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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 

1180/STTTT-BCXB ngày 03/7/2018 về việc kiểm tra, rà soát và thu hồi cuốn sách 

“Định dạng giới – Giải mã bí ẩn hơn 3000 năm: LGBT”; 

Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Nha Trang đã chỉ đạo Đội Kiểm tra 

liên ngành Văn hóa – Thông tin đi kiểm tra, rà soát và thu hồi cuốn “Định dạng 

giới – Giải mã bí ẩn hơn 3000 năm: LGBT” của tác giả Hạnh Anh Nhi, do Nhà 

xuất bản Hồng Đức liên kết với Công ty BK Education xuất bản năm 2018. 

Qua kiểm tra 07 cơ sở có kinh doanh văn phòng phẩm và bản lẻ sách, Đội 

kiểm tra liên ngành Văn hóa – Thông tin lập 07 biên bản kiểm tra hành chính đối 

với 07 cơ sở; không phát hiện cuốn sách vi phạm được lưu trữ trên hệ thống máy vi 

tính và bày bán trên kệ,  

Đội Kiểm tra liên ngành Văn hóa – Thông tin yêu cầu các cơ sở không bày 

bán cuốn sách “Định dạng giới – Giải mã bí ẩn hơn 3000 năm: LGBT”, nếu phát 

hiện bày bán sẽ xử phạt theo quy định của pháp luật . 

Trên đây là báo cáo kết quả kiểm tra, thu hồi  xuất bản phẩm vi phạm trên 

địa bàn thành phố Nha Trang./. 

 
Nơi nhận: 

- Sở Thông tin và Truyền thông (VBĐT) (b/c); 

- UBND thành phố (VBĐT) (b/c); 

- Ban Tuyên giáo Thành ủy (b/c); 

- Trưởng phòng; 

- Lưu: VT, Vy. 
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