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QUYET B!NH 
Quy dlnh mt s ni dung quãn 1, cung cp, sil' diing djch vi dim truy 
nhp Internet cong cong và diem cung cap dlch vi trô choi din tü' cong 

cong trên dja bàn thành phô Ba Náng 

UY BAN NHAN DAN THANH PHO BA NANG 

Can cz' Lut Td chi'c C'hInh quyn dja phuv'ng so' 77/2015/QH3 ngày 19 
tháng 6 nàm 2015; 

Can ci Lut ban hành van ban quy phgm pháp lut so' 80/2015/QH3 ngày 
22 tháng 6 nám 2015,' 

Can th Lugt Viên thông ngày 23 tháng 11 nám 2009, 

Can ct Nghj d/nh sO' 72/2013/ND-CP ngày 15 tháng 7 nàm 2013 cz'ia 
ChInh phz ye quán l, cung c4p, th dyng djch vy Internet và thông tin trên 
;nzng; 

C!án thNghj djnh s 27/2018/ND-CT ngày 01 tháng 3 nám 2018 cza 
ChInh phi ye sia dOi, bO sung mt so diêu ca Nghj djnh sO 72/2013/ND-CT 
ngày 15 tháng 7 nàm 2013 cia C'hInh phi ye quán l, cung cap, si'i' dyng djch vy 
Internet và thông tin trên mqng, 

Xét d nghj cza Giám dác SO' Thông tin và Truyé'n thông tgi TO' trInh so 
1006/TTr-STTTTngày 08 tháng 11 nám 2019 

QUYET B!NH: 

Diu 1: Pham vi diu chinh và di t1r9'ng áp dçing 

1. Phm vi diu chinh: Quy djnh môt s ni dung quàn 1, cung cp, sir 
ding djch vii diem truy nhp Internet cong cong Va diem cung cap djch v trô 
chai din ti cong cong trén dja bàn thành phô Dâ NAng. 

2. IMi tuo'ng áp diing: Quy djnh nay áp diing di vi các to chirc, Ca nhân 
tharn gia vic quân 1, cung cap, s1r diing Internet ti các diem truy nhp Internet 
cong cong  và diem cung cap djch vçi trô chi din ti:r cong cong trên dja bàn 
thành phô Dà Nng. 

Diu 2. Thoi gian hoyt dng cüa dii 1 Internet và dim truy nhp 
Internet cong cong không cung cap dch vli trô cho'i (1in tfr 
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1. Di 1 Internet và di&n truy nhp Internet cong cong  kl-iông cung c.p 
djch v1.1 trô chai din t11 chi duçic hoat dng t1r 6 giâ den 23 gii hang ngây. 

2. Dim truy nhp Internet cOng cong tai khách  san,  nhà hang, san bay, ben 
tàu, ben Xe, quán cà phê và các diem cong cong khác không cung cap djch vii trô 
choi din tir duçc hoat  dng theo già' rn&, dóng cüa cüa dja diem. 

Diu 3. Quy mô din tIch các phông may cüa dim cung cp d!ch  viii trô 
choi din tü cong cIng 

Tong din tIch các phông may cüa dim cung cp djch v trô choi din t11 
cong cong  trên dja bàn thành phô Dà Nãng áp diing quy djnh din tIch tôi thiêu cCia 
Do th bail  quy djnh tai  Diem d, Khoàn 2, Diêu 35 Nghj djnh sô72/2013/ND-CP 
ducc sü'a dôi tai  Khoãn 35, Diêu 1 Nghj djnh so 27/2018/ND-CP tôi thiêu 50m2. 

Diêu 4. Thâm quyn cp, süa di, b sung, gia hin, cp 1i, thu hi 
Giây chfrng nhn dü diu kiin hoit dng diem cung cap djch viii trô choi 
din tü' cOng cong 

Giao UBND các qun, huyn chi:i trI vic thm djnh h so, kim tra thçrc t 
va cap, sira dôi, bo sung, gia han,  cap  lai,  thu hôi giây chirng nhn dü diêu kin 
hoat dng cung cap djch vçi trô choi din tir cong cong  thuc dja bàn quãn 1'. 

Diu 5. Trách nhim cüa các co quan, don vj 

1. SO' Thông tin và Truyn thông 

a) Trirc tip giüp UBND thành ph6 thirc hin quãn 12 nhà nuó'c d& v&i hoat 
dng quân 1, cung cap, sr diing djch vi truy nhp Internet và trO chai din t1r 
cong cong trên dja bàn thành phô Dà Nàng theo quy djnh nay và quy djnh cüa 
pháp 1u.t. 

b) Cong khai trên Trang thông tin din tO' cüa SO' danh sách các dim cung 
cap djch vçi trO choi din tO' cong cong dirqc cap và bj thu hôi giây chO'ng nh.n 
dü dieu kin boat dng diem cung cap djch v'i trO chai din tO' cong cong trên 
dja bàn và danh sách các trO choi Gi (trO choi cO tuong tác giUa nguO'i choi qua 
h thông may chü cüa doanh nghip cung cap trO choi) dã duçic phê duyt ni 
dung, kjch bàn và danh sách các trO choi G 1 dâ bj thu hôi quyet djnh phe duyt 
ni dung, kjch bàn. 

c) Chii tn, phi hçp von Cong an thànhph& UBND các qun, huyn thanh 
tra, kiêm tra nhãm ngän chn và xi:r 1 các to chO'c, cá nhân có hành vi vi pham 
trong hoat dtng cung cap và sO' dçing djch v  Internet và trO choi din tO' cong 
cong theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

d) T chüc tuyén truyn, hx&ng dn các ni dung v quân 1, cung cp, sO' 
ding djch vi diem truy nhp Internet cOng cong và diem cung cap djch vi trô 
choi din tO' cong cong tren dja bàn thãnh phô. 

d) Truâc ngày 15/12 hang näm, báo cáo B Thông tin và Truyn thông các 
ni dung theo Mâu so 14 tai  Ph 1iic 1 ban hànli kèm theo Nghj djnh so 
2 7/20 18/ND-CP. 
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2. Cong an thành ph 

a) Chü trI, phM hcp vói Si Thông tin và Truyn thông, cac ca quan Co lien 
quan, LJIBND các qun, huyn và các doanh nghip vin thông, Internet to chirc 
thrc hin the bin pháp k thut, nghip v darn bâo an ninh quôc gia và phOng, 
chông ti phrn dôi vâi hoat  dng cung cap djch Internet và trO chcii din tü trén 
11ing trén dja bàn. 

b) Chü trI hoc phi hçp kim tra, thanh tra và xir 1 các hành vi vi phrn 
cáe quy djnh pháp lut ye dam bâo an ninh thông tin trong hot dng cung cap, 
sir diing djch v1j Internet và trO chi din tir trên mng trén dja bàn theo quy djnh 
cüa pháp lut. 

3. So Giáo due và Dào tao 

a) ThuOng xuyên tuyên truyn, giáo dic, djnh huOng cho h9c sirih và di 
ngQ can b, giáo viên sO diing các djch v11 Internet và trô chcii din tO trên rnng 
lành mnh, hiu qua. 

b) PhM hcip vOi các Co quan chOc nàng có bin pháp ngAn chn, xO l kjp 
thO'i eác hành vi vi phm quy djnh cüa pháp lu.t ye cung cap và sO diing djch vçi 
Internet và trô choi din tO trên mng trong truOng h9c. 

c) Chi dao  các truOng hçc thuc phrn vi quàn 1 thirc hin theo dOng eác 
quy djnh cOa pháp lut ye cung cap, sO dirng djch vii Internet và trO chai din tO 
trên mng trong truOng bce. 

4. UBND các qun, huyn 

a) T chOc cp, sOadi, b sung, gia ban,  c.p  lai,  thu hi giy chOng nhQ.n 
dü diêu kin hoat  dng dôi vOi diem cung cap djch vi trô choi din tO cong cong 
thuc dja bàn quail i. 

b) Chi dao  Di lien ngành, PhOng Van hóa - Thông tin chü tn, phi h?p  vOi 
CC co quan chOc näng lien quan thiic hin cong tác thanh tra, kiêm tra vic cung 
cap, O dçing djch v1i Internet và trô choi din tir cong cong tai  dja phuong. 

c) Cong khai trén Cng thông tin din tO cOa qun, huyn danh sách cac 
diem truy nhp Internet cong cong, các diem cung cap djch vii trO choi din tO 
cong cong trên dja bàn duqc cap và bj thu hôi Giây chOng nh.n dü diêu ldn 
diem cung cap djch v trO chai din tO Cong cong. 

d) Thirc hin báo cáo djnh k' hang näm (truOc ngày 10/12) v SO Thông 
tin và Truyên thông các ni dung theo Miu sO 14 tai  Phii hic 1 ban hânh kern 
theo Nghj djnh sO 27/201 8/ND-CP dê SO Thông tin và Truyên thông tong hcp 
báo cáo B Thông tin và Truyên thông. 

5. Các doanh nghip cung cp djch v1 truy nh.p Internet 

Djnh kS'  truOc ngày 10/12 hang näm, báo cáo cho SO Thông tin và Truyn 
thông danh sách các diem truy nhp Internet cOng cong,  gOm:  dai  1 Internet có 
k hp dOng vOi doanh nghip, diem truy nhp Internet cOng cong cOa doanh 
nghip. 
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Diu 6. Hiêu lire thi hành 

1. Quy& djnh nay cO hiu 1irc tir ngàyiO thángl.tnäm 2019. 

2. Quy& dnh nay thay th Quyt djnh s 27!2014/QD-TJBND ngày 
04 tháng 9 nàrn 2014 cüa UBND thành phô Dà Nng ye vic quân 1 cung cap, 
sir dçing djch v11 truy nhp Internet và trô chGi din ti.:r cong cong trên dja bàn 
thành phô Dà Näng. 

Diêu 7. To chüc thtyc hin 

1. Chánh Van phèng Doàn Dai  biu Quc hi, Hi dng nhân dan và Uy 
ban nhân dan thành phô; Thu tru&ng các s, ban, ngành thành phô; Chü tjch Uy 
ban nhân dan các qun, huyn; Thu tnr&ng các tO chirc và Ca nhân có lien quan 
chju trách nhim thi hành Quyêt dnh nay. 

2. Trong qua trInh thrc hin, nu có v.n d phát sinh hoc gp khó khãn, 
vtnng mac, to chirc, Ca nhân phãn ánh ye Sâ Thông tin và Truyên thông dé tong 
hçp, báo cáo UBND thành phô xem xét, diêu chinh cho ph'à hcip./. 

TM. UY BAN NHAN DAN 
CHU TICH 

Hunh Dc Thc 

Noi n/iOn: 
- Van phông ChInh phci (b/cáo); 
- Bô Thông tin và Truyên thông (b/cáo); 
- Vii Phap ché - B TTTT; 
- Ciic Kiêm tra Van bàn - B Tt.r pháp; 
- Doàn Dai  biêu Quôc hi TP Dà Nang; 
- TVTU, TT HDND TP; 
- CT và các PCT UBND TP; 
- UB M11'QVN TP Va CC doàn the; 
-SâTupliáp; 
- Cáo sâ, ban, ngành, doàn the; 
- UBND các qun,huyn; 
- Dài PITH Dà Nang, Báo Dà Nang, Báo CATP; 
- Cong TTDT thanh pho; 
- Các doanh nghip vién thông; 
- Luii: VT, KTTC. 
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