
  

UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 992/STTTT-TTra 

V/v kiểm tra thu hồi sách vi phạm. 

Hà Tĩnh, ngày 31 tháng  10  năm 2019 

 

 Kính gửi:     

   - Thư viện tỉnh;   

   -  Trung tâm Văn hóa Truyền thông các huyện, thành phố, thị xã; 

   -  Công ty Cổ phần sách và thiết bị trường học; 

   -  Công ty Cổ phần phát hành sách Hà Tĩnh; 

   -  Nhà sách Fahasa (Siêu thị Vinmart); 

   -  Nhà sách Fahasa (Siêu thị Coopmart). 

 

Theo đề nghị của Cục Xuất bản, In và Phát hành tại Công văn số 959 

CXBIPH-QLXB ngày 18/10/2019 về việc kiểm tra thu hồi xuất bản phẩm 

“Hack não 1500 từ tiếng Anh”, tác giả Nguyễn Văn Hiệp, xác nhận đăng ký 

xuất bản số: 1428-2018/CXBIPH/02-105/LĐXH và số 57-2019/CXBIPH/38-

02/LBXH.  

Lý do thu hồi: Một số trang trong cuốn sách có nội dung dễ gây hiểu lầm 

cho độc giả. 

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Phòng Văn hóa thông tin các huyện, 

thị xã, thành phố, Thư viện tỉnh, các Công ty phát hành sách thực hiện việc kiểm 

tra và thu hồi đối với xuất bản phẩm trên. Sau khi kiểm tra, thu hồi xuất bản 

phẩm nói trên, đề nghị các đơn vị báo cáo về Sở Thông tin và Truyền thông 

trước ngày 7/11/2019./. 

Trân trọng./.  

 
Nơi nhận:  
- Như trên;  

- UBND tỉnh;                                 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Cục Xuất bản, In, Phát hành 

- UBND các huyện, Thị xã, TP; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, TTBCXB, TTra3. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

(Đã ký) 

 

 

Đậu Tùng Lâm 

 

 

 

Báo cáo 
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