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BÁO CÁO 

Tổng kết 10 năm thi hành Luật Xuất bản 

 

 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 792/STTT-

TTBCXB ngày 28 tháng 6 năm 2022 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc 

báo cáo Tổng kết 10 năm thi hành Luật Xuất bản. Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch (VHTTDL) báo cáo các nội dung như sau: 

1. Tình hình thực hiện thủ tục xin Cấp giấy phép xuất bản tài liệu 

không kinh doanh; số lượng xuất bản tài liệu không kinh doanh đã được 

cấp phép: 

Thực hiện đúng các quy định về thủ tục xin cấp phép xuất bản tài liệu 

không kinh doanh quy định tại Điều 25 Luật Xuất bản và Điều 10 Thông tư số 

01/2020/TT-BTTTT ngày 07 tháng 02 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin 

và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật 

Xuất Bản. 

- Bản tin Văn hóa, Thể thao và Du lịch luôn tuân thủ đúng các quy định của 

pháp luật và Luật báo chí, Luật Xuất bản. Bản tin được Sở Thông tin và Truyền 

thông cấp giấy phép hằng năm. Hình thức phát hành: Qua bưu điện; Đối tượng 

phục vụ: Cán bộ làm công tác văn hóa, thể thao và du lịch và nhân dân các dân 

tộc trong tỉnh; Phạm vi phát hành: Đến các đơn vị cơ sở trong tỉnh và các tỉnh 

bạn; Thể thức xuất bản: Kỳ hạn xuất bản: 3 tháng/01 số; Khuôn khổ: 19 cm x 27 

cm; Số trang: 64 trang; Số lượng: 900 cuốn; Ngôn ngữ thể hiện: Tiếng Việt; In 

tại Công ty cổ phần in Việt Lập Cao Bằng; Nguồn kinh phí: Cấp từ nguồn ngân 

sách Nhà nước. 445.000.000đ/năm (năm 2021). Trong đó bao gồm chi phí thông 

tin, tuyên truyền. Trung bình khoảng 45.000.000đ - 55.000.000đ/kỳ. (Chưa bao 

gồm chi phí in, vật tư đóng gói bản tin, tiền gửi qua bưu điện).  

- Bản tin Công viên địa chất (CVĐC) Non nước Cao Bằng thực hiện đúng 

thủ tục xin Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh, được Sở Thông 

tin và Truyền thông cấp giấy phép hàng năm; tuyên truyền, quảng bá về Công 

viên địa chất (CVĐC) Non nước Cao Bằng. Bản tin cấp phép xuất bản 01 

lần/năm; cấp phép tờ rơi, sách: 01 lần/Quý quảng bá các giá trị đặc sắc trên 03 

tuyến trải nghiệm CVĐC Non nước Cao Bằng. 
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2. Tình hình thực hiện các quy định về các thông tin bắt buộc ghi trên 

xuất bản phẩm 

Tuân thủ việc thực hiện các quy định về các thông tin bắt buộc ghi trên 

xuất bản phẩm tại Điều 27, Luật Xuất bản và Điều 11 Thông tư số 01/2020/TT-

BTTTT ngày 07 tháng 02 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền 

thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất Bản. 

- Bản tin Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện đúng các quy định của 

Luật Xuất bản về xuất bản tài liệu không kinh doanh, trích dẫn đầy đủ tên và địa 

chỉ của cơ quan, số giấy phép xuất bản của cơ quan quản lý nhà nước về hoạt 

động xuất bản; số lượng in, tên và địa chỉ cơ sở in; người chịu trách nhiệm xuất 

bản theo quy định trên Bản tin. 

- Bản tin CVĐC Non nước Cao Bằng: Có đầy đủ các thông tin bắt buộc về 

về tên xuất bản phẩm, tên đơn vị, thông tin của cá nhân chịu trách nhiệm xuất 

bản, biên tập viên, khuôn khổ xuất bản phẩm, số giấy phép, địa chỉ cơ sở in, thời 

gian nộp lưu chiểu, nội dung “xuất bản phẩm không bán”... 

3.Tình hình thực hiện quy định về nộp lưu chiểu xuất bản phẩm  

Thực hiện việc nộp lưu chiểu theo quy định tại Điều 28 Luật Xuất bản và 

Điều 12 Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07 tháng 02 năm 2020 của Bộ 

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

một số điều của Luật Xuất Bản. 

- Bản tin Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện việc nộp lưu chiểu tại Sở 

Thông tin và Truyền thông 2 cuốn/1 số theo quy định. (Từ năm 2012 đến hết 

ngày 30/6/2022, tổng số xuất bản phẩm Bản tin nộp lưu chiểu là 84 cuốn xuất 

bản phẩm).  

4. Đề xuất, kiến nghị  

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, Nghị quyết của 

Đảng, các văn bản quy phạm pháp luật về Luật Xuất bản đến các đơn vị hoạt 

động trong lĩnh vực xuất bản, in và phát hành. 

- Xây dựng, bổ sung hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách 

cho hoạt động xuất bản, in ấn, phát hành vừa thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, 

vừa thực hiện tốt hoạt động sản xuất kinh doanh theo cơ chế thị trường. 

- Xây dựng quy chế phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, thường xuyên và phân 

định rõ chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn cơ quan chỉ đạo, cơ quan 

quản lý nhà nước về xuất bản, phát hành. 
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- Khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ cán bộ làm công 

tác quản lý xuất bản, in, phát hành, tham gia học tập, bồi dưỡng nhằm nâng cao 

trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Phối hợp với các ngành có liên quan, tăng 

cường thanh tra, kiểm tra hoạt động xuất bản, xử lý kịp thời, nghiêm minh các 

sai phạm. 

Trên đây là báo cáo Tổng kết 10 năm thi hành Luật Xuất bản của Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch Cao Bằng./. 

 

Nơi nhận: 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, QLVHGĐ. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Tô Thị Trang 
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