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QUYẾT ĐỊNH
Về việc thanh tra việc chấp hành pháp luật về hoạt động in
đối với Công ty TNHH in bao bì Phi Vũ

GIÁM ĐỐC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010;
Căn cứ Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra;
Căn cứ Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09/02/2012 của Chính phủ quy
định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt
động thanh tra chuyên ngành;
Căn cứ Nghị định số 140/2013/NĐ-CP ngày 22/10/2013 của Chính phủ quy
định về tổ chức và hoạt động của thanh tra Thông tin và Truyền thông;
Căn cứ Quyết định số 57/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh
Bình Thuận về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ
chức và mối quan hệ công tác của Sở Thông tin và Truyền thông Bình Thuận;
Căn cứ Quyết định số 218/QĐ-STTTT ngày 12/12/2018 của Giám đốc Sở
Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2019;
Xét đề nghị của Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thanh tra việc chấp hành pháp luật về hoạt động in đối với Công ty
TNHH in bao bì Phi Vũ, địa chỉ: 81 Phạm Thị Ngư, xã Phong Nẫm, thành phố
Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.
Thời kỳ thanh tra: Từ ngày 01/01/2018 đến thời điểm tiến hành thanh tra.
Thời hạn thanh tra là 05 ngày, kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra.
Điều 2. Thành lập Đoàn thanh tra gồm các ông (bà) có tên sau đây:
1. Bà: Nguyễn Thị Thu Hương, Chức vụ: Thanh tra viên Thanh tra Sở
Thông tin và Truyền thông – Trưởng đoàn.
2. Bà: Nguyễn Thị Thu Lan, Chức vụ: Chuyên viên Phòng Thông tin, Báo
chí, Xuất bản Sở Thông tin và Truyền thông – Thành viên.
3. Bà: Nguyễn Thị Hồng Vân, Chức vụ: Cán bộ Đội Văn học - Nghệ thuật,
thể thao, thông tin đại chúng và Xuất bản, Phòng PA03 Công an tinh -Thanh viên.

Điều 3. Đoàn thanh tra có nhiệm vụ thanh tra việc thực hiện các quy định
của pháp luật về hoạt động in theo quy định tại Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày
19/6/2014 của Chính phủ Quy định về hoạt động in; Nghị định 25/2018/NĐ-CP
ngày 28/02/2018 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số
60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ và các văn bản pháp luật có liên
quan.
Giao ông Giang Thanh Tâm, Phó Chánh Thanh tra Sở trực tiếp chỉ đạo, theo
dõi, giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra và trình Giám đốc Sở xử lý theo thẩm
quyền các kiến nghị của Đoàn thanh tra.
Điều 4. Chánh Văn phòng Sở, Chánh Thanh tra Sở, các ông (bà) có tên tại
Điều 2 và Giám đốc Công ty TNHH in bao bì Phi Vũ chịu trách nhiệm thi hành
quyết định này./.
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- Lưu: VT, TTra (Hương.7b).
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