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BÁO CÁO  

Kết quả kiểm tra, xử lý hoạt động các điểm cung cấp dịch vụ 

trò chơi điện tử công cộng trên điạ bàn huyêṇ Điǹh Lâp̣ 

Thực hiện Công văn số 163/STTTT- BCVT ngày 11/02/2020 của Sở 

Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn về viêc̣ xử lý các điểm cung cấp dic̣h 

vụ trò chơi điện tử công cộng không có Giấy chứng nhận đủ điề u kiêṇ hoaṭ đôṇg. 

UBND huyện Đình Lập báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát , xử lý  trên địa bàn 

huyện Đình Lập như sau: 

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo 

- Sau khi nhận được công văn của Sở Thông tin và Truyền thông, UBND 

huyêṇ đa ̃chỉ đaọ Phòng Văn hóa v à Thông tin tiến hành kiểm tra , rà soát, xử lý 

các điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn huyện. 

- Kiện toàn Đội kiểm tra liên ngành Văn hóa – Thông tin huyện theo Quyết 

định số 33/QĐ-UBND ngày 08/01/2020 của UBND huyện Đình Lập, đã xây 

dựng kế hoạch số 01/KH-ĐKTLN ngày 20/01/2020 về kiểm tra hoạt động Lễ hội, 

kinh doanh karaoke, Internet trên địa bàn huyện Đình Lập năm 2020. 

- Phòng Văn hóa và Thông tin huyện đã ban hành Công văn số 03/VHTT 

ngày 13/02/2020 về việc rà soát, xử lý các điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử 

công cộng không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động, cơ sở kinh doanh 

dịch vụ Karaoke không có giấy phép kinh doanh. 

2. Kết quả rà soát, kiểm tra, xử lý 

- Qua rà soát  điạ bàn huyêṇ có 06 điểm cung cấp dic̣h vu ̣trò chơi điêṇ tử 

công côṇg. Trong đó, 04 điểm đa ̃có Giấy chứng nhâṇ đủ điều kiêṇ hoaṭ đôṇg (thị 

trấn Đình Lâp̣ : 03 điểm; xã Bính Xá : 01 điểm); 02 điểm chưa có Giấy chứng 

nhâṇ đủ điều kiêṇ hoaṭ đ ộng (xã Bắc Xa : 01 điểm; xã Lâm Ca : 01 điểm). Năm 

2020 giảm 06 điểm so với năm 2019 (12 điểm), do các điểm cung cấp  đa ̃bán hê ̣

thống máy tính, chuyển đổi sang dịch vụ khác. 

- Đội kiểm tra liên ngành của huyện đã tiến hành kiểm tra, tuyên truyền, 

phổ biến các quy định về điều kiện cần thực hiện đối với điểm cung cấp dịch vụ 

trò chơi điện tử công cộng đến các điểm kinh doanh. Tiến hành lập biên bản kiểm 

tra, yêu cầu các điểm chưa đủ điều kiện để cấp giấy chứng nhận khẩn trương bổ 

sung, hoàn thiện  các điều kiêṇ  còn thiếu để làm hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đủ 



 

điều kiện hoạt động điểm cung cấp  dịch vụ trò chơi điện tử công cộng . Đề nghị 

02 điểm chưa có Giấy chứng nhâṇ dừng hoaṭ đôṇg cho tới khi đảm bảo đủ điều 

kiêṇ hoaṭ đôṇg và đươc̣ cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhâṇ  đủ điều 

kiêṇ cung cấp dic̣h vu ̣trò chơi điêṇ tử công côṇg. 

(Có Biểu mẫu Báo cáo kết quả rà soát, xử lý các điểm cung cấp dịch vụ trò 

chơi điện tử công cộng kèm theo). 

3. Phương hướng trong thời gian tới 

- Tiếp tục đôn đốc các điểm chưa đươc̣ cấp Giấy chứng nhâṇ , chưa đủ điều 

kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng (còn thiếu nội 

quy, giấy chứng nhận PCCC...) khẩn trương hoàn thiện để hoàn thiện hồ sơ đề 

nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dic̣h vu.̣.. 

- Chỉ đạo Đội kiểm tra liên ngành Văn hóa – Thông tin tham mưu cho 

Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tiến hành kiểm tra, xử phạt (nếu có vi 

phạm), các điểm kinh doanh không đủ điều kiện hoạt động nhưng vẫn tiếp tục 

hoạt động; điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng vi phạm về thời 

gian hoạt động. 

Trên đây là báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý hoạt động các điểm cung cấp 

dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên điạ bàn huyêṇ Đình Lâp̣ để Sở Thông tin 

và Truyền thông tổng hợp./. 
 

Nơi nhận: 
- Sở Thông tin và Truyền Thông (b/c); 

- TT HĐND huyện (b/c); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, VHTT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Vi Văn Đông 

                                                                                                                                                                              

 

 



Biểu báo cáo kết quả rà soát, xử lý các điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 

(Kèm theo Báo cáo số        BC-UBND ngày       /3/2020 của UBND huyêṇ Đình Lâp̣) 

 

STT Tên điểm Địa chỉ 
Số điện 

thoại 
Cấp giấy chứng nhận Ngày cấp 

Yêu cầu 

dừng hoạt 

động 

1 
Hùng Game Internet 

tốc đô ̣cao 
Khu 5, thị trấn Đình Lập 0913612393 

Đủ điều kiêṇ hoaṭ đôṇg 

điểm cung cấp dic̣h vu ̣trò 

chơi điêṇ tử công côṇg 

11/10/2018 

 

2 Đặng Khánh Duy Khu 1, thị trấn Đình Lập 0972855866 

Đủ điều kiêṇ hoaṭ đôṇg  

điểm cung cấp dic̣h vu ̣trò 

chơi điêṇ tử công côṇg 

20/11/2018 

 

3 Vi Thi ̣ An Khu 4, thị trấn Đình Lập 0375193925 

Đủ điều kiêṇ hoaṭ đôṇg 

điểm cung cấp dic̣h vu ̣trò 

chơi điêṇ tử công côṇg 

04/9/2019 

 

4 Chu Văn Nam Thôn Nà Lừa, xã Bính Xá 0972930902 

Đủ điều kiêṇ hoaṭ đôṇg 

điểm cung cấp dic̣h vu ̣trò 

chơi điêṇ tử công côṇg 

08/9/2017 

 

5 Tô Văn Lê Thôn Khe Dăm, xã Lâm Ca 0986251453 Chưa có GCN 
 

X 

6 Hoàng Văn Sâm Thôn Bản Háng, xã Bắc Xa 0358200890 Chưa có GCN 
 

X 
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