
   BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

CỤC XUẤT BẢN, IN VÀ PHÁT HÀNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:         /KLKT - CXBIPH 

  

   Hà Nội, ngày       tháng      năm  
 

  
KẾT LUẬN KIỂM TRA  

Về việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động in  

của Công ty TNHH Sản xuất Bao bì và Thương mại Đức Thành 
 
 

 

Thực hiện Quyết định số 95/QĐ-ĐLN ngày 14/12/2022 của Trưởng Đoàn 

liên ngành phòng, chống in lậu Trung ương về việc kiểm tra việc chấp hành 
các quy định của pháp luật về hoạt động in đối với Công ty TNHH Sản xuất 

Bao bì và Thương mại Đức Thành, ngày 22/12/2022, Đoàn kiểm tra đã tiến hành 
kiểm tra tại Công ty TNHH Sản xuất Bao bì và Thương mại Đức Thành, địa chỉ: 

Thôn Văn Xá, Xã Nhị Khê, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội. 

Xét báo cáo kết quả kiểm tra của Trưởng Đoàn kiểm tra, kết quả xác 

minh và nội dung báo cáo của Công ty TNHH Sản xuất Bao bì và Thương mại 
Đức Thành, Trưởng Đoàn liên ngành phòng, chống in lậu Trung ương kết luận 
như sau: 

 

I. KHÁI QUÁT CHUNG  

Công ty TNHH Sản xuất Bao bì và Thương mại Đức Thành là một trong 
những doanh nghiệp hàng đầu về sản xuất bao bì giấy tại miền bắc với kinh 

nghiệm và thời gian hoạt động hơn 20 năm. Với sứ mệnh "Luôn đem lại giá trị 
gia tăng cho sản phẩm của khách hàng", Công ty không ngừng nâng cao tay 

nghề, công nghệ máy móc cũng như hiệu quả làm việc của đội ngũ nhân sự để 
qua đó khẳng định chất lượng và uy tín đối với khách hàng cũng như thị trường.  

Công ty hoạt động theo Giấy phép hoạt động in số 4058/GP-STTTT ngày 
17/12/2015 do Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hà Nội cấp và Giấy 

chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên 
trở lên, mã số doanh nghiệp: 0500399583, đăng ký lần đầu ngày 24/3/2009, thay 

đổi lần 4 ngày 20/6/2017 do Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội cấp. 

Về cơ cấu tổ chức, gồm các Phòng:  Hành chính - Nhân sự, Kế hoạch - 

Vật tư, Thiết kế, Kế toán, Đảm bảo chất lượng, Quản đốc, Cơ điện công nghệ.  

Kết quả thực hiện nhiệm vụ từ 01/01/2022 đến 30/11/2022, doanh thu 
136,3 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 1,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 06 tỷ 

đồng, lương bình quân 7,5 triệu đồng/người/tháng. 

 

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, XÁC MINH 

1. Về điều kiện hoạt động in 

Qua kiểm tra cho thấy, Công ty TNHH Sản xuất Bao bì và Thương mại Đức 
Thành đang hoạt động theo các điều kiện: 
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- Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp Công ty trách nhiệm hữu hạn 
hai thành viên trở lên, mã số doanh nghiệp: 0500399583, đăng ký lần đầu ngày 

24/3/2009, thay đổi lần 4 ngày 20/6/2017 do Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà 
Nội cấp; 

- Giấy phép hoạt động in số 4058/GP-STTTT ngày 17/12/2015 do Sở 
Thông tin và Truyền thông Thành phố Hà Nội cấp; 

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự số 01350/GCN-PC64 

ngày 03/5/2019 do Công an thành phố Hà Nội cấp cho Công ty TNHH Sản xuất 
bao bì và Thương mại Đức Thành cơ sở kinh doanh Thôn Văn Xá, Xã Nhị Khê, 
huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội và Cụm công nghiệp Duyên Thái, xã 

Duyên Thái, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội. 

- Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh, mã số địa điểm kinh 

doanh: 00001 cấp ngày 12/01/2017 do Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội cấp; 

- Giấy chứng nhận của Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành cấp cho 
ông Phạm Minh Châu, sinh ngày 05/02/1969 đã hoàn thành khóa học “Bồi dưỡng 

nghiệp vụ quản lý hoạt động in” dành cho người đứng đầu, số 04-2441/QĐ-
CXBIPH ngày 27/4/2015. 

- Sổ ghi chép, quản lý ấn phẩm nhận chế bản, in và gia công sau in; 

- Danh mục thiết bị máy móc (kèm theo); 

- Hợp đồng thuê đất Cụm công nghiệp Duyên Thái số 12/HĐTĐ ngày 
18/3/2008 giữa Công ty Cổ phần giao thông Hồng Hà với Công ty TNHH Sản xuất 
bao bì và Thương mại Đức Thành. 

Nhận xét: Công ty TNHH Sản xuất Bao bì và Thương mại Đức Thành bảo 

đảm và duy trì đủ các điều kiện về hoạt động in theo đúng quy định của Luật 

Xuất bản. 

2. Về việc 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 TNHH Sản xuất Bao bì và Thương mại Đức Thành 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 TNHH Sản xuất Bao bì và Thương mại Đức Thành 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 TNHH Sản xuất Bao bì và Thương mại Đức Thành 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 
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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 TNHH Sản xuất Bao bì và Thương mại Đức Thành 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 TNHH Sản xuất Bao bì và Thương mại Đức Thành đã thực hiện việc 

báo cáo theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra tại Đề cương kiểm tra và báo cáo sơ kết 
06 tháng đầu năm 2022 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. 

Nhận xét: Công ty TNHH Sản xuất Bao bì và Thương mại Đức Thành 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 TNHH 

Sản xuất Bao bì và Thương mại Đức Thành cung cấp các hồ sơ, tài liệu chi tiết của 
10 sản phẩm được Công ty thực hiện nhận in trong thời kỳ kiểm tra (có phụ lục 

kèm theo). Qua kiểm tra, 10/10 sản phẩm đều có đầy đủ thành phần hồ sơ theo quy 
định, như: Giấy phép xuất bản, Hợp đồng in, Hợp đồng nguyên tắc, Giấy tiếp nhận 

đăng ký bản công bố sản phẩm, Quyết định của Cục Quản lý Dược về việc ban 
hành danh mục thuốc sản xuất trong nước được cấp giấy đăng ký lưu hành tại 

Việt Nam, bản thảo và bản mẫu sản phẩm có ký duyệt và đóng dấu của đơn vị cấp 
phép và đơn vị đặt in, Hóa đơn GTGT. 

Nhận xét: Công ty TNHH Sản xuất Bao bì và Thương mại Đức Thành thực 

hiện đầy đủ quy định về in xuất bản phẩm, sản phẩm in không phải là xuất bản 
phẩm. 

 

III. KẾT LUẬN VỀ NHỮNG NỘI DUNG ĐÃ TIẾN HÀNH KIỂM TRA 

1. Về ưu điểm 

a) Công ty TNHH Sản xuất Bao bì và Thương mại Đức Thành đã nghiêm túc 

chấp hành Quyết định kiểm tra số 95/QĐ-ĐLN ngày 14/12/2022 của 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 TNHH Sản xuất Bao bì và Thương mại 

Đức Thành 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; 
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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: Không. 
 

VI. KIẾN NGHỊ VÀ BIỆN PHÁP XỬ LÝ: Không.  
 
 

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 Nguyễn Thanh Lâm (để b/c); 
- Thanh tra Bộ TTTT (để b/c); 
- Cục trưởng – Trưởng ĐLNPCILTW; 
- Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hà Nội; 
- Công ty TNHH Sản xuất bao bì và Thương 
mại Đức Thành (để thực hiện); 
- Cổng TTĐT của Bộ TTTT (để đăng tải); 
- Lưu: VT, ĐKT, LVT (11). 

CỤC TRƯỞNG 

 

 
Nguyễn Nguyên 
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Phụ lục    

(Kèm theo Kết luận kiểm tra số:        /KLKT-CXBIPH ngày      /      /2023) 
 

STT Tên sản phẩm nhận in GPXB/QĐSP/ĐKSP 
Hợp đồng in/Hợp đồng nguyên 

tắc mua bán  
Hóa đơn GTGT 

1 Vỏ hộp Cetirizin Số: 652/QĐ-QLD ngày 23/10/2019 
Số: 20/2022/HĐNT/ĐT-AME 

ngày 03/01/2022 
Số: 00002262 ngày 28/5/2022. 

2 

Vỏ hộp Bosukid DHT giúp 
ăn ngon nâng cao sức đề 

kháng – Đạm thủy phân tự 
nhiên 

Số: 12455/2020/ĐKSP ngày 

16/12/2020 

Số: 04/2022/HĐNT/ĐT-YTHT 

ngày 03/01/2022 

 
 

Số: 00005024 ngày 22/11/2022. 

3 Vỏ hộp Prettyl - L 
Số: 652/QĐ-QLD ngày 23/10/2019 

 

Số: 20/2022/HĐNT/ĐT-AME 

ngày 03/01/2022 

Số: 00003462 ngày 15/8/2022. 

4 Vỏ hộp dung dịch xịt họng 
VIHODAN 

Số: 220000006/PCBA-HP ngày 

25/8/2022 

Số: 08/2022/HĐNT/ĐT-TW3 
ngày 03/01/2022 

Số: 00004808 ngày 10/11/2022. 

5 Vỏ hộp Rodomax Số: 274/QĐ-QLD ngày 15/6/2020 
Số: 08/2022/HĐNT/ĐT-TW3 

ngày 03/01/2022 

Số: 00001352 ngày 06/4/2022. 

6 
Bản tin thông tin nội bộ , Ban 
Tuyên giáo Thành ủy Thường 

Tín - Số 01/2022 

Số: 947/GP-XBBT-STTTT ngày 

01/4/2022 

Số: 15/12/2021/HĐKT/ĐT-

HUTT ngày 20/12/2021 

 
Số: 00000364 ngày 27/01/2022. 

7 Vỏ hộp thực phẩm bảo vệ sức 
khỏe Roberto Kids 

Số: 4261/2022/ĐKSP ngày 
16/6/2022 

Số: 18/2022/HĐNT/ĐT-DK 
ngày 03/1/2022 

Số: 00003360 ngày 08/8/2022. 

8 Vỏ hộp thuốc Cinepark Số: 99/QĐ-QLD ngày 22/2/2018 
Số: 33/2022/HĐNT/ĐT-HD 

ngày 03/1/2022 

Số: 00004678 ngày 02/11/2022. 

9 
Vỏ hộp thuốc An xạ can HLI 

 

Số: 4410/2022/ĐKSP ngày 
23/6/2022 

Số: 33/2022/HĐNT/ĐT-HD 
ngày 03/1/2022 

Số: 00004253 ngày 06/10/2022. 

10 Vỏ hộp thuốc xịt miệng 
Povix 

Số: 220000021/PCBA-BN ngày 
01/3/2022 

Số: 18/2022/HĐNT/ĐT-DK 
ngày 03/1/2022 

Số: 00001405 ngày 09/4/2022. 
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