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GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG IN

GIÁM ĐÓC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYÈN THÔNG
Căn cứ Luật Xuất bản năm 2012;
Căn cứ Nghị định số 195/2003/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản;
Căn cứ Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định 

về hoạt động in;
Căn cứ Nghị định số 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 
quy định về hoạt động in;

Căn cứ Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07/02/2020 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 và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản;

Xét đơn đề nghị cấp đổi giấy phép hoạt động in ngày 02/12/2020 của 
Công ty TNHH In ấn Đa sắc,

CHO PHÉP:

1 Cơ sở in: CÔNG TY TNHH IN ẤN ĐA SẮC
Địa chỉ ừụ sở chính: tổ dân phố số 7, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 024.35571928
Địa chỉ xưởng sản xuất: ngõ 2, phố Nguyễn Viết Xuân, phường Quang Trung, 

quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 024.35571928
Email: inandasachn@gmail.com
Họ tên người đứng đầu: Đào Thị Bích Thuần
CMND so: 011673710 cấp ngày 21/11/2013 tại Công an thành phố Hà Nội.
2. Được phép hoạt động chế bản, in, gia công sau in các sản phẩm: xuất bản 

phấm; báo, tạp chí và các ấn phẩm báo chí; mẫu, biểu mẫu, giấy tờ do cơ quan nhà 
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