
 
 

              UBND TỈNH TRÀ VINH               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
      Số:       /BC-STTTT-TTBCXB           Trà Vinh, ngày      tháng 7 năm 2021 

 

BÁO CÁO 

Kết quả hoạt động xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm  

06 tháng đầu năm 2021 

 

Thực hiện Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy 

định về hoạt động in; Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28/02/2018 của Chính 

phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 

19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in; Thông tư số 01/2020/TT-

BTTTT ngày 07/02/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông 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; Sở Thông tin và Truyền thông Trà Vinh báo cáo hoạt động 

xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm 06 tháng đầu năm 2021 như sau: 

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG XUẤT BẢN, IN, PHÁT HÀNH 06 THÁNG 

ĐẦU NĂM 2021 

Hoạt động xuất bản, in, phát hành ở Trà Vinh 06 tháng đầu năm 2021 gặp 

nhiều khó khăn, do tiền lương nhân công, giá nguyên vật liệu đều tăng, tình hình 

dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình sản xuất kinh doanh của 

các cơ sở in, phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên các doanh 

nghiệp vẫn khắc phục được khó khăn, từng bước ổn định và phát triển; đảm bảo 

thực hiện hiệu quả mục tiêu kép của Chính phủ “ Vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo 

vệ sức khoẻ nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái 

bình thường mới” 

Theo đó, Cơ quan quản lý nhà nước luôn tăng cường công tác kiểm tra, giám 

sát các hoạt động xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn, nhằm phát 

hiện, nhắc nhở kịp thời để các cơ sở in, phát hành xuất bản phẩm hoạt động đúng 

theo quy định của pháp luật.  

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ 

LĨNH VỰC XUẤT BẢN, IN, PHÁT HÀNH XUẤT BẢN PHẨM  

1. Công tác ban hành văn bản quản lý nhà nước 

 - Ngày 04/02/2021 Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Kế hoạch số 

11/KH-STTTT-TTBCXB tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam tỉnh Trà 

Vinh lần thứ 8 năm 2021; đồng thời, ban hành Công văn số 541/STTTT-TTBCXB 
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ngày 06/4/2021 chỉ đạo các cơ quan báo chí, cơ quan truyền thông trong tỉnh phối 

hợp tuyên truyền Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 8 năm 2021 trên địa 

bàn tỉnh và Công văn số 611/STTTT-TTBCXB ngày 15/04/2021 về việc thông tin, 

tuyên truyền Hội sách trực tuyến Quốc gia. 

2. Công tác giải quyết thủ tục hành chính 

Thường xuyên rà soát, bổ sung kịp thời thủ tục hành chính về lĩnh vực xuất 

bản, in, phát hành phục vụ tốt cho các cơ quan, doanh nghiệp, hộ kinh doanh có 

nhu cầu xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh. Theo đó, trong 06 

tháng đầu năm đã rà soát, bổ sung 02 thủ tục hành chính lĩnh vực xuất bản, in, phát 

hành thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở. 

2.1. Về lĩnh vực xuất bản 

Trong 06 tháng đầu năm, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ 

chức đường sách, trưng bày, giới thiệu sách tại Thư viện tỉnh với 13 gian hàng, với 

trên 600 bản sách, thu hút khoảng 1.000 lượt người tham quan đọc sách; thực hiện 

treo 50 băng rôn khẩu hiệu tuyên truyền, hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc 

Việt Nam lần thứ 8 trên các tuyến đường nội ô thành phố Trà Vinh và các huyện, 

thị xã trong tỉnh. 

 Cấp 101 Giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh cho các Sở, Ban, 

ngành tỉnh, Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành phố. Nội dung thông tin chủ yếu 

là những thành tựu kinh tế, văn hóa, xã hội, kế hoạch học tập Chỉ thị, Nghị quyết 

của Đảng và Nhà nước, các hoạt động nổi bật của địa phương nhằm phục vụ sinh 

hoạt chi bộ và tuyên truyền, giáo dục truyền thống, định hướng tư tưởng cho cán 

bộ, đảng viên, công chức, viên chức của Sở, ngành tỉnh và địa phương.  

2.2. Về lĩnh vực in 

- Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 03 cơ sở được cơ quan quản lý nhà nước cấp 

phép hoạt động in xuất bản phẩm (các cơ sở này được phép in các loại sản phẩm 

theo quy định của Luật Xuất bản) và khoảng 70 cơ sở in lụa (các cơ sở này không 

phải xin phép hoạt động in, nhưng phải thực hiện tờ khai đăng ký hoạt động in với 

cơ quan quản lý nhà nước trước khi hoạt động); tuy nhiên, cũng còn một số cơ sở 

in lụa (chủ yếu là in thiệp cưới) thường nhận và chuyển nơi khác in để hưởng hoa 

hồng chứ không tổ chức in tại cơ sở. Trong 06 tháng đầu năm, Sở Thông tin và 

Truyền thông đã xác nhận cho 01 cơ sở in thông thường không phải in xuất bản 

phẩm. 

Ngày 11/6/2021, Sở có Công văn số 1004/STTTT-TTBCXB yêu cầu 03 cơ sở 

in xuất bản phẩm báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2021, theo đó, có 

02 cơ sở in thực hiện báo cáo, 01 cơ sở in không thực hiện báo cáo cho cơ quan 

quản lý nhà nước. 
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- Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh Trà Vinh còn có khoảng 140 cơ sở photocopy. 

Tuy nhiên, qua kiểm tra vẫn còn một số cơ sở chưa thực hiện các thủ tục khai báo 

về hoạt động photocopy với UBND huyện, thị xã, thành phố.  

2.3. Về lĩnh vực phát hành 

- Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 04 cơ sở phát hành có qui mô tương đối lớn, 

địa bàn kinh doanh chủ yếu trong nội ô thành phố Trà Vinh và một số cơ sở kinh 

doanh nhỏ lẻ, mua bán kèm với các mặt hàng tạp hóa khác, không đáng kể nằm rải 

rác ở các huyện, thị. Sản phẩm kinh doanh chủ yếu là sách giáo khoa, tiểu thuyết, 

truyện tranh, lịch blốc và các loại văn phòng phẩm phục vụ cho việc học tập của 

học sinh, sinh viên và nhu cầu khác của người dân ở địa phương. Trong 06 tháng 

đầu năm, Sở Thông tin và Truyền thông Trà Vinh không có cấp giấy xác nhận 

đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm.  

Ngày 11/6/2021, Sở có Công văn số 1004/STTTT-TTBCXB yêu cầu 04 cơ 

sở phát hành xuất bản phẩm báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2021, 

theo đó, có 01 cơ sở phát hành thực hiện báo cáo, 03 cơ sở phát hành không thực 

hiện báo cáo cho cơ quan quản lý nhà nước. 

(Đính kèm Bảng tổng hợp số liệu xuất bản, in, phát hành 06 tháng đầu năm 

2021) 

3. Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm  

- Đầu năm 2021, Thanh tra Sở tổ chức 01 cuộc kiểm tra về hoạt động in, phát 

hành xuất bản phẩm đối với 13 cơ sở in, phát hành và photocopy trên địa bàn tỉnh. 

Qua kiểm tra phát hiện 04 cơ sở in thông thường vi phạm về hoạt động in. Kết quả, 

Thanh tra Sở  đã xử phạt hành chính với số tiền là 10 triệu đồng.  

III. PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUẢN 

LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HOẠT ĐỘNG XUẤT BẢN, IN, PHÁT HÀNH 06 

THÁNG CUỐI NĂM 2021 

- Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan báo chí, cơ quan truyền thông trong tỉnh tuyên 

truyền: Luật Xuất bản năm 2012; Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 

của Chính phủ; Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28/02/2018 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy 

định về hoạt động in; Nghị định 195/2013/NĐ-CP ngày 21/01/2013 quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản; Thông tư số 23/2014/TT-

BTTTT ngày 29/02/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông; Thông tư số 

03/2015/TT-BTTTT ngày 06/3/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều, khoản của Nghị định số 60/2014/NĐ-

CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ; Nghị định số 119/2020/NĐ-CP của Chính phủ 

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản; 
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Thông tư số 214/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính về việc thực hiện thu 

phí, lệ phí thẩm định nội dung tài liệu không kinh doanh, cấp giấy phép nhập khẩu 

xuất bản phẩm không kinh doanh và kinh doanh đến tổ chức, cá nhân trên địa bàn 

tỉnh biết, thực hiện. 

- Tổ chức thanh, kiểm tra các cơ sở in, phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn 

tỉnh để kịp thời chấn chỉnh và xử lý các hành vi vi phạm. 

- Tiếp tục chỉ đạo cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật và các thủ tục 

hành chính có liên quan đến hoạt động xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm đăng 

tải trên Trang Thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh để tổ 

chức, cá nhân có nhu cầu xin cấp phép truy cập. 

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT:  

Cơ sở in kiến nghị: Chính phủ nên có chính sách ưu đãi cho các doanh nghiệp 

nhỏ để họ tiếp cận nguồn vốn ưu đãi.  

Sở Thông tin và Truyền thông Trà Vinh xin báo đến Cục Xuất bản, In và Phát 

hành, Bộ Thông tin và Truyền thông nắm./. 

 

Nơi nhận:                                               
- Cục XBIPH, Bộ TT&TT (b/c);                                                             

- BGĐ Sở; 

- Trang TTĐT Sở; 

- Lưu: VT, TTBCXB.    
    

  

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Luân 
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