một trong các thông tin: Hình thức liên kết xuất bản, trách 

nhiệm của đối tác liên kết trong việc chấp hành các quyết định của Giám đốc 

Nhà xuất bản về việc đình chỉ phát hành, thu hồi, tiêu hủy xuất bản phẩm, chưa 

thực hiện đúng quy định tại các khoản 3 và 5 Điều 7 Thông tư số 01/2020/TT-

BTTTT; 03 hợp đồng liên kết xuất bản (số 25, 26, 27 Phụ lục 1) chỉ ký hợp đồng 

nguyên tắc, không ký hợp đồng chi tiết, chưa thực hiện đúng quy định tại điểm b 

khoản 3 Điều 23 Luật xuất bản; liên kết xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện 

tử với Công ty Cổ phần Bạch Minh, Công ty Cổ phần văn hóa truyền thông 

Sống chưa đủ điều kiện phát hành xuất bản phẩm điện tử, chưa thực hiện đúng 

quy định tại khoản 2 Điều 45 Luật xuất bản. 

 - Ký hợp đồng in 03 xuất bản phẩm (số 2, 6, 10 Phụ lục 1) với Công ty 

TNHH in sông Hồng, Công ty Cổ phần Thương mại mỹ thuật MTM Hà Nội 

không có giấy phép hoạt động in, Công ty TNHH In và Thương mại Châu Anh 

chưa thực hiện thủ tục cấp lại Giấy phép hoạt động in, chưa thực hiện đúng quy 

định tại khoản 1 Điều 31 Luật xuất bản; Ký hợp đồng in 06 xuất bản phẩm (Phụ 

lục 2) với Công Ty TNHH In và Dịch vụ Thương mại Phú Thịnh sau khi in, 

chưa thực hiện đúng quy định tại khoản 2 Điều 33 Luật xuất bản.  

 - Xuất bản phẩm (số 14 Phụ lục 1) quảng cáo các sản phẩm thực phẩm 

bảo vệ sức khỏe Fukujyusen, Kentoushi, Ichoha Ekisu Plus gây hiểu nhầm là 

thuốc chữa bệnh, vi phạm quy định tại khoản 4 Điều 5 Nghị định 181/2013/NĐ-

CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật 

quảng cáo; quảng cáo các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe được sản xuất 

tại Nhật Bản gồm: Fukujyusen, Kentoushi, Ichoha Ekisu Plus, The Goutto, 

Shuen nhưng các sản phẩm này chưa được đăng ký công bố sản phẩm tại cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam, vi phạm điểm đ khoản 4 Điều 20 

Luật quảng cáo.   

 IV. YÊU CẦU VÀ BIỆN PHÁP XỬ LÝ 

 1. Yêu cầu Nhà xuất bản:   

 - Nghiêm chỉnh chấp hành quy định của pháp luật về hoạt động xuất bản, 

liên kết xuất bản và hoạt động phát hành xuất bản phẩm; thường xuyên cập nhật 

các văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động xuất bản, liên kết xuất bản và phát 

hành xuất bản phẩm và các quy định pháp luật khác liên quan đến hoạt động 

xuất bản của Nhà xuất bản. 

 - Tổ chức thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc, Tổng biên 

tập nhà xuất bản quy định tại Điều 18 Luật xuất bản. 

 - Rà soát, chấn chỉnh hoạt động xuất bản của Nhà xuất bản, đảm bảo: 

 + Lưu giữ đầy đủ hồ sơ xuất bản; ghi thông tin đầy đủ, chính xác trên xuất 

bản phẩm theo quy định tại Điều 27 Luật xuất bản.  
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 + Thực hiện đúng quy định về việc ký hợp đồng liên kết xuất bản, ký hợp 

đồng in theo quy định tại Điều 23, Điều 31 và Điều 33 Luật xuất bản. 

 + Liên kết xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử với các đối tác có 

Giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm điện tử. 

 + Thực hiện đúng các quy định của pháp luật về quảng cáo. 

 + Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện hợp đồng liên kết xuất 

bản của các đối tác liên kết, đảm bảo xuất bản phẩm liên kết phát hành đúng các 

quy định của pháp luật về xuất bản. 

 + Thu hồi, chỉnh sửa, hoàn thiện các thủ tục trước khi phát hành các xuất 

bản phẩm: 14, 26, 27 và 28 Phụ lục 1 

 2. Yêu cầu đối tác liên kết và các Công ty in: 

 - Công ty Cổ phần Bạch Minh, Công ty Cổ phần văn hóa truyền thông 

Sống hoàn thiện thủ tục đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm điện tử 

theo quy định tại khoản 2 Điều 45 Luật xuất bản. 

 - Công ty Cổ phần Bạch Minh, Tạp chí Tiếp thị và Gia đình, Công ty 

TNHH Truyền thông và Du lịch Vân Ly nghiêm túc chấp hành các quy định về 

phát hành xuất bản phẩm liên kết xuất bản, chỉ phát hành khi có quyết định phát 

hành của Giám đốc Nhà xuất bản theo quy định tại điểm đ khoản 7 Điều 23 Luật 

xuất bản. 

 - Công Ty TNHH In và Dịch vụ Thương mại Phú Thịnh thực hiện ký hợp 

đồng in khi nhận in xuất bản phẩm theo quy định tại khoản 2 Điều 33 Luật xuất 

bản. 

 - Công ty TNHH In và Thương mại Châu Anh thực hiện thủ tục xin cấp 

lại Giấy phép hoạt động in theo quy định tại Khoản 2 Điều 25 Nghị định 

195/2013/NĐ-CP.  

 3. Biện pháp xử lý:  

 3.1 Đối với Nhà xuất bản: 

 Căn cứ Báo cáo giải trình của Nhà xuất bản, tinh thần và thái độ hợp tác, 

cầu thị của lãnh đạo Nhà xuất bản, cung cấp kịp thời hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu 

của Đoàn thanh tra; nghiêm túc tiếp thu và khắc phục những sai sót mà Đoàn đã 

chỉ ra. Chánh Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu Nhà xuất bản 

nghiêm túc khắc phục các tồn tại, hạn chế nêu trên và thực hiện các yêu cầu nêu 

tại mục 1 Phần IV Kết luận thanh tra. 

 3.2 Đối với các đối tác liên kết 

 Xử phạt vi phạm hành chính đối với: 

 - Tạp chí Tiếp thị và Gia đình phát hành 02 xuất bản phẩm (số 26, 27 Phụ 

lục 1) khi chưa có quyết định phát hành của Giám đốc Nhà xuất bản theo quy 

định tại điểm a khoản 4 Điều 23 Nghị định số 159/2013/NĐ-CP. 
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 - Công ty TNHH Truyền thông và Du lịch Vân Ly phát hành 01 xuất bản 

phẩm (số 28 Phụ lục 1) khi chưa có quyết định phát hành của Giám đốc Nhà 

xuất bản theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 23 Nghị định số 159/2013/NĐ-

CP.  

 - Công ty cổ phần Bạch Minh phát hành 07 xuất bản phẩm điện tử (Phụ 

lục 2) khi chưa có quyết định phát hành của Giám đốc Nhà xuất bản theo quy 

định tại điểm a khoản 4 Điều 23 Nghị định số 159/2013/NĐ-CP.  

 V. KIẾN NGHỊ BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG   

 - Có định hướng kế hoạch xuất bản hằng năm của Nhà xuất bản Thông tin và 

Truyền thông để đảm bảo hoạt động xuất bản phục vụ tốt cho hoạt động của cơ 

quan chủ quản; hạn chế liên kết xuất bản các xuất bản phẩm không liên quan đến 

các lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành thông tin và truyền thông. 

 - Chỉ đạo Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông sớm xây dựng kế 

hoạch xuất bản sách Nhà nước đặt hàng hàng năm, chỉ đạo Vụ Kế hoạch - Tài 

chính nhanh chóng thẩm định Tờ trình của Nhà xuất bản để kịp thời ban hành 

Quyết định đặt hàng, phê duyệt dự toán kinh phí và kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

nhằm tạo điều kiện cho Nhà xuất bản có đủ thời gian tổ chức đấu thầu, tổ chức 

in và thực hiện quyết toán kinh phí theo đúng quy định của pháp luật.  

 - Chỉ đạo Cục Xuất bản, In và Phát hành chủ trì, phối hợp với Thanh tra 

Bộ tiến hành kiểm tra việc thực hiện Thông tư số 07/2018/TT-BTTTT ngày 

15/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn thực hiện 

đặt hàng xuất bản phẩm sử dụng ngân sách Nhà nước để kịp thời đánh giá hiệu 

quả, điều chỉnh chính sách, pháp luật về sách Nhà nước đặt hàng. 

  Giao Đoàn thanh tra theo dõi, đôn đốc Nhà xuất bản Thông tin và Truyền 

thông và các Công ty 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); 

- Nhà xuất bản TT&TT (để t/h); 

- Tạp chí Tiếp thị và Gia đình (để t/h); 

- Công ty TNHH TT&DLVân Ly (để t/h); 

- Công ty CP Bạch Minh (để t/h); 

- Công ty TNHH In và DVTM Phú Thịnh (để t/h); 

- Công ty TNHH In TM Châu Anh (để t/h); 

- Trung tâm thông tin (để đăng tải);  

- Lưu: TTra, Hồ sơ ĐTT.     

CHÁNH THANH TRA 

 

 

 

 

 

 

 

Võ Thanh Lâm 
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