UBND THÀNH PHỐ NHA TRANG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘI KIỂM TRA LIÊN NGÀNH
VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Số: 1161 /BC-VHTT-KTVH

Nha Trang, ngày 31 tháng 8 năm 2018

BÁO CÁO
Kết quả kiểm tra, thu hồi xuất bản phẩm vi phạm
trên địa bàn thành phố Nha Trang.
Thực hiện chỉ đạo của Sở Thông tin và Truyền thông tại Công văn số
1382/STTTT-TTBCXB ngày 02/8/2018 về việc kiểm tra và thu hồi cuốn sách
“Doanh nhân và nghệ thuật”;
Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố đã chỉ đạo Đội Kiểm tra liên ngành
Văn hóa – Thông tin tiến hành kiểm tra thực tế về cuốn sách “Doanh nhân và nghệ
thuật” do Nhà xuất bản Thanh niên xuất bản đã vi phạm về thủ tục xuất bản.
Qua kết quả kiểm tra thực tế tại 04 cơ sở có kinh doanh văn phòng phẩm,
bán lẻ sách trên địa bàn thành phố Nha Trang, Đội Kiểm tra liên ngành Văn hóa –
Thông tin đã lập 04 biên bản kiểm tra hành chính và không phát hiện các cơ sở bày
bán cuốn sách vi phạm trên.
Đồng thời, yêu cầu các cơ sở cam kết không bày bán cuốn sách “Doanh nhân
và nghệ thuật” nếu có phát hiện cuốn sách vi phạm và thường xuyên theo dõi, cập
nhật thông tin các xuất bản phẩm vi phạm đăng tải trên Trang thông tin điện tử Sở
Thông tin và Truyền thông.
Trên đây là báo cáo kết quả kiểm tra, thu hồi xuất bản phẩm vi phạm trên
địa bàn thành phố Nha Trang./.
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