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KẾT LUẬN KIỂM TRA  

Về việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động in  
của Công ty TNHH MTV In ấn Văn phòng phẩm Danh Tiếng Phát 

 
 
 

Thực hiện Quyết định số 102/QĐ-ĐLN ngày 16 tháng 12 năm 2022 của 
Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành - Trưởng Đoàn liên ngành phòng, 

chống in lậu Trung ương kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật 
về hoạt động in tại Công ty TNHH MTV In ấn Văn phòng phẩm Danh Tiếng 

Phát. Ngày 22 tháng 12 năm 2022, Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra tại 
Công ty TNHH MTV In ấn Văn phòng phẩm Danh Tiếng Phát, địa chỉ trụ sở 

chính và xưởng sản xuất: Số 561/209/7 Đại lộ Bình Dương, tổ 8, khu 2, phường 
Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. 

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 MTV In ấn Văn phòng phẩm Danh 

Tiếng Phát, Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành - Trưởng Đoàn liên 
ngành phòng chống in lậu Trung ương, kết luận như sau: 

 

I. KHÁI QUÁT CHUNG  

Công ty TNHH MTV In ấn Văn phòng phẩm Danh Tiếng Phát là doanh 

nghiệp vốn tư nhân; trụ sở chính và xưởng sản xuất tại số 561/209/7 Đại lộ Bình 
Dương, tổ 8, khu 2, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 

Dương. Công ty hoạt động theo Giấy phép hoạt động in số 42/GPI-STTTT ngày 
30 tháng 5 năm 2016 do Sở Thông tin và Truyền thông Bình Dương cấp (Cấp 

lại); Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp mã số: 3700809923 (đăng ký lần 
đầu ngày 04 tháng 7 năm 2007, thay đổi lần 6 ngày 06 tháng 12 năm 2017 do Sở 

Kế hoạch Đầu tư Bình Dương cấp). 

Về cơ cấu tổ chức: Công ty có Giám đốc (01 người) và các Phòng ban 

trực thuộc: Phòng kinh doanh, Phòng Thiết kế; Phòng Kế toán; Bộ phận giao 
hàng; Xưởng sản xuất. 

Kết quả thực hiện nhiệm vụ từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến ngày 20 
tháng 12 năm 2022: Doanh thu đạt 9,1 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 43 triệu đồng; 

lương bình quân 7 triệu đồng/người/tháng. 
 

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, XÁC MINH 

1. Về điều kiện hoạt động in 

Trong thời kỳ kiểm tra, Công ty TNHH MTV In ấn Văn phòng phẩm 

Danh Tiếng Phát hoạt động theo các giấy tờ pháp lý sau:  
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- Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH MTV In ấn 
Văn phòng phẩm Danh Tiếng Phát, mã số doanh nghiệp: 3700809923, đăng ký 

lần đầu ngày 04 tháng 7 năm 2007, thay đổi lần 6 ngày 06 tháng 12 năm 2017 
do Sở Kế hoạch Đầu tư Bình Dương cấp; 

- Giấy phép hoạt động in số 42/GPI-STTTT ngày 30 tháng 5 năm 2016 do 
Sở Thông tin và Truyền thông Bình Dương cấp (Cấp lại); 

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự số 01/GCN-CĐ1 ngày 
02 tháng 01 năm 2018 do Công an tỉnh Bình Dương cấp cho cơ sở kinh doanh, 

địa chỉ số 561/209/7 Đại lộ Bình Dương, tổ 8, khu 2, phường Hiệp Thành, thành 
phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương; 

- Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học “Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý 
hoạt động in” do Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành cấp cho Ông Võ Văn 

Bình - Loại hình đào tạo: Ngắn hạn - Số: 06/K13 cấp ngày 19 tháng 01 năm 2016. 

- Sổ theo dõi nhận in; 

- Phiếu thống kê trang thiết bị máy móc (kèm theo). 

- Tài liệu đối với mặt bằng hoạt động in; 

- Báo cáo định kỳ về hoạt động in; 

- Quyết định bổ nhiệm chức danh giám đốc công ty. 

Nhận xét: Công ty hoạt động in theo đúng các điều kiện quy định của 

pháp luật về 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 MTV In ấn Văn phòng phẩm Danh Tiếng Phát thực 
hiện đúng quy định tại Nghị định 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 

của Chính phủ quy định về hoạt động in; Khoản 5 Điều 16 Thông tư số 
01/2020/TT-BTTTT ngày 07 tháng 02 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

Truyền thông. 

2.2. Về lưu giữ hồ sơ nhận in: Công ty TNHH MTV In ấn Văn phòng 

phẩm Danh Tiếng Phát thực hiện việc lưu giữ hồ sơ theo đúng quy định tại 
Khoản 1 Điều 35 Luật Xuất bản; Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 

năm 2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in; Điều 16 Thông tư số 
01/2020/TT-BTTTT ngày 07 tháng 02 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

Truyền thông.  

2.3. Về thực hiện chế độ thông tin báo cáo: Công ty TNHH MTV In ấn 

Văn phòng phẩm Danh Tiếng Phát nghiêm túc thực hiện việc báo cáo theo yêu 
cầu của Đoàn kiểm tra; báo cáo định kỳ năm 2021 về hoạt động in theo quy định 
tại Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07 tháng 02 năm 2020 của Bộ trưởng 

Bộ Thông tin và Truyền thông. 
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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 

09 sản phẩm do Công ty TNHH MTV In ấn Văn phòng phẩm Danh Tiếng Phát 
thực hiện và yêu cầu Công ty cung cấp các hồ sơ, tài liệu liên quan (có phụ lục 

kèm theo). Qua kiểm tra, 09 sản phẩm in có đầy đủ hồ sơ theo quy định. 

Nhận xét: Công ty TNHH MTV In ấn Văn phòng phẩm Danh Tiếng Phát 

nhận in 09 sản phẩm có đầy đủ thành phần hồ sơ theo quy định của pháp luật về 
xuất bản. 

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

1. Về ưu điểm 

a) Công ty TNHH MTV In ấn Văn phòng phẩm Danh Tiếng Phát nghiêm 
túc chấp hành Quyết định số 102/QĐ-ĐLN ngày 16 tháng 12 năm 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 TNHH MTV In ấn Văn phòng phẩm 

Danh Tiếng Phát có đầy đủ giấy tờ pháp lý về hoạt động in; sản phẩm nhận in có 
đủ thành phần hồ sơ theo quy định. 

2. Về tồn tại, hạn chế: Không. 

IV. KIẾN NGHỊ VÀ CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ: Không. 

Kết luận kiểm tra gồm 04 (bốn) 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 Nguyễn Nguyên; 
- Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương; 

- Công ty TNHH MTV In ấn Văn phòng phẩm 
 Danh Tiếng Phát  (để thực hiện); 
- Cổng TTĐT của Bộ TTTT (để đăng tải); 
- Lưu: VT, ĐKT, XT (11). 

CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 
      Nguyễn Nguyên 
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Phụ lục    
(Kèm theo Báo cáo kết quả kiểm tra ngày 25/12/2022) 

 

1. Tại xưởng in của Công ty 

Đoàn kiểm tra đã chọn 04 mẫu in tại xưởng in, cụ thể như sau: 

1. CÔNG TY TNHH SANAKY VIỆT NAM, sản phẩm in: tem decal dàn 

lạnh bằng đồng siêu bền, hợp đồng 01/21/SNK ngày 01/03/2022 

2. CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT KINGTEC (VN), sản 

phẩm in: hộp ổ đựng ổ điện trắng, hợp đồng số 118/HĐNT/DTP/2022 ngày 
25/10/2022 

3. CÔNG TY TNHH HẰNG THẮNG, Sản phẩm in: phiếu xuất kho thành 
phẩm, phiếu đặt in số 394/PĐI/DTP/2022 Ngày 05/12/2022 

4. CÔNG TY TNHH MTV IN ẤN VPP DANH TIẾNG PHÁT, sản phẩm 
in: lịch bàn.  

2. Kiểm tra Sổ ghi chép và quản lý ấn phẩm nhận in 

        - Qua kiểm tra sổ ghi chép và quản lý ấn phẩm nhận in, Đoàn kiểm tra thấy sổ 
ghi chép thể hiện đầy đủ các thông tin theo quy định; 

- Các sản phẩm nhận in trong thời kỳ kiểm tra đều là những sản phẩm in trực 
tiếp tại xưởng sản xuất của Công ty, như:  

1. CÔNG TY TNHH GP SOLUTIONS VIỆT NAM, sản phẩm: Hộp 
rebook, hợp đồng 110/HĐNT/DTP/2022 ngày 05/04/2022 

2. HỘI NÔNG DÂN BÌNH DƯƠNG, sản phẩm: bản tin hội nông dân, 
hợp đồng số 007/2022/HĐIA/DTP ngày 01/03/2022 

3. CÔNG TY TNHH SHENG CHANG, sản phẩm in: thẻ quản lý , phiếu 
đặt in số: 136/LSX/DTP/2022 Ngày 05/05/2022 

4. CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP DỆT HUGE-BAMBOO, sản phẩm 
in: mẫu biểu adidas-1, phiếu đặt in số 003/LSX/DTP/2022 Ngày 26/04/2022 

5. CÔNG TY TNHH HÀN VIỆT PHÁT, sản phẩm in: hộp màu 

soundboclk, phiếu đặt in số 243/PĐI/DTP/2022 Ngày 01/10/2022 
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