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KẾT LUẬN THANH TRA   

Việc chấp hành quy định pháp luật về xuất bản, in, phát hành  

của Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Thanh Hóa 

 
 

Thực hiện Quyết định thanh tra số 806/QĐ-CXBIPH ngày 23/8/2022 của 

Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành về việc thanh tra Công ty TNHH 

MTV Nhà xuất bản Thanh Hóa, từ ngày 05/9/2022 đến ngày 16/9/2022, Đoàn 

thanh tra tiến hành thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về xuất bản, 

in, phát hành của Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Thanh Hóa (sau đây viết tắt 

là “Nhà xuất bản Thanh Hóa”), thời kỳ thanh tra từ tháng 01 năm 2021 đến 

31/7/2022. 

Xét báo cáo kết quả thanh tra số 10/BC-ĐTT ngày 23/9/2022 của Trưởng 

đoàn thanh tra, Cục Xuất bản, In và Phát hành kết luận thanh tra như sau: 

I. KHÁI QUÁT CHUNG 

1. Nhà xuất bản Thanh Hóa trực thuộc cơ quan chủ quản là Ủy ban nhân dân 

tỉnh Thanh Hóa, hoạt động theo loại hình doanh nghiệp (Công ty TNHH MTV 

100% vốn Nhà nước). Tổng số lao động hiện có 12 người, gồm 03 phòng: Phòng 

Tổ chức - Hành chính; Phòng Biên tập; Phòng Kế hoạch sản xuất kinh doanh.  

Chức danh theo quy định của pháp luật về xuất bản: Chủ tịch Công ty 

kiêm Giám đốc: 01 người; Tổng Biên tập kiêm Phó Giám đốc: 01 người; Biên 

tập viên: 06 người. Từ ngày 01/07/2021, Tổng biên tập Nhà xuất bản Thanh Hóa 

nghỉ chế độ theo quy định. 

2. Trong thời kỳ thanh tra, Nhà xuất bản Thanh Hóa báo cáo về doanh 

thu năm 2021 là 6,625 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế là 258 triệu đồng; nộp 

ngân sách 139 triệu đồng; thu nhập bình quân năm 2021 là 5,4 triệu 

đồng/người/tháng. Doanh thu 06 tháng đầu năm 2022 là 1,477 tỷ đồng; lợi 

nhuận trước thuế là 290 triệu đồng; nộp ngân sách 62 triệu đồng; thu nhập 

bình quân 6 tháng đầu năm 2022 là 4,6 triệu đồng/người/tháng. Hàng năm, 

Nhà xuất bản Thanh Hóa được cơ quan chủ quản đặt hàng khoảng 2 tỷ đồng 

để tổ chức bản thảo, xuất bản một số xuất bản phẩm phục vụ nhiệm vụ chính 

trị của địa phương.  

Nhà xuất bản Thanh Hóa đã tích cực triển khai các hoạt động góp phần 

phát triển văn hóa đọc tại địa bàn cơ sở; tham gia các hoạt động xã hội như tặng 

sách cho học sinh và đồng bào dân tộc, miền núi và các chiến sĩ biên giới, hải 

đảo; tặng sách, vở cho học sinh một số địa phương miền Nam bị dịch Covid-19, 

đóng góp một số quỹ từ thiện. 
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II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, XÁC MINH 

1.  Về việc chấp hành quy định pháp luật đối với điều kiện hoạt động 

xuất bản của Nhà xuất bản Thanh Hóa  

a. Về Giấy phép/Quyết định thành lập:   

- Giấy phép số 238/GP-BTTTT ngày 21/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Thông 

tin và Truyền thông về việc cho phép Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa được 

thành lập Nhà xuất bản Thanh Hóa; 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên, mã số doanh nghiệp: 2800239312, đăng ký lần đầu ngày 

18/4/2011, đăng ký thay đổi lần thứ 1, ngày 13/01/2014;  

- Quyết định số 4516/QĐ-UBND ngày 22/11/2016 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Thanh Hóa về việc Phê duyệt Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty 

TNHH MTV Nhà xuất bản Thanh Hóa; 

 b. Về trụ sở làm việc của nhà xuất bản: 

Trụ sở Nhà xuất bản Thanh Hóa tại số 248 Trần Phú, phường Ba Đình, 

thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Diện tích sử dụng 253,4m2 (Theo Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất: Ký hiệu BA791881, tại thửa đất số 183, bản đồ 

số 05; Diện tích 253,4m2. Thời hạn sử dụng đến 31/5/2060 (Theo Quyết định số 

1858/QĐ-UBND ngày 31/5/2010 của UBND tỉnh).  

c. Về nhân sự Lãnh đạo nhà xuất bản tại thời điểm thanh tra:  

- Quyết định số 539/QĐ-UBND ngày 14/02/2015 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Thanh Hóa về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Hoàng Văn Tú, Phó Giám đốc 

Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Thanh Hóa, giữ chức Chủ tịch Công ty kiêm 

Giám đốc Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Thanh Hóa, thời hạn bổ nhiệm là 

5 năm, kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực; 

- Quyết định số 3019/QĐ-UBND ngày 30/7/2020 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Thanh Hóa về việc bổ nhiệm lại ông Hoàng Văn Tú, giữ chức vụ Chủ tịch 

Công ty kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Thanh Hóa, thời 

hạn bổ nhiệm lại là 5 năm, kể từ ngày 14/02/2020;  

d. Về biên tập viên: Hiện tại Nhà xuất bản Thanh Hóa có 06 biên tập viên 

cơ hữu được Cục Xuất bản, In và Phát hành cấp Chứng chỉ hành nghề theo quy 

định (có danh sách kèm theo). 

 đ. Về vốn hoạt động: Theo báo cáo của Nhà xuất bản Thanh hóa, số vốn 

điều lệ hiện có tính đến thời điểm ngày 31/12/2021: 1.174.212.771 đồng (báo 

cáo kết quả kiểm toán hàng năm đã được công bố). Theo báo cáo kết quả kinh 

doanh tính đến ngày 30/6/2022 số vốn của Nhà xuất bản Thanh Hóa, chỉ còn: 

884.100.652 đồng. 

Nhận xét: Trong  thời kỳ thanh tra, mặc dù Nhà xuất bản Thanh Hóa đủ 

điều kiện hoạt theo quy định, nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu hoạt động như: 

Vốn điều lệ thấp; cơ sở vật chất làm việc xuống cấp trầm trọng; nhân sự thiếu; 

chức danh Tổng biên tập chưa bổ nhiệm. 
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2. Về thực hiện chế độ báo cáo của Nhà xuất bản Thanh Hóa 

Trong thời kỳ thanh tra, Nhà xuất bản Thanh Hóa đã thực hiện chế độ báo 

cáo theo định kỳ gửi Cục Xuất bản, In và Phát hành, cụ thể gồm: 

-  Năm 2021: Báo cáo Quý I; Báo cáo Quý II; Báo cáo 6 tháng đầu năm 

2021; Báo cáo Quý III; Báo cáo Quý IV; Báo cáo năm 2021. 

- Năm 2022: Báo cáo Quý I; Báo cáo Quý II; Báo cáo 6 tháng đầu năm 2022. 

Nhận xét: Nhà xuất bản Thanh Hóa thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo theo 

quy định tại Điều 2 Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07/2/2020 của Bộ 

trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành quy định chi tiết và hướng dẫn 

thi hành một số điều của Luật xuất bản và 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. 

3. Về chấp hành quy định đối với việc thực hiện xuất bản xuất bản 

phẩm của Nhà xuất bản Thanh Hóa 

3.1. Về thực hiện đăng ký xuất bản, theo báo cáo của Nhà xuất bản Thanh Hóa: 

a) Năm 2021: Số lượng xuất bản phẩm được Cục Xuất bản, In và Phát hành  

xác nhận đăng ký xuất bản 524 tên xuất bản phẩm; Nhà xuất bản Thanh Hóa đã cấp 

quyết định xuất bản 315 xuất bản phẩm; nộp lưu chiểu 235 xuất bản phẩm. 

b) Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/7/2022: Số lượng xuất bản phẩm được 

Cục Xuất bản, In và Phát hành xác nhận đăng ký xuất bản 379 tên xuất bản phẩm; 

Nhà xuất bản Thanh Hóa đã cấp quyết định xuất bản 168 xuất bản phẩm; nộp lưu 

chiểu 135 xuất bản phẩm. 

c) Kết quả kiểm tra hồ sơ, tài liệu và thực tế, ghi nhận: 

- Năm 2021: Số lượng xuất bản phẩm được xác nhận đăng ký xuất bản 

nhưng không thực hiện xuất bản là 209 tên xuất bản phẩm. Số lượng xuất bản 

phẩm do Nhà xuất bản Thanh Hóa tự tổ chức xuất bản 65/315 xuất bản phẩm, 

chiếm tỷ lệ 21% trên tổng số xuất bản phẩm đã xuất bản. 

- Thời gian từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/7/2022: Số lượng xuất bản 

phẩm do Nhà xuất bản thanh Hóa tự tổ chức xuất bản là 35/168 xuất bản phẩm, 

chiếm tỷ lệ 21% trên tổng số xuất bản phẩm đã xuất bản. 

- Đoàn Thanh tra đã lựa chọn xác suất 25/483 xuất bản phẩm trong thời kỳ 

thanh tra để kiểm tra và yêu cầu Nhà xuất bản xuất Thanh Hóa xuất trình các hồ 

sơ, giấy tờ liên quan đến việc xuất bản của từng xuất bản phẩm, bao gồm: Xuất 

bản phẩm mẫu, Quyết định xuất bản, Hợp đồng liên kết xuất bản, Giấy chấp 

thuận về bản quyền, Phiếu biên tập bản thảo, Bản thảo, Hợp đồng in, Quyết định 

phát hành, Tờ khai lưu chiểu (kết quả kiểm tra tại Phụ lục kèm theo). 

Nhận xét: Nhà xuất bản Thanh Hóa thực hiện đầy đủ quy trình đăng ký xuất 

bản; thực hiện đúng xác nhận đăng ký xuất bản. Hồ sơ 25 xuất bản phẩm của Nhà 

xuất bản Thanh Hóa cung cấp đầy đủ theo quy định. Tuy nhiên, có 02/25 xuất 

bản phẩm thời hạn ra Quyết định phát hành chưa đủ thời gian theo quy định (số 

6, 11 tại Phụ lục); tỷ lệ xuất bản phẩm đăng ký nhưng không thực hiện còn cao. 
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3.2. Về liên kết xuất bản: Theo báo cáo và kiểm tra tại Danh mục do Nhà 

xuất bản Thanh Hóa cung cấp (Danh mục tại Phụ lục kèm theo) tỷ lệ xuất bản 

phẩm liên kết chiếm khoảng 80% trong tổng số xuất bản phẩm thực hiện tại thời 

kỳ thanh tra.  

Nhận xét: Trong điều kiện khó khăn về tài chính, Nhà xuất bản Thanh 

Hóa đã chủ động mở rộng hoạt động liên kết với các đối tác trong và ngoài 

tỉnh để thu hút nguồn lực, đảm bảo hoạt động của Nhà xuất bản. Qua kết quả 

kiểm tra xác suất 25 xuất bản, ghi nhận các xuất bản phẩm do Nhà xuất bản 

Thanh Hóa thực hiện liên kết xuất bản đảm bảo đúng các quy định pháp luật 

về xuất bản. 

3.3. Trong thời kỳ thanh tra, Nhà xuất bản Thanh Hóa không có xuất bản 

phẩm phải thực hiện việc sửa chữa, đình chỉ phát hành, thu hồi xuất bản phẩm 

do nhà xuất bản thực hiện hoặc do cơ quan có thẩm quyền yêu cầu. 

4. Về điều kiện hoạt động phát hành xuất bản phẩm 

Theo báo cáo của Nhà xuất bản Thanh Hóa, trong thời kỳ thanh tra, Nhà 

xuất bản Thanh Hóa không thành lập cơ sở phát hành để thực hiện hoạt động 

phát hành xuất bản phẩm. 

 5. Về điều kiện hoạt động in xuất bản phẩm 

Theo báo cáo của Nhà xuất bản Thanh Hóa trong thời kỳ thanh tra, Nhà xuất 

bản Thanh Hóa không thành lập cơ sở in để thực hiện hoạt động in xuất bản phẩm. 

6. Về xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử 

 Theo báo cáo của Nhà xuất bản Thanh Hóa trong thời kỳ thanh tra, Nhà 

xuất bản Thanh Hóa không thực hiện xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử. 

7. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp 

Theo báo cáo của Nhà xuất bản Thanh Hóa trong thời kỳ thanh tra, Nhà 

xuất bản Thanh Hóa không có đơn thư khiếu nại, tố cáo hoặc tranh chấp liên 

quan đến hoạt động xuất bản. 
 

III. KẾT LUẬN  

1. Về ưu điểm 

a) Mặc dù ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, khó khăn do điều kiện 

thiếu nguồn lực nhưng lãnh đạo và người lao động của Nhà xuất bản Thanh Hóa 

đã đoàn kết, nỗ lực từng bước vượt qua khó khăn, bảo đảm sự ổn định và thu 

nhập cho người lao động, hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Cơ quan chủ quản, 

góp phần phát triển văn hóa đọc tại địa bàn, đưa thương hiệu của Nhà xuất bản 

Thanh Hóa đến với bạn đọc ngoài tỉnh. 

b) Nhà xuất bản Thanh Hóa nghiêm túc chấp hành Quyết định thanh tra số 

806/QĐ-CXBIPH ngày 23/8/2022 của Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát 

hành; có tinh thần hợp tác, thái độ tích cực trong suốt quá trình thanh tra; cung 

cấp đầy đủ, hồ sơ, tài liệu; nghiêm túc báo cáo giải trình theo yêu cầu của Đoàn 

Thanh tra.  
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2. Tồn tại, thiếu sót 

2.1. Trụ sở của Nhà xuất bản Thanh Hóa đảm bảo diện tích sử dụng theo 

quy định tại Điều 8 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, nhưng cơ 

sở vật chất, điều kiện hoạt động xuống cấp trầm trọng, không đảm bảo yêu cầu 

về an toàn trong làm việc. 

Theo báo cáo giải trình của Nhà xuất bản Thanh Hóa: Ủy ban nhân dân 

tỉnh Thanh Hóa đã có chủ trương bố trí cho Nhà xuất bản Thanh Hóa chuyển 

sang địa điểm mới: 

- Kết luận số 799-KL/TƯ ngày 04/5/2022 của Ban Thường trực Tỉnh ủy 

Thanh Hóa về phương án bố trí trụ sở làm việc cho các cơ quan, đơn vị cần di 

chuyển để thực hiện đầu tư xây dựng Khu vực Hồ Thành theo quy định; 

- Công văn số 6223/UBND-CN ngày 06/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Thanh Hóa về việc giao tham mưu triển khai thực hiện Kết luận của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về phương án bố trí trụ sở làm việc cho các cơ quan, đơn vị 

cần di chuyển để thực hiện đầu tư xây dựng Khu vực Hồ Thành theo quy định; 

- Công văn số 9619/UBND-KTTC ngày 04/7/2022 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Thanh Hóa về việc tạm giao cơ sở nhà, đất trụ sở làm việc (cũ) của Sở 

Ngoại vụ cho Nhà xuất bản Thanh Hóa quản lý, sử dụng; 

2.2. Về vốn điều lệ của Nhà xuất bản Thanh Hóa: Số vốn điều lệ quá thấp, 

chưa đủ điều kiện để hoạt động theo loại hình doanh nghiệp (Công ty TNHH 

MTV). Thực tế cho thấy loại hình hoạt động của Nhà xuất bản Thanh Hóa hiện 

tại chưa phù hợp với quy mô, điều kiện, nhân lực của một nhà xuất bản phục vụ 

nhiệm vụ chính trị tại địa phương (vốn điều lệ hiện tại có: 884.100.652 đồng; 

nhân lực tổng số có 12 người, chưa đủ nguồn lực để bổ nhiệm lãnh đạo cấp 

trưởng, phó phòng). 

Theo báo cáo giải trình của Nhà xuất bản Thanh Hóa: Nguồn vốn điều lệ 

của Nhà xuất bản từ khi chuyển đổi sang loại hình doanh nghiệp chưa được cơ 

quan chủ quản bổ sung, do sự bất cập giữa Luật chuyên ngành với Luật Doanh 

nghiệp, để giải quyết bước đầu hàng năm Ủy ban nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ 

đặt hàng Nhà xuất bản Thanh Hóa khoảng 2 tỷ đồng. Trong thời gian qua, Tỉnh 

ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã có chủ trương và giao cho Nhà xuất 

bản Thanh Hóa phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền xây dựng Đề án chuyển 

đổi Nhà xuất bản sang loại hình Đơn vị sự nghiệp công lập, vì vậy việc tuyển 

dụng và bổ nhiệm nhân sự tạm dừng để chờ chuyển sang loại hình hoạt động 

mới. Tuy nhiên, việc chuyển đổi này hiện có sự vướng mắc do chưa có văn bản 

hướng dẫn cụ thể của cấp có thẩm quyền: 

- Quyết định số 707/QĐ-UBND ngày 02/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Thanh Hóa về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển lĩnh vực xuất bản, in, phát 

hành xuất bản phẩm tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; 

- Kế hoạch số 102-KH-TU ngày 23/7/2018 của Tỉnh ủy Thanh Hóa thực 

hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa 
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XII) “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và 

hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; 

- Kế hoạch số 165-KH-UBND ngày 12/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Thanh Hóa thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24/01/2018 của Chính phủ 

và Kế hoạch số 102-KH/TƯ ngày 23/7/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực 

hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng khóa XII  về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao 

chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; 

- Tờ trình số 958/TTr-STTTT ngày 25/11/2019 của Sở Thông tin và 

Truyền thông tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Đề án chuyển đổi Công ty 

TNHH MTV Nhà xuất bản Thanh Hóa sang tổ chức hoạt động theo mô hình đơn 

vị sự nghiệp công lập gửi chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa; 

- Tờ trình số 1813/TTr-STTTT ngày 12/10/2020 của Sở Thông tin và 

Truyền thông tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Đề án chuyển đổi Công ty 

TNHH MTV Nhà xuất bản Thanh Hóa sang tổ chức hoạt động theo mô hình đơn 

vị sự nghiệp công lập gửi chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa; 

- Đề án chuyển đổi mô hình hoạt động Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản 

Thanh Hóa sang tổ chức và hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp công lập. 

2.3. Về chức danh Tổng Biên tập: Từ ngày 01/07/2021 đến thời điểm kết 

thúc thanh tra, Nhà xuất bản Thanh Hóa chưa được cơ quan chủ quản bổ sung 

chức danh Tổng biên tập theo quy định tại Khoản 2 Điều 13 Luật Xuất bản. 

Theo báo cáo giải trình của Nhà xuất bản Thanh Hóa: Cơ quan chủ quản 

nhà xuất bản đã làm thủ tục gửi Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và 

Truyền thông để thực hiện quy trình bổ nhiệm theo quy định của pháp luật về 

xuất bản. Hiện nay, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đang chỉ đạo Nhà xuất bản 

Thanh Hóa và các cơ quan chức năng tiến hành sửa đổi Điều lệ hoạt động: 

 - Công văn số 366/UBND-THKH ngày 07/01/2022 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Thanh Hóa về việc đồng ý chủ trương thực hiện quy trình bổ nhiệm chức 

danh Tổng Biên tập Công ty THHH MTV Nhà xuất bản Thanh Hóa từ nguồn 

nhân sự ngoài Công ty; 

- Công văn số 367/UBND-THKH ngày 07/01/2022 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Thanh Hóa về việc xin ý kiến về chủ trương giao kiêm nhiệm chức danh 

Tổng Biên tập Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Thanh Hóa trong thời gian 

thực hiện quy trình bổ nhiệm chức danh Tổng Biên tập Công ty; 

- Công văn số 128/SNV-TCBC ngày 18/01/2022 của Sở Nội vụ tỉnh 

Thanh Hóa về việc giới thiệu nhân sự đề xuất bổ nhiệm chức danh Tổng Biên 

tập Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Thanh Hóa; 

- Công văn số 3198B-CV/BTGTW ngày 24/6/2022 của Ban Tuyên giáo 

về việc bổ nhiệm chức vụ Tổng Biên tập Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản 

Thanh Hóa; 
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- Công văn số 2865/BTTTT-CXBIPH ngày 18/7/2022 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông về việc chấp thuận bổ nhiệm chức danh Tổng Biên tập Nhà 

xuất bản Thanh Hóa (chấp thuận chủ trương); 

- Công văn số 2990/BTTTT-CXBIPH ngày 26/7/2022 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông về việc bổ nhiệm chức vụ Tổng Biên tập Nhà xuất bản Thanh 

Hóa (chấp thuận hiệp y).  

2.4. Nhà xuất bản Thanh Hóa cấp Quyết định phát hành 02 xuất bản phẩm 

chưa đủ thời gian theo quy định: “Văn học cổ điển chọn lọc: Tâm hồn cao 

thượng (TB)”, ISBN: 978-604-74-5026-8; “Thanh Hóa xưa và nay: Tập 22 - Kỷ 

niệm 10 năm thành lập nhà Hồ được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế 

giới (2011-2021)”, ISBN: 978-604-74-5167-8. Đây là sai sót của Nhà xuất bản 

Thanh Hóa trong việc thực hiện trách nhiệm theo quy định tại Điểm h, Khoản 1 

Điều 18 Luật Xuất bản.  

2.5. Việc xây dựng kế hoạch đề tài đăng ký và thực hiện xuất bản chưa 

phù hợp. 209 xuất bản phẩm không thực hiện theo xác nhận đăng ký xuất bản 

(Danh mục Nhà xuất bản Thanh Hóa cung cấp kèm theo). 

Nhà xuất bản Thanh Hóa báo cáo, giải trình: Do tình hình Covid-19 việc 

triển khai không thực hiện. Trong đó có một số xuất bản phẩm chuyển sang kế 

hoạch năm 2022. 

2.6. Việc lưu trữ, bảo quản hồ sơ xuất bản của từng xuất bản phẩm chưa 

khoa học, phân tán, khó quản lý. 

Theo báo cáo giải trình của Nhà xuất bản Thanh Hóa: Do điều kiện cơ 

sở vật chất của Nhà xuất bản xuống cấp, mưa dột vì vậy khâu lưu trữ, bảo 

quản phải giao cho từng bộ phận đảm nhiệm, ảnh hưởng đến việc theo dõi, 

tổng hợp chung.  
 

 

 

 IV. KIẾN NGHỊ BIỆN PHÁP XỬ LÝ 

1. Đối với Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa  

Căn cứ quy định tại Điều 16 Luật Xuất bản 2012 quy định quyền hạn, 

trách nhiệm của cơ quan chủ quản, đề nghị: 

1.1. Kiện toàn tổ chức, loại hình hoạt động của Nhà xuất bản Thanh Hóa 

phù hợp với yêu cầu, điều kiện hoạt động của Nhà xuất bản phục vụ nhiệm vụ 

chính trị tại địa phương theo Thông báo số 19-TB/TW ngày 29/12/2016 của Ban 

Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 25/8/2004 của Ban 

Bí thư khóa IX về nâng cao chất lượng toàn diện của hoạt động xuất bản. 

1.2. Hoàn thiện quy trình bổ nhiệm Tổng biên tập Nhà xuất bản Thanh 

Hóa để đảm bảo điều kiện hoạt động của Nhà xuất bản Thanh Hóa theo quy định 

tại Điều 13 Luật Xuất bản 2012.       

2. Đối với Nhà xuất bản Thanh Hóa 

2.1. Yêu cầu Nhà xuất bản Thanh Hóa rà soát lại quy trình xuất bản, rút 

kinh nghiệm trong việc cấp Quyết định phát hành bảo đảm đủ thời gian theo  
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quy định tại khoản 1 Điều 28 Luật Xuất bản, không để xảy ra trường hợp tương 

tự như 02 xuất bản phẩm: “Văn học cổ điển chọn lọc: Tâm hồn cao thượng 

(TB)”, ISBN: 978-604-74-5026-8; “Thanh Hóa xưa và nay: Tập 22 - Kỷ niệm 

10 năm thành lập nhà Hồ được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới 

(2011-2021)”, ISBN: 978-604-74-5167-8.  

 2.2. Nghiêm túc chấn chỉnh quy trình lưu trữ, bảo quản hồ sơ; chủ động 

trong việc xây dựng kế hoạch đề tài và tổ chức thực hiện; sớm kiện toàn bộ máy 

tổ chức lãnh đạo cấp phòng để nâng cao trách nhiệm, tăng cường công tác quản 

lý, góp phần thúc đẩy sự phát triển của Nhà xuất bản Thanh Hóa. 

Kết luận này gồm 11 (mười một) trang, bao gồm 01 phụ lục./. 

 

Nơi nhận: 
- Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng (để b/c); 

- Thứ trưởng Nguyễn Thanh Lâm (để b/c); 

- Thanh tra Bộ TTTT (để b/c); 

- Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa; 

- Sở TTTT tỉnh Thanh Hóa; 

- Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Thanh Hóa (để t/hiện);  

- Cổng TTĐT Bộ TTTT (để đăng tải); 

- Lưu: VT, ĐTT, LVT (12). 

 

CỤC TRƯỞNG 

 

 

 
Nguyễn Nguyên 
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Phụ lục  

(Kèm theo Kết luận thanh tra số        /KL-CXBIPH ngày     tháng    năm 2022) 

   

TT Tên xuất bản phẩm Tác giả 
Số 

lượng 

Số, ngày xác nhận ĐKXB/ 

Số, ngày Quyết định xuất bản 

Mã số sách 

tiêu chuẩn 

quốc tế 

(ISBN) 

1 

 

 

Văn học cổ điển chọn lọc: Hòn đảo 

bí mật 

 

Jules Verne; người dịch: Trần 

Trọng Thảo 

 

1.000 

 

89-2021/CXBIPH/30-01/ThaH ngày 11/01/2021; 

02/QĐ-NXB ThaH ngày 15/01/2021. 

 

978-604-74-

4973-6 

2 

 

Đảm đương tương lai - 4 tầng năng 

lực giúp bạn thành công trong cuộc 

sống 

Quách Bội; người dịch: Văn 

Lâm. 

2.000 

 

177-2021/CXBIPH/02-03/ThaH ngày 15/01/2021; 

05/QĐ-NXBThaH ngày 20/01/2021. 

978-604-74-

4983-5 

3 

 

Tranh treo tường - Bách khoa toàn 

thư cho bé 

Nguyễn Phúc Toàn.  

 

10.000 

 

243-2021/CXBIPH/21-04/ThaH ngày 20/01/2021; 

22/QĐ-NXB ThaH ngày 22/01/2021. 

978-604-74-

5004-6 

4 

 

 

Lịch sử Đảng bộ phường Lam Sơn 

1945-2020 

 

Ban chấp hành Đảng bộ phường 

Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa; 

Đào Thị Châu, Lê Đức Nghi, 

Nguyễn Hữu Mỡn 

215 

 

 

2159-2021/CXBIPH/01-67/ThaH ngày 16/6/2021; 

186/QĐ-NXB ThaH ngày 29/6/2021 

 

 

978-604-74-

5193-7 

5 

 

Mẹ dạy con trai không la mắng 

(TB) 

 

Lỗ Bằng Trình, người dịch: 

dương Hà Tú 

1.000 

 

2356-2021/CXBIPH/05-70/ThaH ngày 29/6/2021; 

194/QĐ-NXB ThaH ngày 01/7/2021 

978-604-74-

5203-3 

6 

 

Văn học cổ điển chọn lọc: Tâm hồn 

cao thượng (TB) 

Edmondo De Amicis; người 

dịch: Nhân Văn 

1.000 

 

727-2021/CXBIPH/09-11/ThaH ngày 08/3/2021; 

50/QĐ-NXB ThaH ngày 10/3/2021. 

978-604-74-

5026-8 

7 

 

Anh hùng sử Việt: Trần Hưng Đạo 

 

Ngọc Linh; Dịch: Vân Anh. 

 

2.000 

 

1160-2021/CXBIPH/03-37/ThaH ngày 06/4/2021; 

109/QĐ-NXB ThaH ngày 08/4/2021. 

978-604-74-

5107-4 

8 

 

 

Cẩm nang thực hiện quy chế dân 

chủ ở cơ sở - Tài liệu dành cho cán 

bộ, đảng viên trong hệ thống chính 

trị 

Ban Dân vận tỉnh Thanh Hóa 

 

320 

 

1873-2021/CXBIPH/02-58/ThaH ngày 26/5/2021; 

177/QĐ-NXB ThaH ngày 02/6/2021. 

 

978-604-74-

5177-7 

9 

 

 

Con luôn là ngôi sao tỏa sáng (You 

are a star – Xây dựng lòng tự trọng 

cho trẻ 7-11 tuổi 

 

Poppy O’Neill, người dịch: 

Châu Sa 

 

2.000 

 

2357-2021/CXBIPH/08-71/ThaH ngày 29/6/2021; 

201/QĐ-NXB ThaH ngày 01/7/2021 

 

 978-604-74-

5219-4 
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10 

 

Thông minh - Tài trí: Nâng cao trí 

tuệ và rèn luyện não 

 

Lê Hùng 

 

1.500 

 

1452-2021/CXBIPH/17-47/ThaH ngày 28/4/2021; 

141/QĐ-NXB ThaH ngày 05/5/2021. 

978-604-74-

5143-2 

11 

 

Thanh Hóa xưa và nay: Tập 22 - 

Kỷ niệm 10 năm Thành nhà Hồ 

được UNESCO công nhận là Di sản 

văn hóa thế giới (2011-2021)” 

Hội Khoa học Lịch sử Thanh 

Hóa 

 

1.120 

 

1179-2021/CXBIPH/02-56/ThaH 

ngày15/01/2021; 

168/QĐ-NXB ThaH ngày 25/5/2021. 

 

978-604-74-

5167-8 

12 

 

Thanh Hóa kỷ thắng 

 

Vương Duy Trinh, người 

dịch:ThS. Vũ Ngọc Định. 

 

2.940 

 

3086-2021/CXBIPH/03-92/ThaH ngày 01/9/2021; 

251/QĐ-NXB ThaH ngày 03/11/2021. 

 

978-604-74-

5251-4 

13 

 

 

Em tập tô màu và đọc truyện - Kho 

tàng truyện cổ dân gian Việt Nam: 

Cây tre trăm đốt 

 

Chính Bình 

 

 

10.000 

 

 

2357-2021/CXBIPH/14-71/ThaH ngày 29/6/2021; 

191/QĐ-NXB ThaH ngày 01/7/2021 

 

 

978-604-74-

5225-5 

14 

 

 

Ngữ pháp căn bản Tiếng Anh – 

Trình độ A (Quyển 1) 

 

 

Nguyễn Thị Quyết (Chủ biên); 

Trịnh Thị Thơm, Nguyễn Huy 

Tậu, Nguyễn Thị Hồng, Trịnh 

Thị Hằng, Vũ Thị Loan, Lê 

Hoàng Hương, Lưu Thị Hồng 

Sâm 

2.500 

 

 

243-2021/CXBIPH/19-04/ThaH ngày 20/01/2021; 

234/QĐ-NXB ThaH ngày 16/9/2021. 

 

 

 

978-604-74-

5002-2 

15 

 

 

Những điển hình tiên tiến trong học 

tập và làm theo Bác Hồ (Sách về 

gương người tốt, việc tốt trong học 

tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 

2016 - 2020) 

 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh 

Hóa 

 

320 

 

 

2539-2021/CXBIPH/01-73/ThaH ngày 13/7/2021; 

218/QĐ-NXB ThaH ngày 19/7/2021. 

 

 

978-604-74-

5231-6 

16 

 

Văn hóa truyền thống phương 

Đông - Vạn sự bất cầu nhân qua 

lịch năm Nhâm Dần-2022 

Trần Đình Tuấn 

 

20.000 

 

2878-2021/CXBIPH/06-86/ThaH ngày 11/8/2021; 

231/QĐ-NXB ThaH ngày 30/8/2021. 

978-604-74-

5248-4 

17 

 

Văn hóa ẩm thực Thanh Hóa 

 

Nguyễn Hữu Ngôn 

 

2.319 

 

3086-2021/CXBIPH/05-92/ThaH ngày 01/9/2021; 

252/QĐ-NXBTH ngày 03/11/2021. 

978-604-74-

5253-8 

18 

 

Bé tô màu công chúa Disney - 

Quyển 1 

 

Abbooks 10.000 

 

3813-2021/CXBIPH/04-132/ThaH 

ngày28/10/2021 

259/QĐ-NXB ThaH ngày 09/11/2021. 

978-604-74-

5296-5 
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19 

 

 

Lịch sử xã Xuân Giang 

 

 

Đảng ủy - HĐND - UBMTTQ 

xã Xuân Giang, huyện Thọ 

Xuân; Hoàng Hùng, Phan Văn 

Thanh, Nguyễn Hải Chúc, Trịnh 

Thị Liên, Lê Thị Lan 

215 

 

 

 

304-2022/CXBIPH/01-10/ThaH ngày 25/01/2022; 

25/QĐ-NXB ThaH ngày 12/02/2022. 

 

 

978-604-74-

5409-9 

20 

 

 

 

Collège de Thanh Hoa - Collège 

Đào Duy Từ - Cấp III Lam Sơn – 

THPT Đào Duy Từ - 90 năm xây 

dựng và phát triển (1931-2021) 

 

Collège de Thanh Hoa - Collège 

Đào Duy Từ - Cấp III Lam Sơn 

- THPT Đào Duy Từ; Chu Hồng 

Văn, Nguyễn Thị Thu Hằng, 

Nguyễn Quốc Tuấn 

820 

 

 

3983-2021/CXBIPH/02-133/ThaH 

ngày05/11/2021 

257/QĐ-NXB ThaH ngày 05/11/2021. 

 

 

978-604-74-

5301-6 

21 

 

 

Câu lạc bộ Hàm Rồng – 40 năm 

thành lập và phát triển (19/5/1982 – 

19/5/2022) 

 

Câu lạc bộ Hàm Rồng; Phạm 

Văn Tích, Phan Đình Phùng, 

Phạm Bá Dung, Đinh Viết Ba, 

Dương Ngọc Lâm, Phạm Ngọc 

Lân, Nguyễn Huy Văn 

1.220 

 

 

304-2021/CXBIPH/02-10/ThaH ngày 25/01/2021; 

90/QĐ-NXB ThaH ngày 15/4/2021. 

 

 

978-604-74-

5410-5 

22 

 

 

Đàm phán điều không thể đàm phá 

Negotiating the impossible - Cách 

tháo gỡ bế tắc và giải quyết xung 

đột (mà không cần dùng đến tiền 

bạc hay vũ lực) 

Deepak Malhotra; người dịch: 

Tâm Thảo 
2.000 

 

 

231-2022/CXBIPH/07-05/ThaH ngày 24/01/2022; 

20/QĐ-NXB ThaH ngày 25/01/2022. 

 

978-604-74-

5394-8 

23 

 

Truyện cổ tích Việt Nam - Tập 2: 

Sự tích Hồ Gươm 
Thu Hà (Tuyển chọn). 

2.000 

615-2022/CXBIPH/04-14/ThaH ngày 01/3/2022; 

40/QĐ-NXB ThaH ngày 01/3/2022 

978-604-74-

5437-2 

24 

 

Cẩm nang luyện thi IELTS 16 

 

Xuân Lan 1.000 

 

2356-2021/CXBIPH/13-70/ThaH ngày 29/6/2021;  

221/QĐ-NXBThaH ngày 22/7/2021. 

978-604-74-

5211-8 

 

25 

 

Hóa ra em vẫn ở đây: Tập 1 

 

Ngô Đồng Tư Ngữ;  người dịch: 

Đỗ Thu Thủy. 
3.000 

 

2292-2022/CXBIPH/03-64/ThaH ngày 07/7/2022; 

164/QĐ-NXB ThaH ngày 25/7/2022. 

978-604-74-

5565-2 
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