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KẾT LUẬN KIỂM TRA
Về việc kiểm tra việc chấp hành pháp luật về hoạt động in
đối với Công ty Cổ phần In bao bì Khatoco
Thực hiện Quyết định số 56/QĐ-ĐLN ngày 20/7/2022 của Cục trưởng Cục
Xuất bản, In và Phát hành - Trưởng Đoàn liên ngành phòng, chống in lậu Trung
ương về việc kiểm tra việc chấp hành pháp luật về hoạt động in đối với
Công ty Cổ phần In bao bì Khatoco, từ ngày 27/7/2022 đến ngày 29/7/2022,
Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra tại Công ty Cổ phần In bao bì Khatoco, địa
chỉ: 36 Bis, đường Trường Sơn, phường Vĩnh Trường, thành phố Nha Trang,
tỉnh Khánh Hòa.
Xét báo cáo kết quả kiểm tra của Trưởng Đoàn kiểm tra, kết quả xác minh
và nội dung báo cáo giải trình của Công ty Cổ phần In bao bì Khatoco, Cục
trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành kết luận như sau:
I. KHÁI QUÁT CHUNG
Công ty Cổ phần In bao bì Khatoco được thành lập trên cơ sở chuyển đổi
từ Công ty TNHH một thành viên In bao bì Khatoco thành Công ty Cổ phần
theo quyết định số 2215/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ngày
14/08/2015. Công ty hoạt động theo giấy phép hoạt động in số 02/GP-STTTT
ngày 01/7/2016 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa cấp và giấy
chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần, mã số doanh nghiệp:
4201580414, đăng ký lần đầu ngày 06/12/2013, thay đổi lần 02 ngày 19/5/2021
do Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp.
Về cơ cấu tổ chức: Công ty có 09 phòng chức năng, 03 phân xưởng sản
xuất, với tổng số cán bộ, công nhân viên là 370 lao động.
Kết quả thực hiện nhiệm vụ từ 01/01/2022 đến 30/6/2022, doanh thu 319
tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 8,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 27 tỷ đồng,
lương bình quân 15,5 triệu đồng/người/tháng.
Công ty đã có nhiều hoạt động xã hội như: Tích cực hưởng ứng và tham
gia các cuộc vận động của Công đoàn cấp trên như tham gia quỹ “Mái ấm
Khatoco”, quỹ từ thiện xã hội, hỗ trợ đồng bào bị bão lụt với tổng số tiền từ
thiện là 390.365.000 đồng; tham gia các giải thể thao liên ngành với ngành
thông tin truyền thông địa phương.
Thành tích thi đua và các danh hiệu khen thưởng đã đạt được: Huân
chương lao động hạng Ba (năm 2018) và các danh hiệu khác do Ủy ban nhân
dân tỉnh Khánh Hòa khen tặng như:

2
+ Năm 2019: Tập thể lao động xuất sắc; bằng khen UBND tỉnh 5 năm;
+ Năm 2020: Tập thể lao động xuất sắc; bằng khen UBND tỉnh; cờ thi đua
cấp tỉnh
+ Năm 2021: Tập thể lao động xuất sắc; cờ thi đua cấp tỉnh.
II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, XÁC MINH
1. Về điều kiện hoạt động in
Qua kiểm tra cho thấy, Công ty Cổ phần In bao bì Khatoco đang hoạt
động theo các điều kiện:
- Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần, mã số doanh
nghiệp: 4201580414, đăng ký lần đầu ngày 06/12/2013, thay đổi lần 02 ngày
19/5/2021 do Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp;
- Giấy phép hoạt động in số 02/GP-STTTT ngày 01/7/2016 do Sở Thông
tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa cấp;
- Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự số 41/GCN ngày
25/8/2020 do Công an tỉnh Khánh Hòa cấp cho Công ty Cổ phần In bao bì
Khatoco, địa chỉ: 36 Bis Trường Sơn, Vĩnh Trường, Nha Trang, Khánh Hòa;
- Quyết định số 10/QĐ-HĐQT ngày 31/10/2019 của Công ty Cổ phần In
bao bì Khatoco về việc bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần In bao bì
Khatoco đối với bà Trần Thị Hoài, thời hạn 03 năm, kể từ ngày 01/11/2019.
- Quyết định số 11/QĐ-HĐQT ngày 31/10/2019 của Công ty Cổ phần In
bao bì Khatoco về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty Cổ phần In
bao bì Khatoco đối với ông Nguyễn Xuân Cường, thời hạn 03 năm, kể từ ngày
01/11/2019.
- Giấy chứng nhận của Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành chứng
nhận ông Nguyễn Đình Hương, sinh ngày 12/9/1964 đã hoàn thành khóa học: “Bồi
dưỡng nghiệp vụ quản lý hoạt động in” dành cho người đứng đầu cơ sở in, số
14/K17 QĐ516/QĐ-CXBIPH ngày 13/6/2016.
- Sổ ghi chép, quản lý ấn phẩm nhận chế bản, in và gia công sau in;
- Danh mục máy móc thiết bị chế bản, in, gia công sau in (66 máy kèm theo).
- Báo cáo hoạt động in năm 2021 ngày 06/01/2022 và báo cáo 6 tháng đầu
năm 2022 về hoạt động in ngày 05/7/2022;
- Sơ đồ mặt bằng tổng thể Công ty Cổ phần In bao bì Khatoco.
Qua kiểm tra cho thấy, Công ty Cổ phần In bao bì Khatoco đã được cấp Giấy
phép hoạt động in số 02/GP-STTT của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh
Hòa cấp ngày 01/7/2016, người đứng đầu cơ sở in là ông Nguyễn Đình Hương.
Nhận xét: Trong thời kỳ kiểm tra, địa chỉ trụ sở chính và địa điểm của cơ
sở in (xưởng in) tên người đứng đầu cơ sở in là bà Trần Thị Hoài chưa đúng với
Giấy phép hoạt động in số 02/GP-STTT của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh
Khánh Hòa cấp ngày 01/7/2016. Nguyên nhân là do cơ sở in có sự thay đổi về
nhân sự đứng đầu, ông Nguyễn Đình Hương nghỉ hưu từ ngày 01/7/2022 (Bà
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Trần Thị Hoài - Giám đốc Công ty chưa tham gia khóa học “Bồi dưỡng nghiệp
vụ quản lý hoạt động in” dành cho người đứng đầu cơ sở in) nên chưa hoàn thành
hồ sơ đề nghị cấp đổi Giấy phép hoạt động in theo quy định.
2. Về chấp hành quy định pháp luật về in xuất bản phẩm, sản phẩm
in không phải là xuất bản phẩm
2.1. Về lập và ghi chép thông tin vào Sổ ghi chép, quản lý ấn phẩm
nhận in:
Công ty Cổ phần In bao bì Khatoco đã thực hiện đúng quy định tại Khoản
5 Điều 16 Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07/02/2020 của Bộ trưởng Bộ
Thông tin và Truyền thông và Nghị định số 60/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy
định về hoạt động in.
Nhận xét: Công ty Cổ phần In bao bì Khatoco lập và ghi chép thông tin
vào sổ ghi chép, quản lý ấn phẩm nhận in theo quy định của pháp luật.
2.2. Về lưu giữ hồ sơ nhận in:
Công ty Cổ phần In bao bì Khatoco tổ chức lưu giữ hồ sơ theo quy định
tại Khoản 1 Điều 35 Luật Xuất bản và Điều 16 Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT
ngày 07/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và Nghị định số
60/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hoạt động in đầy đủ, khoa học,
thuận lợi cho việc theo dõi, quản lý và tra cứu hồ sơ.
Nhận xét: Công ty Cổ phần In bao bì Khatoco lưu giữ hồ sơ nhận in khoa
học, thuận tiện cho việc theo dõi, quản lý, tra cứu hồ sơ, bảo đảm theo quy định.
2.3. Về thực hiện chế độ thông tin báo cáo:
Công ty đã thực hiện việc báo cáo theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra tại Đề
cương kiểm tra và báo cáo định kỳ về hoạt động in năm 2021 và báo cáo 6 tháng
đầu năm 2022 về hoạt động in theo đúng quy định tại Thông tư số 01/2020/TTBTTTT ngày 07/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.
Nhận xét: Công ty Cổ phần In bao bì Khatoco thực hiện chế độ thông tin
báo cáo về hoạt động in theo đúng quy định tại Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT
ngày 07/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.
2.4. Việc chấp hành quy định pháp luật về in xuất bản phẩm, sản phẩm
in không phải là xuất bản phẩm:
Đoàn kiểm tra lựa chọn xác suất, ngẫu nhiên và yêu cầu Công ty Cổ phần
In bao bì Khatoco cung cấp các hồ sơ, tài liệu chi tiết của 15 sản phẩm được
Công ty thực hiện nhận in trong thời kỳ kiểm tra (có phụ lục kèm theo). Qua
kiểm tra, 15/15 sản phẩm có đầy đủ hồ sơ theo quy định.
Nhận xét: Công ty Cổ phần In bao bì Khatoco thực hiện đầy đủ quy định
về in, các sản phẩm nhận in sản phẩm đều có đầy đủ thành phần hồ sơ theo quy
định của pháp luật.
III. KẾT LUẬN VỀ NHỮNG NỘI DUNG ĐÃ TIẾN HÀNH KIỂM TRA
1. Về ưu điểm
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a) Công ty Cổ phần In bao bì Khatoco đã nghiêm túc chấp hành Quyết
định kiểm tra số 56/QĐ-ĐLN ngày 20/7/2022 của Cục trưởng Cục Xuất bản, In
và Phát hành - Trưởng Đoàn liên ngành phòng, chống in lậu Trung ương; có tinh
thần hợp tác, thái độ tích cực trong suốt quá trình kiểm tra; cung cấp đầy đủ,
nhanh chóng hồ sơ, tài liệu liên quan đến nội dung kiểm tra.
b) Trong thời kỳ kiểm tra, Công ty Cổ phần In bao bì Khatoco đã tuân thủ
các quy định của pháp luật về nhận in xuất bản phẩm, sản phẩm in không phải là
xuất bản phẩm, có đầy đủ giấy tờ pháp lý để hoạt động; hồ sơ, tài liệu nhận in
xuất bản phẩm và các sản phẩm in không phải là xuất bản phẩm đều đáp ứng đủ
thành phần theo quy định.
2. Về tồn tại, hạn chế
a) Công ty Cổ phần In bao bì Khatoco có xưởng in tên người đứng đầu cơ
sở in không đúng thông tin ghi trên Giấy phép hoạt động in do Sở Thông tin và
Truyền thông tỉnh Khánh Hòa cấp;
b) Bà Trần Thị Hoài - Giám đốc Công ty chưa tham gia khóa học “Bồi
dưỡng nghiệp vụ quản lý hoạt động in” dành cho người đứng đầu cơ sở in.
IV. KIẾN NGHỊ VÀ BIỆN PHÁP XỬ LÝ
1. Đối với Công ty Cổ phần In bao bì Khatoco:
Yêu cầu người đứng đầu Công ty Cổ phần In bao bì Khatoco (Bà Trần Thị
Hoài - Giám đốc) khẩn trương tham gia khóa học “Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý
hoạt động in” dành cho người đứng đầu cơ sở in để hoàn hiện hồ sơ đề nghị cấp
đổi giấy phép hoạt động in theo quy định tại Điều 32 Luật Xuất bản.
2. Đối với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa:
Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa kiểm tra, giám
sát Công ty Cổ phần In bao bì Khatoco bảo đảm các điều kiện hoạt động theo
quy định của pháp luật.
Kết luận kiểm tra có 05 (năm) trang bao gồm phụ lục, có hiệu lực từ ngày
ban hành; giao Đoàn kiểm tra theo dõi thực hiện Kết luận này./.
Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn (để b/c);
- Thanh tra Bộ TTTT (để b/c);
- Cục trưởng Nguyễn Nguyên;
- Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa;
- Công ty Cổ phần In bao bì Khatoco (để thực hiện);
- Cổng TTĐT của Bộ TTTT (để đăng tải);
- Lưu: VT, ĐKT, LVT (11).

CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Nguyên

Phụ lục
(Kèm theo Kết luận kiểm tra số:
/KLKT-CXBIPH ngày

TT

Tên khách
hàng đặt in

1
2
3
4

Chi nhánh
Công Ty CP
Tập Đoàn
Trung
Nguyên- Nhà
máy Cà phê
Sài Gòn
Công Ty
TNHH Chế
Biến Thực
Phẩm &
Bánh Kẹo
Phạm
Nguyên

5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15

Công Ty
TNHH Thai
Nakorn
Patana Việt
Nam

Tên sản phẩm đặt in

Số lượng

Ngày thực
hiện

/

/2022)

Số hợp đồng
in/hợp đồng
nguyên tắc

Số hóa đơn GTGT

Hộp Cà phê G7 - 21 sachets (N8)
Hộp Cà phê G7 - 18 Sticks (N8)
Hộp Cà phê G7 - 21 sachets (N8)
Hộp G7 Cappuccino Mocha - Box
6ST

340,000
600,000
305,540

10/01/22
14/01/22
04/01/22

15,500

04/01/22

Hộp Cà phê G7 - 21 sachets (N8)

380,000.

07/01/22

0006675 ngày 07/01/2022

1,650

03/01/22

0006632 ngày 03/01/2022

Hộp SoSof ST Vogue Living Thái
Lan (18g x 6 cái) (N5)
Hộp Choco PN Marshmallow & mứt
dâu (22g x 12 cái) (N7)
Hộp Phaner Pie Đỏ 336g (28g x 12
cái) (N2)
Hộp Benda lớn (N5)
Hộp Benda nhỏ (N8)
Hộp thuốc nước TIFFY Siro 60ml
(N4)
Hộp Yến 6 lon đỏ thường (N14)
Hộp Yến 6 lon Xuân Sanvinest
Hộp Yến 6 lon Xuân Sanvinest
Hộp Yến 1 lọ đỏ thường (N12)

10,700

03/01/22

13,050

03/01/22

61,100
694,350

04/01/22
04/01/22

77,550

04/01/22

19,260
11,400
9,025
15,050

08/02/22
14/02/22
15/02/22
15/02/22

Số: 200401-2
ngày 01/4/2020

Số: HĐNT2021-BB-39412-16 ngày
02/01/2022

0006702 ngày 10/01/2022
0006746 ngày 14/01/2022
0006646 ngày 04/01/2022
0006646 ngày 04/01/2022

0006632 ngày 03/01/2022
0006632 ngày 03/01/2022

Số: 11/HĐNT2022 ngày
02/01/2022

0006643 ngày 04/01/2022
0006643 ngày 04/01/2022

Số: 02/HĐNT2022/KTC-NGK
ngày 02/01/2022

0006891 ngày 08/01/2022
0006963 ngày 14/02/2022
0006968 ngày 15/00/2022
0006969 ngày 15/02/2022

0006643 ngày 04/01/2022

