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      Hà Nội, ngày        tháng       năm  

 

  

ĐÍNH CHÍNH 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 

 
 

Ngày 18/08/2022, Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành - Trưởng 
Đoàn liên ngành phòng, chống in lậu Trung ương đã ban hành Kết luận kiểm tra  

số 63/KLKT-CXBIPH về kiểm tra việc chấp hành pháp luật về hoạt động in 
đối với 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. 

Sau khi ban hành Kết luận kiểm tra nêu trên. Trưởng Đoàn kiểm tra phát 

hiện nhầm lẫn về người đại diện theo pháp luật của Công ty trong Báo cáo kết 

quả kiểm tra. 

Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành - Trưởng Đoàn liên ngành 

phòng, chống in lậu Trung ương đính chính thông tin nhầm lẫn tại Kết luận kiểm 
tra tra số 63/KLKT-CXBIPH ngày 18/8/2022 như sau: 

Nội dung đính chính 

a) Công ty Cổ phần In bao bì Khatoco có xưởng in tên người đứng đầu là 
ông Cao Thế Khang thay ông Nguyễn Đình Hương nghỉ hưu theo chế độ vào 

đúng thời điểm Đoàn kiểm tra làm việc tại Công ty. 

b) Ông Cao Thế Khang - Chủ tịch hội đồng quản trị Người đại diện theo 

pháp luật của Công ty. Bà Trần Thị Hoài là Giám đốc Công ty  Cổ phần In bao bì 

Khatoco (theo 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) 
không đại diện theo pháp luật của Công ty. 

Bãi bỏ Mục IV: Kiến nghị và biện pháp xử lý. 

Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành - Trưởng Đoàn liên ngành 

phòng, chống in lậu Trung ương xin đính chính, rất mong nhận được sự thông 

cảm của các cơ quan, đơn vị. 
 

Nơi nhận: 
- Bộ trưởng (để b/c); 
- Thứ trưởng Nguyễn Thanh Lâm (để b/c); 
- Thanh tra Bộ TTTT (để b/c); 
- Cục trưởng (để b/c); 
- PCT Phạm Tuấn Vũ; 
- 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). 

KT. CỤC TRƯỞNG 
PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 
Phạm Tuấn Vũ 
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