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QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy định quản lý điểm truy nhập Internet công cộng  

và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 

trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA 

 

 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; 

Căn cứ Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính 

phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng; 

Căn cứ Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 

tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet 

và thông tin trên mạng; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số  

/TTr-STTTT ngày    /9/2018.  

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định quản lý điểm truy 

nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 

trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày … tháng 9 năm 

2018, thay thế Quyết định số 19/2014/QĐ-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2014 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quy định quản lý điểm truy 

nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 

trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 
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Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin 

và Truyền thông, Công an tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, 

thành phố, các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp; 

- Vụ Pháp chế - Bộ Thông tin và Truyền thông; 
- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; 
- Thường trực UBMTTQVN tỉnh; 

- Đoàn ĐBQH tỉnh;   

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 
- Các ban của HĐND tỉnh, các Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Sở Tư pháp; 

- Đài PTTH Khánh Hòa, Báo Khánh Hòa; 

- TT Công báo tỉnh, TT Cổng TTĐT tỉnh; 
- Lưu: VT. 
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QUY ĐỊNH 
Quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ  

trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa 

(Ban hành kèm theo Quyết định số   /2018/QĐ-UBND ngày     tháng   năm 2018 

 của UBND tỉnh Khánh Hòa) 

 

 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

 

 Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

 Quy định này quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và 

điểm cung c p dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 

 Điều 2. Đối tượng áp dụng 

 Quy định này áp dụng đối với các chủ điểm truy nhập Internet công cộng; 

doanh nghiệp, chi nhánh doanh nghiệp cung c p dịch vụ truy nhập Internet; chủ 

điểm cung c p dịch vụ trò chơi điện tử công cộng; doanh nghiệp, chi nhánh doanh 

nghiệp cung c p dịch vụ trò chơi điện tử công cộng; Sở Thông tin và Truyền 

thông; Công an tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi tắt là 

UBND c p huyện); các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan. 

 

Chương II  

QUY ĐỊNH QUẢN LÝ  

ĐIỂM TRUY NHẬP INTERNET CÔNG CỘNG 

 

Điều 3. Điều kiện hoạt động của điểm truy nhập Internet công cộng 

1. Đại lý Internet được phép hoạt động khi đáp ứng đủ các điều kiện sau 

đây: 

a) Đăng ký kinh doanh đại lý Internet; 

b) Ký hợp đồng đại lý Internet với doanh nghiệp cung c p dịch vụ truy nhập 

Internet. 

2. Điểm truy nhập Internet công cộng của doanh nghiệp cung c p dịch vụ 

truy nhập Internet không phải đăng ký kinh doanh đại lý Internet và ký hợp đồng 

đại lý Internet. Trường hợp kinh doanh ngoài địa điểm đăng ký kinh doanh của 

doanh nghiệp thì phải đăng ký kinh doanh đại lý Internet và ký hợp đồng đại lý 

Internet. 
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3. Điểm truy nhập Internet công cộng của khách sạn, nhà hàng, sân bay, bến 

tàu, bến xe, quán cà phê và các điểm công cộng khác khi cung c p dịch vụ truy 

nhập Internet cho người sử dụng trong phạm vi các địa điểm này: 

a) Không phải đăng ký kinh doanh đại lý Internet và ký hợp đồng đại lý 

Internet nếu không thu cước; 

b) Phải đăng ký kinh doanh đại lý Internet và ký hợp đồng đại lý Internet 

nếu có thu cước, hoặc dùng hình thức khác để khuyến mãi cung c p dịch vụ truy 

nhập Internet cho người sử dụng. 

Điều 4. Quyền, nghĩa vụ của chủ điểm truy nhập Internet công cộng 

1. Đại lý Internet có quyền và nghĩa vụ sau đây: 

a) Thiết lập hệ thống thiết bị đầu cuối tại địa điểm được quyền sử dụng để 

cung c p dịch vụ truy nhập Internet cho người sử dụng dịch vụ tại địa điểm đó; 

b) Treo biển hiệu “Đại lý Internet” trên đó bao gồm thông tin về số đăng ký 

kinh doanh đại lý Internet theo Mẫu 01/BH tại Phụ lục kèm theo Quy định này; 

c) Niêm yết công khai nội quy sử dụng dịch vụ Internet ở nơi mọi người dễ 

nhận biết theo Mẫu 02/NQ tại Phụ lục kèm theo Quy định này; 

d) Cung c p dịch vụ truy nhập Internet theo ch t lượng và giá cước trong 

hợp đồng đại lý Internet; 

đ) Không được tổ chức hoặc cho phép người sử dụng Internet sử dụng các 

tính năng của máy tính tại địa điểm kinh doanh của mình để thực hiện hành vi bị 

c m được quy định tại Điều 5 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của 

Chính phủ về quản lý, cung c p, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng; 

e) Được yêu cầu doanh nghiệp ký hợp đồng đại lý Internet với mình hướng 

dẫn, cung c p thông tin về dịch vụ truy nhập Internet và chịu sự kiểm tra, giám sát 

của doanh nghiệp Internet đó; 

g) Được tham gia các chương trình đào tạo, tập hu n về Internet do cơ quan 

quản lý nhà nước và doanh nghiệp cung c p dịch vụ Internet tổ chức trên địa bàn; 

h) Thực hiện quy định về bảo đảm an toàn thông tin và an ninh thông tin; 

i) Không được kinh doanh dịch vụ truy nhập Internet từ 22 giờ đêm đến 8 

giờ sáng hôm sau. 

2. Chủ điểm truy nhập Internet công cộng của doanh nghiệp cung c p dịch 

vụ Internet có quyền và nghĩa vụ sau đây: 

a) Treo biển “Điểm truy nhập Internet công cộng” trên đó bao gồm thông tin 

về doanh nghiệp và số gi y phép cung c p dịch vụ Internet của doanh nghiệp theo 

Mẫu 03/BH tại Phụ lục kèm theo Quy định này; 

b) Quyền và nghĩa vụ quy định tại Điểm a, c, đ, e, g, h, i Khoản 1 Điều này. 

3. Chủ điểm truy nhập Internet công cộng của khách sạn, nhà hàng, sân bay, 
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bến tàu, bến xe, quán cà phê và các điểm công cộng khác khi cung c p dịch vụ truy 

nhập Internet có thu cước có quyền và nghĩa vụ sau đây: 

a) Tuân thủ giờ mở, đóng cửa của địa điểm; 

b) Quyền và nghĩa vụ quy định tại Điểm a, c, d, đ, e, g, h, i Khoản 1 Điều 

này. 

4. Chủ điểm truy nhập Internet công cộng của khách sạn, nhà hàng, sân bay, 

bến tàu, bến xe, quán cà phê và các điểm công cộng khác khi cung c p dịch vụ truy 

nhập Internet không thu cước có quyền và nghĩa vụ sau đây: 

a) Tuân thủ giờ mở, đóng cửa của địa điểm; 

b) Quyền và nghĩa vụ quy định tại Điểm a, c, đ, g, h Khoản 1 Điều này. 

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp, chi nhánh doanh nghiệp 

cung cấp dịch vụ truy nhập Internet 

Ngoài các quy định về quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp, chi nhánh 

doanh nghiệp cung c p dịch vụ truy nhập Internet tại Điều 14 Luật Viễn thông, 

Điều 7 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/07/2013 của Chính phủ và các văn 

bản có liên quan, doanh nghiệp, chi nhánh doanh nghiệp cung c p dịch vụ Internet 

còn có quyền và nghĩa vụ sau: 

1. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông hàng năm tổ chức tập hu n 

các quy định của pháp luật về Internet và các giải pháp kỹ thuật nhằm đảm bảo an 

toàn, an ninh thông tin cho các đại lý Internet, các chủ điểm truy nhập Internet. 

2. Ký hợp đồng đại lý Internet với tổ chức, cá nhân đã có Gi y chứng nhận 

đăng ký kinh doanh, Gi y chứng nhận thành lập doanh nghiệp theo mẫu thống nh t 

do doanh nghiệp ban hành. 

3. Thu hồi hợp đồng đại lý đối với các đại lý không còn kinh doanh hoặc khi 

có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. 

4. Định kỳ 06 tháng tổ chức kiểm tra việc thực hiện hợp đồng của chủ đại lý 

Internet. Việc kiểm tra phải được lập thành biên bản. 

5. Định kỳ 06 tháng (trước ngày 15/6), năm (trước ngày 10/12) báo cáo cho 

Sở Thông tin và Truyền thông danh sách đại lý mới được ký kết hợp đồng, danh 

sách đại lý đã ch m dứt hợp đồng, danh sách đại lý có đến thời điểm báo cáo. 

Danh sách đại lý phải có các nội dung sau: 

a. Họ tên chủ đại lý; 

b. Địa chỉ hoạt động đại lý; 

c. Ngày ký hợp đồng đại lý; 

d. Số, ký hiệu hợp đồng đại lý. 
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Chương III 

QUY ĐỊNH QUẢN LÝ  

ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÕ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNG 

 

 

Điều 6. Điều kiện hoạt động của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử 

công cộng 

1. Tổ chức, cá nhân chỉ được thiết lập điểm cung c p dịch vụ trò chơi điện tử 

công cộng khi có Gi y chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung c p dịch vụ 

trò chơi điện tử công cộng. 

2. Tổ chức, cá nhân được c p Gi y chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm 

cung c p dịch vụ trò chơi điện tử công cộng khi đáp ứng các điều kiện sau đây: 

a) Có đăng ký kinh doanh điểm cung c p dịch vụ trò chơi điện tử công cộng; 

b) Địa điểm cung c p dịch vụ trò chơi điện tử công cộng có chiều dài đường 

bộ ngắn nh t từ cửa chính hoặc cửa phụ của điểm cung c p dịch vụ trò chơi điện tử 

công cộng tới cổng chính hoặc cổng phụ của cổng trường tiểu học, trường trung 

học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều c p học, trung 

tâm giáo dục thường xuyên, trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông 

dân tộc bán trú từ 200m trở lên; 

c) Có biển hiệu “Điểm cung c p dịch vụ trò chơi điện tử công cộng” ghi rõ 

tên điểm, địa chỉ, số điện thoại liên hệ, số đăng ký kinh doanh theo Mẫu 04/BH tại 

Phụ lục kèm theo Quy định này. Trường hợp điểm cung c p dịch vụ trò chơi điện 

tử công cộng đồng thời là đại lý Internet thì thêm nội dung: “Đại lý Internet”. 

Trường hợp điểm cung c p dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đồng thời là điểm 

truy nhập Internet công cộng của doanh nghiệp thì thêm nội dung: “Điểm truy 

nhập Internet công cộng”; 

d) Tổng diện tích các phòng máy của điểm cung c p dịch vụ trò chơi điện tử 

công cộng: 

- Tối thiểu 50m
2
 tại các khu vực đô thị loại I, loại II, loại III, gồm: Các xã, 

phường thuộc thành phố Nha Trang (trừ các đảo), các xã, phường thuộc thành phố 

Cam Ranh (trừ các đảo); 

- Tối thiểu 40m
2
 tại các đô thị loại IV, loại V, gồm: Phường Ninh Hiệp, 

phường Ninh Đa, phường Ninh Hải, phường Ninh Thủy, phường Ninh Giang, 

phường Ninh Hà, phường Ninh Diêm, xã Ninh Sim, xã Ninh Thọ, xã Ninh An (thị 

xã Ninh Hòa), thị tr n Vạn Giã, xã Đại Lãnh (huyện Vạn Ninh), thị tr n Diên 

Khánh, xã Suối Hiệp, xã Diên Phước, xã Diên Lạc (huyện Diên Khánh), thị tr n 

Cam Đức, xã Suối Tân (huyện Cam Lâm), thị tr n Tô Hạp (huyện Khánh Sơn), thị 

tr n Khánh Vĩnh (huyện Khánh Vĩnh);  

- Tối thiểu 30m
2
 tại các khu vực khác; 
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- Khi nâng c p loại đô thị, trong thời gian 06 tháng thì diện tích phòng máy 

trên địa bàn phải tương ứng với các quy định trên. 

đ) Bảo đảm đủ ánh sáng, độ chiếu sáng đồng đều trong phòng máy; 

e) Có thiết bị và nội quy phòng cháy, chữa cháy theo quy định về phòng, 

chống cháy, nổ của Bộ Công an; 

g) Nộp lệ phí c p Gi y chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung c p 

dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. 

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của chủ điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện 

tử công cộng 

Chủ điểm cung c p dịch vụ trò chơi điện tử công cộng có quyền và nghĩa vụ 

sau đây: 

1. Được thiết lập hệ thống thiết bị để cung c p dịch vụ trò chơi điện tử tại 

địa điểm ghi trên Gi y chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung c p dịch vụ 

trò chơi điện tử công cộng đã được c p; 

2. Được cung c p dịch vụ truy nhập Internet sau khi đã ký hợp đồng đại lý 

Internet với doanh nghiệp cung c p dịch vụ truy nhập Internet; 

3. Có bảng niêm yết công khai nội quy sử dụng dịch vụ trò chơi điện tử ở 

nơi mọi người dễ nhận biết, bao gồm các điều c m quy định tại Điều 5 Nghị định 

số 72/2013/NĐ-CP; quyền và nghĩa vụ của người chơi quy định tại Điều 37 Nghị 

định số 72/2013/NĐ-CP theo Mẫu 05/NQ tại Phụ lục kèm theo Quy định này; 

4. Có bảng niêm yết danh sách cập nhật các trò chơi G1 đã được phê duyệt 

nội dung, kịch bản tại điểm cung c p dịch vụ kèm theo phân loại trò chơi theo độ 

tuổi; 

5. Không được tổ chức hoặc cho phép người sử dụng Internet sử dụng các 

tính năng của máy tính tại địa điểm kinh doanh của mình để thực hiện các hành vi 

bị c m quy định tại Điều 5 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP; 

6. Được yêu cầu doanh nghiệp ký hợp đồng đại lý Internet với mình hướng 

dẫn, cung c p thông tin về dịch vụ truy nhập Internet và chịu sự kiểm tra, giám sát 

của doanh nghiệp đó; 

7. Được tham gia các chương trình đào tạo, tập hu n về Internet, trò chơi 

điện tử do các cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp tổ chức trên địa bàn; 

8. Không được kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử từ 22 giờ đêm đến 8 giờ 

sáng hôm sau; 

9. Thực hiện quy định về bảo đảm an toàn thông tin và an ninh thông tin; 

10. Chịu sự thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm của cơ quan quản lý nhà 

nước có thẩm quyền. 

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp, chi nhánh doanh nghiệp 

cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử 
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Doanh nghiệp, chi nhánh doanh nghiệp cung c p dịch vụ trò chơi điện tử có 

quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 34 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP. 

 

 

Chương IV 

 TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN CÓ LIÊN QUAN 

 

Điều 9. Sở Thông tin và Truyền thông 

1. Xây dựng và trình UBND tỉnh công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm 

quyền giải quyết của UBND c p huyện đối với việc c p, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, 

c p lại gi y chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung c p dịch vụ trò chơi 

điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.  

2. Công khai trên trang thông tin điện tử của Sở danh sách các điểm cung c p 

dịch vụ trò chơi điện tử công cộng được c p và bị thu hồi gi y chứng nhận đủ điều 

kiện điểm cung c p dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn, danh sách các trò 

chơi G1 đã được phê duyệt nội dung, kịch bản và danh sách các trò chơi G1 đã bị 

thu hồi quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản và thông báo cho các chủ điểm 

cung c p dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn.  

3. Tổ chức kiểm tra việc thực hiện thủ tục hành chính của UBND c p huyện 

trong việc c p, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, c p lại gi y chứng nhận đủ điều kiện hoạt 

động điểm cung c p dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. 

4. Chủ trì, phối hợp với UBND c p huyện trong việc  phổ biến pháp luật, quản 

lý, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hoạt động của điểm truy nhập Internet công cộng 

và điểm cung c p dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. 

5. Trước ngày 15 tháng 12 hàng năm, báo cáo Bộ Thông tin và Truyền 

thông các nội dung theo Mẫu số 14 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 

27/2018/NĐ-CP. 

Điều 10. Công an tỉnh 

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền của tỉnh xử lý thông tin 

nghiệp vụ về Internet trên địa bàn tỉnh; đề xu t phối hợp thực hiện các biện pháp 

kỹ thuật, nghiệp vụ để bảo đảm an toàn mạng lưới và an ninh thông tin trong hoạt 

động Internet theo quy định của Bộ Công an. 

2. Chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, Công an c p huyện phối hợp với Thanh tra 

chuyên ngành thông tin và truyền thông thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, xử 

lý các hành vi vi phạm trong hoạt động cung c p, kinh doanh dịch vụ Internet và 

trò chơi điện tử trên địa bàn quản lý theo quy định của pháp luật. 

3. Chỉ đạo và triển khai công tác phòng, chống tội phạm, gây rối an ninh trật 

tự - xã hội phát sinh từ hoạt động kinh doanh dịch vụ Internet và trò chơi điện tử. 

Điều 11. Sở Tài chính  
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Hướng dẫn việc thu, nộp và sử dụng lệ phí c p gi y chứng nhận đủ điều kiện  

hoạt động điểm cung c p dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, sau khi có văn bản 

hướng dẫn của Bộ Tài chính.  

Điều 12. UBND cấp huyện 

1. Chịu trách nhiệm c p, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, c p lại, thu hồi gi y 

chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung c p dịch vụ trò chơi điện tử công 

cộng trên địa bàn quản lý theo quy định của pháp luật. 

2. Chịu trách nhiệm kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp 

luật trong hoạt động cung c p, kinh doanh dịch vụ Internet và trò chơi điện tử công 

cộng; phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các doanh nghiệp cung c p 

dịch vụ Internet, doanh nghiệp cung c p dịch vụ trò chơi điện tử để tổ chức tập 

hu n, phổ biến pháp luật về quản lý Internet và trò chơi điện tử trên địa bàn. 

3. Báo cáo Sở Thông tin và Truyền thông và công khai danh sách các điểm 

cung c p dịch vụ trò chơi điện tử công cộng được c p và bị thu hồi gi y chứng nhận 

đủ điều kiện điểm cung c p dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn trên 

cổng/trang thông tin điện tử của UBND c p huyện. 

4. Thực hiện báo cáo định kỳ hàng năm (trước ngày 10 tháng 12) về Sở 

Thông tin và Truyền thông để tổng hợp báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông 

(theo Mẫu số 06/BC tại Phụ lục kèm theo Quy định này). 

5. Chỉ đạo phòng Văn hóa và Thông tin, UBND c p xã nâng cao hiệu quả 

công tác quản lý, tăng cường công tác kiểm tra hoạt động kinh doanh dịch vụ 

Internet, trò chơi điện tử; kiểm soát chặt chẽ hoạt động của các đại lý Internet  

cung c p dịch vụ trò chơi điện tử trên địa bàn, đặc biệt là việc ch p hành quy định 

của pháp luật về quản lý người chơi, giờ chơi. 

6. Chỉ đạo phòng Tài chính – Kế hoạch phối hợp với phòng Văn hóa và 

Thông tin hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện các quy định của Nhà nước về 

đăng ký kinh doanh trong hoạt động đại lý Internet và điểm cung c p dịch vụ trò 

chơi điện tử công cộng. 

7. Chỉ đạo Đài Truyền thanh – Truyền hình c p huyện đẩy mạnh công tác 

tuyên truyền các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh và sử dụng 

dịch vụ Internet, dịch vụ trò chơi điện tử. 

8. Chỉ đạo UBND c p xã: 

a) Kết hợp phổ biến Quy định này tại các buổi sinh hoạt dân cư, tuyên 

truyền để người dân thông hiểu và ch p hành. 

b) Thường xuyên kiểm tra các điểm kinh doanh dịch vụ Internet, trò chơi 

điện tử trên địa bàn việc ch p hành các quy định của pháp luật hiện hành. 

9. Khi các xã, thị tr n trên địa bàn nâng c p loại đô thị, trong thời gian 01 

tháng, UBND c p huyện phải thông báo cho chủ điểm cung c p dịch vụ trò chơi 

điện tử công cộng trên địa bàn của xã, thị tr n đó biết để thay đổi diện tích phòng 

máy tương ứng với các quy định trên. 
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Điều 13. Báo Khánh Hòa, Đài Phát thanh – Truyền h nh Khánh Hòa   

1. Tăng cường công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật trong hoạt 

động kinh doanh và sử dụng dịch vụ Internet, trò chơi điện tử. 

2. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện công tác tuyên 

truyền để nhân dân, các cơ sở kinh doanh và người sử dụng dịch vụ trò chơi điện 

tử, nh t là học sinh, sinh viên hiểu rõ mặt tích cực và tiêu cực của trò chơi điện tử. 

 

Chương V 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

 

Điều 14. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với UBND c p huyện và 

các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Quy định này. 

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, các tổ chức, cá 

nhân có liên quan phản ánh bằng văn bản về Sở Thông tin và Truyền thông để xem 

xét, tổng hợp trình UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./. 

 

 TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
 



U N  T N     N                                          

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG      c     -    d  -         c 

   

 

BẢNG TỔNG HỢP N I DUNG SỬ   ỔI, BỔ SUNG 

(Quyết định số 19/2014/Q -UBND) 

 

STT N i dung Quyết định  

số 19/2014/Q -UBND 

N i dung sửa đổi, bổ sung Lý do 

I. N i dung quyết định   

 Căn cứ pháp lý:  Điều chỉnh các căn cứ:   

 - Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban 

nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003.  

- Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015.  Luật mới ban 

hành thay thế 

luật cũ.  - Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân 

ngày 03 tháng 12 năm 2004. 

- Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015. 

 - Chưa có Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 

tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ 

Internet và thông tin trên mạng 

Mới ban hành 

 - Thông tư số 23/2013/TT-BTTTT ngày 24 

tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Thông 

tin và Truyền thông quy định về quản lý điểm 

truy nhập Internet công cộng và điểm cung 

cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. 

Bỏ Hết hiệu lực 

II. N i du g quy định   

1  iều 3.  iều kiện ho t đ ng của điểm truy 

nh p Internet công c ng 

 

Sửa Khoản 2:  

2. Điểm truy nhập Internet công cộng của doanh nghiệp cung cấp dịch 

vụ truy nhập Internet không phải đăng ký kinh doanh đại lý Internet và 

ký hợp đồng đại lý Internet. Trường hợp kinh doanh ngoài địa điểm 

đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp thì phải đăng ký kinh doanh đại 

lý Internet và ký hợp đồng đại lý Internet. 

 

Để phù hợp với 

thực tế 
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STT N i dung Quyết định  

số 19/2014/Q -UBND 

N i dung sửa đổi, bổ sung Lý do 

Sửa Khoản 3:  

3. Điểm truy nhập Internet công cộng của khách sạn, nhà hàng, sân bay, 

bến tàu, bến xe, quán cà phê và các điểm công cộng khác khi cung cấp 

dịch vụ truy nhập Internet cho người sử dụng trong phạm vi các địa 

điểm này: 

a) Không phải đăng ký kinh doanh đại lý Internet và ký hợp đồng đại lý 

Internet nếu không thu cước; 

b) Phải đăng ký kinh doanh đại lý Internet và ký hợp đồng đại lý 

Internet nếu có thu cước, hoặc dùng hình thức khác để khuyến mãi cung 

cấp dịch vụ truy nhập Internet cho người sử dụng. 

 

Để phù hợp với 

thực tế 

2  iều 4. Quyề ,  g ĩa vụ của c ủ điểm truy 

       ter et cô g c  g 

Sửa Điểm b, Khoản 1:  

b) Treo biển hiệu “Đại lý Internet” trên đó bao gồm thông tin về số đăng 

ký kinh doanh đại lý Internet theo Mẫu 01/   tại Phụ lục kèm theo Quy 

định này; 

Để phù hợp với 

Nghị định số 

27/2018/NĐ-CP 

Sửa Điểm a,  hoản 2: 

2. Chủ điểm truy nhập Internet công cộng của doanh nghiệp cung cấp 

dịch vụ Internet có quyền và nghĩa vụ sau đây: 

a) Treo biển “Điểm truy nhập Internet công cộng” trên đó bao gồm 

thông tin về doanh nghiệp và số giấy phép cung cấp dịch vụ Internet của 

doanh nghiệp theo Mẫu 03/   tại Phụ lục kèm theo Quy định này; 

 

Để phù hợp với 

Nghị định số 

27/2018/NĐ-CP 

Sửa  hoản 3: 

3. Chủ điểm truy nhập Internet công cộng của khách sạn, nhà hàng, sân 

bay, bến tàu, bến xe, quán cà phê và các điểm công cộng khác khi cung 

cấp dịch vụ truy nhập Internet có thu cước có quyền và nghĩa vụ sau 

đây: 

a) Tuân thủ giờ mở, đóng cửa của địa điểm; 

b) Quyền và nghĩa vụ quy định tại Điểm a, c, d, đ, e, g, h, i  hoản 1 

Điều này. 

 

Để phù hợp với 

thực tế 
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STT N i dung Quyết định  

số 19/2014/Q -UBND 

N i dung sửa đổi, bổ sung Lý do 

Sửa  hoản 4: 

4. Chủ điểm truy nhập Internet công cộng của khách sạn, nhà hàng, sân 

bay, bến tàu, bến xe, quán cà phê và các điểm công cộng khác khi cung 

cấp dịch vụ truy nhập Internet không thu cước có quyền và nghĩa vụ sau 

đây: 

a) Tuân thủ giờ mở, đóng cửa của địa điểm; 

b) Quyền và nghĩa vụ quy định tại Điểm a, c, đ, g, h  hoản 1 Điều này. 

 

Để phù hợp với 

thực tế 

3  iều 6.  iều kiệ     t đ  g của điểm cu g 

cấ  dịc  vụ trò c ơi điệ  tử cô g c  g 

 

Sửa Điểm b,  hoản 2:  

b) Địa điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng có chiều dài 

đường bộ ngắn nhất từ cửa chính hoặc cửa phụ của điểm cung cấp dịch 

vụ trò chơi điện tử công cộng tới cổng chính hoặc cổng phụ của cổng 

trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, 

trường phổ thông có nhiều cấp học, trung tâm giáo dục thường xuyên, 

trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú từ 

200m trở lên; 

 

Để phù hợp với 

Nghị định số 

27/2018/NĐ-CP 

Sửa Điểm c,  hoản 2:  

c) Có biển hiệu “Điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng” ghi 

rõ tên điểm, địa chỉ, số điện thoại liên hệ, số đăng ký kinh doanh theo 

Mẫu 04/   tại Phụ lục kèm theo Quy định này. Trường hợp điểm cung 

cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đồng thời là đại lý Internet thì 

thêm nội dung: “Đại lý Internet”. Trường hợp điểm cung cấp dịch vụ trò 

chơi điện tử công cộng đồng thời là điểm truy nhập Internet công cộng 

của doanh nghiệp thì thêm nội dung: “Điểm truy nhập Internet công 

cộng”; 

 

Để phù hợp với 

Nghị định số 

27/2018/NĐ-CP 

Sửa Điểm d,  hoản 2:  

d) Tổng diện tích các phòng máy của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi 

điện tử công cộng: 

- Tối thiểu 50m
2
 tại các khu vực đô thị loại I, loại II, loại III, gồm: Các 

xã, phường thuộc thành phố Nha Trang (trừ các đảo), các xã, phường 

 

Để phù hợp với 

thực tế 
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STT N i dung Quyết định  

số 19/2014/Q -UBND 

N i dung sửa đổi, bổ sung Lý do 

thuộc thành phố Cam Ranh (trừ các đảo); 

- Tối thiểu 40m
2
 tại các đô thị loại IV, loại V, gồm: Phường Ninh  iệp, 

phường Ninh Đa, phường Ninh  ải, phường Ninh Thủy, phường Ninh 

Giang, phường Ninh  à, phường Ninh  iêm, xã Ninh Sim, xã Ninh 

Thọ, xã Ninh  n (thị xã Ninh  òa), thị trấn Vạn Giã, xã Đại Lãnh 

(huyện Vạn Ninh), thị trấn  iên  hánh, xã Suối  iệp, xã  iên Phước, 

xã  iên Lạc (huyện  iên  hánh), thị trấn Cam Đức, xã Suối Tân 

(huyện Cam Lâm), thị trấn Tô  ạp (huyện  hánh Sơn), thị trấn  hánh 

Vĩnh (huyện  hánh Vĩnh);  

- Tối thiểu 30m
2
 tại các khu vực khác; 

-  hi nâng cấp loại đô thị, trong thời gian 06 tháng thì diện tích phòng 

máy trên địa bàn phải tương ứng với các quy định trên. 

4  iều 7. Quyề  và  g ĩa vụ của c ủ điểm 

cu g cấ  dịc  vụ trò c ơi điệ  tử cô g 

c  g 

Sửa  hoản 7:  

7. Được tham gia các chương trình đào tạo, tập huấn về Internet, trò 

chơi điện tử do các cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp tổ chức 

trên địa bàn; 

Để phù hợp với 

Nghị định số 

27/2018/NĐ-CP 

5  iều 9. Sở Thông tin và Truyền thông 

 

Gộp Khoản 2 và Khoản 4 thành Khoản 2 mới: 

2. Công khai trên trang thông tin điện tử của Sở danh sách các điểm cung 

cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng được cấp và bị thu hồi giấy chứng 

nhận đủ điều kiện điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên 

địa bàn, danh sách các trò chơi G1 đã được phê duyệt nội dung, kịch bản 

và danh sách các trò chơi G1 đã bị thu hồi quyết định phê duyệt nội 

dung, kịch bản và thông báo cho các chủ điểm cung cấp dịch vụ trò chơi 

điện tử công cộng trên địa bàn.  

Để phù hợp với 

Nghị định số 

27/2018/NĐ-CP 

Gộp Khoản 5 và Khoản 6 thành Khoản 4 mới: 

4. Chủ trì, phối hợp với UBND cấp huyện trong việc  phổ biến pháp luật, 

quản lý, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hoạt động của điểm truy nhập 

Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. 

Để phù hợp với 

Nghị định số 

27/2018/NĐ-CP 
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STT N i dung Quyết định  

số 19/2014/Q -UBND 

N i dung sửa đổi, bổ sung Lý do 

Sửa Khoản 7 thành Khoản 5 mới: 

5. Trước ngày 15 tháng 12 hàng năm, báo cáo  ộ Thông tin và Truyền 

thông các nội dung theo Mẫu số 14 tại Phụ lục I ban hành kèm theo 

Nghị định số 27/2018/NĐ-CP. 

Để phù hợp với 

Nghị định số 

27/2018/NĐ-CP 

6 Chưa có quy định Bổ sung  iều 11. Sở Tài chính  

 ướng dẫn việc thu, nộp và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều 

kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, sau 

khi có văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính. 

Để phù hợp với 

Nghị định số 

27/2018/NĐ-CP 

7  iều 12. UB D cấ   uyệ  Bổ sung Khoản 9:  

9. Khi các xã, thị trấn trên địa bàn nâng cấp loại đô thị, trong thời gian 

01 tháng, UBND cấp huyện phải thông báo cho chủ điểm cung cấp dịch 

vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn của xã, thị trấn đó biết để thay 

đổi diện tích phòng máy tương ứng với các quy định trên. 

 

Để phù hợp với 

thực tế 

III P ụ  ục các biểu mẫu - Đối với các biển hiệu: Bổ sung quy định kích thước tối thiểu. 

 

- Sửa đổi nội dung mẫu Báo cáo tình hình hoạt động Internet và trò chơi 

điện tử công cộng. 

Để phù hợp với 

thực tế; 

Để phù hợp với 

Nghị định số 

27/2018/NĐ-CP 

 



Phụ lục  

CÁC    U M U  

(Kèm theo Quyết số   /2018/QĐ-UBND  ngày   tháng   năm 2018 

 của UBND tỉnh Khánh Hòa) 

 

 

M              i   hi u   i      ter et. 

M         NQ    i qu  s  d  g d ch v    ter et. 

M              i   hi u  i m tru   hập   ter et cô g c  g. 

M       4      i   hi u  i m cu g c p d ch v  trò chơi  i   t  cô g c  g. 

M      05/NQ:   i qu   i m cu g c p d ch v  trò chơi  i   t  cô g c  g. 

M       5  C   áo cáo tì h hì h ho t    g   ter et và trò chơi  i   t  cô g 

c  g. 
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ĐẠ  LÝ  NTERNET 

SỐ GCNĐKKD ………. 

Tối thi u 42 cm 

Tối 

thi u 

30 cm 
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M         NQ 

 

NỘ  QUY SỬ DỤNG DỊC  VỤ  NTERNET 

(Theo quy định tại Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ 

về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng) 

Điề  5. Các hành vi bị cấm 

1. Lợi d  g vi c cu g c p, s  d  g d ch v    ter et và thô g ti  trê  m  g 

 hằm m c  ích: 

a) Chố g   i  hà  ước C  g hòa xã h i chủ  ghĩa Vi t  am; gâ  phươ g 

h i  ế  a   i h quốc gia, trật tự a  toà  xã h i; phá ho i khối   i  oà  kết dâ  

t c; tu ê  tru ề  chiế  tra h, khủ g bố; gâ  hậ  thù, mâu thuẫ  giữa các dâ  

t c, sắc t c, tô  giáo; 

b) Tu ê  tru ề , kích    g b o  ực, dâm ô,  ồi tr  , t i ác, t      xã h i, 

mê tí  d   oa , phá ho i thuầ  pho g, mỹ t c của dâ  t c; 

c) Tiết    bí mật  hà  ước, bí mật quâ  sự, a   i h, ki h tế,  ối  go i và 

 hữ g bí mật khác do pháp  uật qu     h; 

d) Đưa thô g ti  xu ê  t c, vu khố g, xúc ph m u  tí  của tổ chức, da h 

dự và  hâ  phẩm của cá  hâ ; 

 ) Quả g cáo, tu ê  tru ề , mua bá  hà g hóa, d ch v  b  c m; tru ề  bá 

tác phẩm báo chí, vă  học,  gh  thuật, xu t bả  phẩm b  c m; 

e) Giả m o tổ chức, cá  hâ  và phát tá  thô g ti  giả m o, thô g ti  sai sự 

thật xâm h i  ế  qu ề  và  ợi ích hợp pháp của tổ chức, cá  hâ . 

2. Cả  trở trái pháp  uật vi c cu g c p và tru  cập thô g ti  hợp pháp, vi c 

cu g c p và s  d  g các d ch v  hợp pháp trê    ter et của tổ chức, cá  hâ . 

3. Cả  trở trái pháp  uật ho t    g của h  thố g má  chủ tê  miề  quốc gia 

Vi t  am ".vn", ho t    g hợp pháp của h  thố g thiết b  cu g c p d ch v  

  ter et và thô g ti  trê  m  g. 

4. S  d  g trái phép mật khẩu, khóa mật mã của tổ chức, cá  hâ ; thô g ti  

riêng, thông tin cá nhân và tài nguyên Internet. 

5. T o  ườ g dẫ  trái phép  ối với tê  miề  hợp pháp của tổ chức, cá  hâ ; 

t o, cài  ặt, phát tá  phầ  mềm   c h i, vi-rút má  tí h; xâm  hập trái phép, 

chiếm qu ề   iều khi   h  thố g thô g ti , t o  ập cô g c  t n công trên 

Internet. 

Điề    . Q yền và nghĩa vụ của người  ử dụng  nternet 

 goài vi c tuâ  thủ các qu ề  và  ghĩa v  qu     h t i Khoả  1 Điều 16 

Luật viễ  thô g,  gười s  d  g   ter et cò  có qu ề  và  ghĩa v  sau  â : 
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1. Được s  d  g các d ch v  trê    ter et trừ các d ch v  b  c m theo qu  

   h của pháp  uật. 

2. Tuâ  thủ thời gia  ho t    g của  i m tru   hập   ter et cô g c  g. 

3. Khô g  ược ki h doa h   i các d ch v    ter et dưới b t kỳ hì h thức 

nào. 

4. Tuâ  thủ các qu     h về bảo  ảm a  toà  thô g ti , a   i h thô g ti  và 

các qu     h khác có  iê  qua  t i  gh     h  à . 
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M            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đ  M TRUY N ẬP  NTERNET CÔNG CỘNG 

 

TÊN DOAN  NG  ỆP:……………………..…………………….… 

SỐ G ẤY P ÉP CUNG CẤP DỊC  VỤ  NTERNET: ……………. 

Tối thi u 42 cm 

Tối 

thi u 

30 cm 
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M       4/BH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đ  M CUNG CẤP TRÒ C Ơ  Đ ỆN TỬ CÔNG CỘNG 

TÊN:……………………..…………… 

ĐỊA C Ỉ: …………………….……… 

SỐ Đ ỆN T OẠ  ………………….. 

SỐ GCNĐKKD: ……………………. 

Tối 

thi u 

30 cm 

Tối thi u 42 cm 
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M      05/NQ  

NỘ  QUY Đ  M CUNG CẤP TRÒ C Ơ  Đ ỆN TỬ CÔNG CỘNG 

(Theo quy định tại Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ 

về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng) 

 

Điề  5. Các hành vi bị cấm 

1. Lợi d  g vi c cu g c p, s  d  g d ch v    ter et và thô g ti  trê  m  g 

 hằm m c  ích: 

a) Chố g   i  hà  ước C  g hòa xã h i chủ  ghĩa Vi t  am; gâ  phươ g 

h i  ế  a   i h quốc gia, trật tự a  toà  xã h i; phá ho i khối   i  oà  kết dâ  

t c; tu ê  tru ề  chiế  tra h, khủ g bố; gâ  hậ  thù, mâu thuẫ  giữa các dâ  

t c, sắc t c, tô  giáo; 

b) Tu ê  tru ề , kích    g b o  ực, dâm ô,  ồi tr  , t i ác, t      xã h i, 

mê tí  d   oa , phá ho i thuầ  pho g, mỹ t c của dâ  t c; 

c) Tiết    bí mật  hà  ước, bí mật quâ  sự, a   i h, ki h tế,  ối  go i và 

 hữ g bí mật khác do pháp  uật qu     h; 

d) Đưa thô g ti  xu ê  t c, vu khố g, xúc ph m u  tí  của tổ chức, da h 

dự và  hâ  phẩm của cá  hâ ; 

 ) Quả g cáo, tu ê  tru ề , mua bán hàng hóa, d ch v  b  c m; tru ề  bá 

tác phẩm báo chí, vă  học,  gh  thuật, xu t bả  phẩm b  c m; 

e) Giả m o tổ chức, cá  hâ  và phát tá  thô g ti  giả m o, thô g ti  sai sự 

thật xâm h i  ế  qu ề  và  ợi ích hợp pháp của tổ chức, cá  hâ . 

2. Cả  trở trái pháp  uật vi c cu g c p và tru  cập thô g ti  hợp pháp, vi c 

cu g c p và s  d  g các d ch v  hợp pháp trê    ter et của tổ chức, cá  hâ . 

3. Cả  trở trái pháp  uật ho t    g của h  thố g má  chủ tê  miề  quốc gia 

Vi t  am ".vn", ho t    g hợp pháp của h  thố g thiết b  cu g c p d ch v  

  ter et và thô g ti  trê  m  g. 

4. S  d  g trái phép mật khẩu, khóa mật mã của tổ chức, cá  hâ ; thô g ti  

riêng, thông tin cá nhân và tài nguyên Internet. 

5. T o  ườ g dẫ  trái phép  ối với tê  miề  hợp pháp của tổ chức, cá  hâ ; 

t o, cài  ặt, phát tá  phầ  mềm   c h i, vi-rút má  tí h; xâm  hập trái phép, 

chiếm qu ề   iều khi   h  thố g thô g ti , t o  ập cô g c  t n công trên 

Internet. 

Điề    . Q yền và nghĩa vụ của người  ử dụng  nternet 

 goài vi c tuâ  thủ các qu ề  và  ghĩa v  qu     h t i Khoả  1 Điều 16 

Luật viễ  thô g,  gười s  d  g   ter et cò  có qu ề  và  ghĩa v  sau  â : 
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1. Được s  d  g các d ch v  trê    ter et trừ các d ch v  b  c m theo qu  

   h của pháp  uật. 

2. Tuâ  thủ thời gia  ho t    g của  i m tru   hập   ter et cô g c  g. 

3. Khô g  ược ki h doa h   i các d ch v    ter et dưới b t kỳ hì h thức 

nào. 

4. Tuâ  thủ các qu     h về bảo  ảm a  toà  thô g ti , a   i h thô g ti  và 

các qu     h khác có  iê  qua  t i  gh     h  à . 

Điề   7. Q yền và nghĩa vụ của người chơi 

 gười chơi có các qu ề  và  ghĩa v  sau  â : 

1. Được chơi các trò chơi  i   t  trừ các trò chơi  i   t  b  c m theo qu  

   h của pháp  uật; 

2. Qu ề  và  ghĩa v  của  gười s  d  g   ter et qu     h t i Điều 10  gh  

   h  à ; 

3. Lựa chọ  trò chơi  i   t  phù hợp với    tuổi của mì h; 

4. Khô g  ược  ợi d  g trò chơi  i   t     thực hi   hà h vi vi ph m pháp 

 uật; 

5. Thực hi   vi c  ă g k  thô g ti  cá  hâ  theo  êu cầu của    Thô g ti  

và Tru ề  thô g; 

6. Ch p hà h qu     h về quả     giờ chơi, qu     h về thời gia  ho t    g 

của  i m cu g c p d ch v  trò chơi  i   t  cô g c  g; 

7. Được doa h  ghi p cu g c p d ch v  trò chơi  i   t  bảo  ảm qu ề   ợi 

theo qu  tắc của trò chơi  i   t  và qu  tắc giải qu ết khiếu   i, tra h ch p 

 ược cô g bố trê  tra g thô g ti   i   t  cu g c p d ch v  của doa h  ghi p. 
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M    6/BC 

 
ỦY  AN N  N D N ………. 

 

CỘNG  ÒA XÃ  Ộ  C Ủ NG ĨA V ỆT NAM 

Độc lập - Tự do -  ạnh phúc 

               Số:          / C-UBND …….., ngày ….. tháng ….. năm 20….. 

 

BÁO CÁO  

T nh h nh hoạt  ộng của các  iểm tr y nhập  nternet công cộng  

và  iểm c ng cấp dịch vụ trò chơi  iện tử công cộng  (năm   …..) 

 

Kí h g i: Sở Thô g ti  và Tru ề  thô g t  h Khá h  òa. 

 

UBND ………….. báo cáo cô g tác quả     và tì h hì h ho t    g của các 

 i m tru   hập   ter et cô g c  g và  i m cu g c p d ch v  trò chơi  i   t  

cô g c  g trê    a bà  từ  01/12/ …  ế  hết  gà  30/11/… hư sau: 

1. Cô g tác quả      hà  ước   

a) Các ho t    g chí h (phổ biế  pháp  uật, c p và thu hồi gi   phép, 

thanh ki m tra, các ho t    g khác) 

b) Số  ượ g các gi   chứ g  hậ   ủ  iều ki   cu g c p d ch v  trò chơi 

 i   t  cô g c  g c p mới, thu hồi 

2. Tì h hì h ho t    g và tuâ  thủ pháp  uật của các  i m tru   hập 

  ter et cô g c  g khô g cu g c p trò chơi  i   t  và  i m cu g c p d ch v  trò 

chơi  i   t  cô g c  g   

3. Số  ượ g các  i m tru   hập   ter et cô g c  g khô g cu g c p d ch v  

trò chơi  i   t  tí h  ế   gà  30/11/20… 

STT Loại  iểm S  lượng 

1 Đ i      ter et  

2 Đi m cu g c p d ch v  của doa h  ghi p   ter et  

3 Đi m tru   hập   ter et cô g c  g t i  hà hà g, 

khách s  , sâ  ba , quá  cafe và các  i m cô g c  g 

khác  

 

 Tổng     
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4. Số  ượ g các  i m cu g c p d ch v  trò chơi  i   t  cô g c  g tí h  ế  

 gà  30/11/20… 

STT Loại  iểm S  lượng 

1 Đ i      ter et  

2 Đi m cu g c p d ch v  của doa h  ghi p   ter et  

3 Đi m tru   hập   ter et cô g c  g t i  hà hà g, 

khách s  , sâ  ba , quá  cafe và các  i m cô g c  g 

khác  

 

4 Đi m cu g c p d ch v  trò chơi  i   t  cô g c  g 

khô g kết  ối   ter et 

 

 Tổng     

5. Khó khă , vướ g mắc, kiế   gh ,  ề xu t.   

  

TM. ỦY  AN N  N D N 

(ký, ghi rõ họ và tên và đóng dấu) 
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