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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH QUẢNG NGÃI 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

   
Số:  54 /2014/Qð-UBND  Quảng Ngãi, ngày  22  tháng  10   năm 2014 

 
QUYẾT ðỊNH 

Ban hành Quy ñịnh quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ  
Internet tại các ñiểm cung cấp dịch vụ trò chơi ñiện tử công cộng,  
ñiểm truy nhập Internet công cộng trên ñịa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 
năm 2003;  

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006; 

Căn cứ Luật Viễn thông ngày 23 tháng 11 năm 2009; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 72/2013/Nð-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 Thông tư số 23/2013/TT-BTTTT ngày 24 tháng 12 năm 2013 của Bộ 
trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy ñịnh về quản lý ñiểm truy nhập Internet 
công cộng và ñiểm cung cấp dịch vụ trò chơi ñiện tử công cộng; 

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình 
số 660/TTr-STTTT ngày 11 tháng 9 năm 2014 về việc ñề nghị ban hành Quy ñịnh 
quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet tại các ñiểm cung cấp dịch vụ trò chơi 
ñiện tử công cộng, ñiểm truy nhập Internet công cộng trên ñịa bàn tỉnh Quảng Ngãi 
và Báo cáo kết quả thẩm ñịnh số 101/BC-STP ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Giám 
ñốc Sở Tư pháp, 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy ñịnh quản lý, cung cấp, sử dụng 
dịch vụ Internet tại các ñiểm cung cấp dịch vụ trò chơi ñiện tử công cộng, ñiểm truy 
nhập Internet công cộng trên ñịa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày, kể từ ngày ký 
và thay thế Quyết ñịnh số 27/2009/Qð-UBND ngày 05 tháng 6 năm 2009 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy ñịnh về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ 
Internet và thông tin ñiện tử trên Internet thuộc ñịa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 

ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám ñốc các Sở: Thông tin và 
Truyền thông, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giáo dục và ðào tạo, Tài chính, Xây 
dựng; Giám ñốc Công an tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ 
trưởng các sở, ban ngành liên quan; các doanh nghiệp viễn thông cung cấp dịch vụ 
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Internet trên ñịa bàn tỉnh Quảng Ngãi và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

  
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 CHỦ TỊCH 

 Lê Viết Chữ 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH QUẢNG NGÃI 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   
 

QUY ðỊNH 
Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet tại các ñiểm  

cung cấp dịch vụ trò chơi ñiện tử công cộng, ñiểm truy nhập  
Internet công cộng trên ñịa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số:  54 /2014/Qð-UBND   
ngày  22  tháng 10 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi) 

 
Chương I 

QUY ðỊNH CHUNG 

 ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh 

Quy ñịnh này quy ñịnh về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet tại các 
ñiểm cung cấp dịch vụ trò chơi ñiện tử công cộng, ñiểm truy nhập Internet công cộng 
trên ñịa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 

ðiều 2. ðối tượng áp dụng 

Quy ñịnh này áp dụng ñối với các tổ chức, cá nhân tham gia việc quản lý, cung 
cấp, sử dụng Internet tại các ñiểm cung cấp dịch vụ trò chơi ñiện tử công cộng, ñiểm 
truy nhập Internet công cộng trên ñịa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 

ðiều 3. Giải thích từ ngữ 

1. Người quản lý trực tiếp ñiểm cung cấp dịch vụ trò chơi ñiện tử công cộng là 
cá nhân ñại diện cho tổ chức, doanh nghiệp trực tiếp quản lý các ñiểm cung cấp dịch 
vụ trò chơi ñiện tử công cộng. 

2. ðại lý Internet là tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ truy nhập Internet cho 
người sử dụng Internet, thông qua hợp ñồng ñại lý Internet ký với doanh nghiệp cung 
cấp dịch vụ truy nhập Internet ñể hưởng hoa hồng hoặc bán lại dịch vụ truy nhập 
Internet ñể hưởng chênh lệch giá. 

3. ðiểm truy nhập Internet công cộng, bao gồm: 

a) ðịa ñiểm mà ñại lý Internet ñược quyền sử dụng hợp pháp ñể cung cấp dịch 
vụ; 

b) ðiểm truy nhập Internet công cộng của doanh nghiệp là ñịa ñiểm mà ñơn vị 
thành viên hoặc cá nhân ñại diện cho doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truy nhập 
Internet trực tiếp quản lý ñể cung cấp dịch vụ truy nhập Internet cho người sử dụng 
Internet; 

c) ðiểm truy nhập Internet công cộng tại khách sạn, nhà hàng, bến tàu, bến xe, 
quán cà phê và ñiểm công cộng khác là ñịa ñiểm mà tổ chức, cá nhân ñược quyền sử 
dụng hợp pháp ñể cung cấp dịch vụ truy nhập Internet cho người sử dụng Internet. 
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4. ðiểm cung cấp dịch vụ trò chơi ñiện tử công cộng là ñịa ñiểm mà tổ chức, cá 
nhân ñược toàn quyền sử dụng hợp pháp ñể cung cấp cho người chơi khả năng truy 
nhập vào mạng và chơi trò chơi ñiện tử thông qua việc thiết lập hệ thống thiết bị tại 
ñịa ñiểm ñó. 

ðiểm cung cấp dịch vụ trò chơi ñiện tử công cộng bao gồm: 

a) ðiểm truy nhập Internet công cộng có cung cấp dịch vụ trò chơi ñiện tử: ñại 
lý Internet; ñiểm truy nhập Internet công cộng của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ 
Internet; ñiểm truy nhập Internet công cộng tại khách sạn, nhà hàng,  bến tàu, bến xe, 
quán cà phê và ñiểm công cộng khác có hợp ñồng ñại lý Internet ký với doanh nghiệp 
cung cấp dịch vụ Internet. 

b) ðiểm cung cấp dịch vụ trò chơi ñiện tử công cộng thông qua mạng máy tính 
(LAN, WAN) mà không kết nối với Internet. 

5. Dịch vụ trò chơi ñiện tử trên mạng (gọi tắt là dịch vụ trò chơi ñiện tử) là việc 
cung cấp cho người chơi khả năng truy nhập vào mạng và chơi các trò chơi ñiện tử 
trên mạng. 

 
Chương II 

QUY ðỊNH CỤ THỂ 

ðiều 4. ðiều kiện hoạt ñộng của ñiểm truy nhập Internet công cộng  

1. ðại lý Internet ñược phép hoạt ñộng khi ñáp ứng ñủ các ñiều kiện theo quy 
ñịnh tại ñiểm a, ñiểm b Khoản 1 ðiều 8 Nghị ñịnh số 72/2013/Nð-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 (sau ñây gọi tắt là Nghị ñịnh số 72/2013/Nð-CP).  

2. ðiểm truy nhập Internet công cộng của doanh nghiệp hoạt ñộng theo quy ñịnh 
tại Khoản 2 ðiều 8 Nghị ñịnh số 72/2013/Nð-CP. 

3. ðiểm truy nhập Internet công cộng tại khách sạn, nhà hàng, bến tàu, bến xe, 
quán cà phê và các ñiểm công cộng khác hoạt ñộng theo quy ñịnh tại Khoản 3 ðiều 8 
Nghị ñịnh số 72/2013/Nð-CP. 

ðiều 5. Quyền, nghĩa vụ của chủ ñiểm truy nhập Internet công cộng 

1. ðại lý Internet có quyền và nghĩa vụ quy ñịnh tại Khoản 1 ðiều 9 Nghị ñịnh 
số 72/2013/Nð-CP. 

2. Chủ ðiểm truy nhập Internet công cộng của doanh nghiệp có quyền và nghĩa 
vụ quy ñịnh tại Khoản 2 ðiều 9 Nghị ñịnh số 72/2013/Nð-CP. 

3. Chủ ðiểm truy nhập Internet công cộng tại khách sạn, nhà hàng, bến tàu, bến 
xe, quán cà phê và các ñiểm công cộng khác khi cung cấp dịch vụ truy nhập Internet 
có thu cước có quyền và nghĩa vụ quy ñịnh tại Khoản 3 ðiều 9 Nghị ñịnh số 
72/2013/Nð-CP. 

4. Chủ ðiểm truy nhập Internet công cộng tại khách sạn, nhà hàng, bến tàu, bến 
xe, quán cà phê và các ñiểm công cộng khác khi cung cấp dịch vụ truy nhập Internet 
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không thu cước có quyền và nghĩa vụ quy ñịnh tại Khoản 4 ðiều 9 Nghị ñịnh số 
72/2013/Nð-CP. 

ðiều 6. Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet 

1. Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet thực hiện các quyền và nghĩa vụ 
quy ñịnh tại ðiều 7 Nghị ñịnh số 72/2013/Nð-CP và các quy ñịnh khác của Nhà 
nước trong hoạt ñộng Internet. 

2. Ngừng cung cấp dịch vụ và chấm dứt hợp ñồng ñại lý theo các ñiều khoản của 
hợp ñồng ñối với ðại lý Internet khi có ý kiến bằng văn bản của cơ quan Nhà nước có 
thẩm quyền. 

3. Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet ñịnh kỳ hàng quý (trước ngày 15 của 
tháng ñầu Quý kế tiếp) báo cáo về tình hình triển khai các dịch vụ Internet, danh sách 
các ðại lý Internet, các biện pháp kỹ thuật thực hiện trong việc quản lý ðại lý 
Internet của doanh nghiệp:  

- Với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi ñối với phạm vi toàn tỉnh. 

- Với Phòng Văn hóa và Thông tin ñối với phạm vi ñịa bàn huyện, thành phố. 

ðiều 7. ðiều kiện hoạt ñộng, quyền và nghĩa vụ của ðiểm cung cấp dịch vụ 
trò chơi ñiện tử công cộng 

1. ðiều kiện hoạt ñộng của ðiểm cung cấp dịch vụ trò chơi ñiện tử công cộng 
ñược quy ñịnh tại Khoản 1 và Khoản 2 ðiều 35 Nghị ñịnh số 72/2013/Nð-CP và 
Khoản 1 ðiều 5 Thông tư số 23/2013/TT-BTTTT ngày 24 tháng 12 năm 2013 của Bộ 
trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy ñịnh về quản lý ñiểm truy nhập Internet 
công cộng và ñiểm cung cấp dịch vụ trò chơi ñiện tử công cộng (sau ñây gọi tắt là 
Thông tư số 23/2013/TT-BTTTT), như sau: 

a) Tổ chức, cá nhân chỉ ñược thiết lập ðiểm cung cấp dịch vụ trò chơi ñiện tử 
công cộng khi có Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện hoạt ñộng ñiểm cung cấp dịch vụ trò 
chơi ñiện tử công cộng; 

b) Tổ chức, cá nhân ñược cấp Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện hoạt ñộng ðiểm 
cung cấp dịch vụ trò chơi ñiện tử công cộng khi ñáp ứng các ñiều kiện sau ñây: 

- Có ñăng ký kinh doanh ñiểm cung cấp dịch vụ trò chơi ñiện tử công cộng; 

- ðịa ñiểm cung cấp dịch vụ trò chơi ñiện tử công cộng cách cổng trường học 
với khoảng cách ñược quy ñịnh tại Khoản 2 ðiều này; 

- Có biển hiệu “ðiểm cung cấp dịch vụ trò chơi ñiện tử công cộng” bao gồm tên 
ñiểm, ñịa chỉ, số ñiện thoại liên hệ, số ñăng ký kinh doanh; 

- Tổng diện tích các phòng máy của ðiểm cung cấp dịch vụ trò chơi ñiện tử 
công cộng trên ñịa bàn tỉnh Quảng Ngãi tối thiểu ñúng theo quy ñịnh tại Khoản 5 
ðiều này; 

- Bảo ñảm ñủ ánh sáng, ñộ chiếu sáng ñồng ñều trong phòng máy; 

- Phải ñảm bảo tiêu chuẩn về phòng cháy, chữa cháy và có thiết bị, nội quy 
phòng cháy, chữa cháy theo quy ñịnh; 



08 CÔNG BÁO/Số 25/Ngày 24-11-2014

- Nộp lệ phí cấp Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện hoạt ñộng ñiểm cung cấp dịch vụ 
trò chơi ñiện tử công cộng; 

2. Quy ñịnh về khoảng cách từ ðiểm cung cấp dịch vụ trò chơi ñiện tử công 
cộng tới cổng trường học quy ñịnh tại ñiểm b Khoản 2 ðiều 35 Nghị ñịnh số 
72/2013/Nð-CP và Khoản 2 ðiều 5 Thông tư số 23/2013/TT-BTTTT, cụ thể như 
sau: 

a) Áp dụng ñối với trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung 
học 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 (Hai trăm mét) trở lên. 

b) ðược hiểu là chiều dài ñường bộ ngắn nhất từ cửa chính hoặc cửa phụ của 
ðiểm cung cấp dịch vụ trò chơi ñiện tử công cộng tới cổng chính hoặc cổng phụ của 
các trường và trung tâm quy ñịnh tại ñiểm a, Khoản này. 

3. Quyền và nghĩa vụ của chủ ðiểm cung cấp dịch vụ trò chơi ñiện tử công cộng 
quy ñịnh tại ðiều 36 Nghị ñịnh số 72/2013/Nð-CP. 

4. Quy ñịnh về biển hiệu của ðiểm cung cấp dịch vụ trò chơi ñiện tử công cộng 
quy ñịnh tại ñiểm c Khoản 2 ðiều 35 Nghị ñịnh số 72/2013/Nð-CP và Khoản 3 ðiều 
5 Thông tư số 23/2013/TT-BTTTT. 

5. Quy ñịnh về tổng diện tích các phòng máy của ðiểm cung cấp dịch vụ trò 
chơi ñiện tử công cộng theo các khu vực trên ñịa bàn tỉnh Quảng Ngãi ñược quy ñịnh 
như sau: 

a) Tối thiểu 50 m2 tại khu vực thành phố Quảng Ngãi;  

b) Tối thiểu 40 m2 tại khu vực thị trấn các huyện: Bình Sơn, Tư Nghĩa, Mộ ðức, 
ðức Phổ, Nghĩa Hành, Trà Bồng, Sơn Hà và Ba Tơ;  

c) Tối thiểu 30 m2 tại các khu vực còn lại. 

ðiều 8. Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng Internet và người chơi trò 
chơi ñiện tử trên mạng 

1. Người sử dụng Internet có quyền và nghĩa vụ quy ñịnh tại ðiều 10 Nghị ñịnh 
số 72/2013/Nð-CP và các quy ñịnh khác của Nhà nước trong hoạt ñộng Internet. 

2. Người chơi trò chơi ñiện tử trên mạng có quyền và nghĩa vụ quy ñịnh tại ðiều 
37 Nghị ñịnh số 72/2013/Nð-CP. 

3. Khi phát hiện các trang thông tin, dịch vụ trên mạng có nội dung chống lại 
Nhà nước Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, gây mất an ninh trật tự xã hội, 
người sử dụng Internet phải nhanh chóng thông báo cho các cơ quan chức năng gần 
nhất ñể xử lý. 

ðiều 9. Thời gian hoạt ñộng của ñiểm truy nhập Internet công cộng và 
ðiểm cung cấp dịch vụ trò chơi ñiện tử công cộng 

1. Thời gian hoạt ñộng của ðại lý Internet và ðiểm truy nhập Internet công cộng 
của doanh nghiệp không cung cấp dịch vụ trò chơi ñiện tử: từ 07 giờ 00 ñến 23 giờ 00 
hàng ngày. 
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2. Thời gian hoạt ñộng của ðiểm truy nhập Internet công cộng tại khách sạn, 
nhà hàng, bến tàu, bến xe, quán cà phê và ñiểm công cộng khác không cung cấp dịch 
vụ trò chơi ñiện tử thực hiện theo quy ñịnh tại Khoản 2 ðiều 6 Thông tư số 
23/2013/TT-BTTTT. 

3. Thời gian hoạt ñộng của ñiểm cung cấp dịch vụ trò chơi ñiện tử công cộng 
quy ñịnh tại Khoản 8 ðiều 36 Nghị ñịnh 72/2013/Nð-CP. 

ðiều 10. Thẩm quyền và quy trình thẩm ñịnh hồ sơ, kiểm tra thực tế và cấp, 
sửa ñổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện hoạt ñộng 
ðiểm cung cấp dịch vụ trò chơi ñiện tử công cộng 

1. Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện hoạt ñộng ðiểm cung cấp dịch 
vụ trò chơi ñiện tử công cộng 

a) Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chủ trì việc cấp, sửa ñổi, bổ sung, thu 
hồi, gia hạn, cấp lại Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện hoạt ñộng ðiểm cung cấp dịch vụ 
trò chơi ñiện tử công cộng. 

b) Nội dung, thủ tục cấp, sửa ñổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy chứng 
nhận ñủ ñiều kiện hoạt ñộng ðiểm cung cấp dịch vụ trò chơi ñiện tử công cộng thực 
hiện theo ðiều 7, 8, 9, 10, 11 Thông tư số 23/2013/TT-BTTTT. 

2. Quy trình thẩm ñịnh hồ sơ, kiểm tra thực tế 

a) Nộp hồ sơ ñề nghị cấp Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện hoạt ñộng ðiểm cung 
cấp dịch vụ trò chơi ñiện tử công cộng: 

- Tổ chức, cá nhân chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh, nộp trực tiếp hồ sơ tại 
Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố. 

- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố kiểm tra tính pháp lý và nội 
dung hồ sơ. Trường hợp hồ sơ ñầy ñủ, hợp lệ thì tiến hành tiếp nhận, vào sổ theo dõi, 
lập biên nhận; trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn ñể tổ chức, cá 
nhân ñến nộp hồ sơ làm lại. 

b) Kiểm tra thực tế ðiểm cung cấp dịch vụ trò chơi ñiện tử công cộng: 

Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố thành lập Tổ ñánh giá từ 2 
ñến 3 thành viên là ñại diện cơ quan chuyên môn ñể ñánh giá thực tế ðiểm cung cấp 
dịch vụ trò chơi ñiện tử công cộng trên ñịa bàn quản lý. Tổ ñánh giá khi kiểm tra tại 
ñịa bàn xã, phường, thị trấn nào thì mời ñại diện Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị 
trấn ñó tham gia. 

Trong vòng 08 (tám) ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ theo quy ñịnh ñối 
với cấp mới, 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ theo quy ñịnh ñối với 
sửa ñổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại Giấy chứng nhận, Tổ ñánh giá tiến hành ñánh giá 
thực tế tại ðiểm cung cấp dịch vụ trò chơi ñiện tử công cộng. 

c) Nội dung ñánh giá: 

Sự phù hợp của ðiểm cung cấp dịch vụ trò chơi ñiện tử công cộng so với các 
ñiều kiện quy ñịnh tại ñiểm b Khoản 1 ðiều 7 Quy ñịnh này. 



10 CÔNG BÁO/Số 25/Ngày 24-11-2014

d) Kết quả ñánh giá: 

Kết quả ñánh giá ñược lập thành biên bản, biên bản ñánh giá ghi ñầy ñủ các nội 
dung và có chữ ký xác nhận của ñại diện ðiểm cung cấp dịch vụ trò chơi ñiện tử công 
cộng và Tổ trưởng Tổ ñánh giá. Các ñiều kiện chưa phù hợp với quy ñịnh tại ñiểm b 
Khoản 1 ðiều 7 Quy ñịnh này phát hiện trong quá trình ñánh giá phải ñược ñưa vào 
biên bản ñánh giá. 

Trong trường hợp ñại diện ðiểm cung cấp dịch vụ trò chơi ñiện tử công cộng 
không ñồng ý với kết quả ñánh giá của Tổ, ñại diện của ðiểm cung cấp dịch vụ trò 
chơi ñiện tử công cộng có quyền ghi kiến nghị của mình vào cuối biên bản trước khi 
ký tên xác nhận. Biên bản ñánh giá vẫn có giá trị pháp lý trong trường hợp ñại diện 
ðiểm cung cấp dịch vụ trò chơi ñiện tử công cộng không ký tên vào biên bản. 

3. Cấp, sửa ñổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện 
hoạt ñộng ðiểm cung cấp dịch vụ trò chơi ñiện tử công cộng 

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xem xét kết quả ñánh giá trong thời hạn 
02 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc ñánh giá: 

a) Nếu hồ sơ hợp lệ thì cấp, sửa ñổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại Giấy chứng nhận 
ñủ ñiều kiện hoạt ñộng ðiểm cung cấp dịch vụ trò chơi ñiện tử công cộng. 

b) Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì thông báo bằng văn bản cho ðiểm cung cấp dịch 
vụ trò chơi ñiện tử công cộng những ñiều kiện không ñạt, yêu cầu và thời hạn khắc 
phục. Trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày nhận ñược bản báo cáo khắc phục của 
ðiểm cung cấp dịch vụ trò chơi ñiện tử công cộng hoặc kết quả kiểm tra lại (khi cần 
thiết), nếu hợp lệ thì Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố cấp, sửa ñổi, bổ sung, gia 
hạn, cấp lại Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện hoạt ñộng ðiểm cung cấp dịch vụ trò chơi 
ñiện tử công cộng. 

c) Trường hợp không cấp, sửa ñổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại Giấy chứng nhận ñủ 
ñiều kiện hoạt ñộng ðiểm cung cấp dịch vụ trò chơi ñiện tử công cộng, Ủy ban nhân 
dân các huyện, thành phố trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

4. Trả kết quả 

Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố vào sổ theo dõi, sao lưu hồ 
sơ, trả kết quả, thu phí, lệ phí, thu biên nhận hồ sơ. 

5. Phí, lệ phí cấp Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện hoạt ñộng ðiểm cung cấp dịch 
vụ trò chơi ñiện tử công cộng theo quy ñịnh của Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và 
Truyền thông. 

 
Chương III 

TỔ CHỨC, THỰC HIỆN 

ðiều 11. Sở Thông tin và Truyền thông 

1. Tổ chức, triển khai thực hiện và theo dõi tình hình thực hiện Quy ñịnh này; 
tuyên truyền, phổ biến cho các doanh nghiệp viễn thông, các tổ chức, cá nhân có liên 
quan nhằm thực hiện tốt các nội dung của Quy ñịnh này. 
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2. Công khai trên Trang thông tin ñiện tử của Sở Thông tin và Truyền thông danh 
sách các ðiểm cung cấp dịch vụ trò chơi ñiện tử công cộng ñược cấp hoặc bị thu hồi 
giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện ðiểm cung cấp dịch vụ trò chơi ñiện tử công cộng trên ñịa 
bàn tỉnh. 

3. Cập nhật danh sách các trò chơi G1 ñã ñược phê duyệt nội dung, kịch bản và 
danh sách các trò chơi G1 ñã bị thu hồi quyết ñịnh phê duyệt nội dung, kịch bản trên 
Trang thông tin ñiện tử của Sở Thông tin và Truyền thông. Hướng dẫn, quy ñịnh các 
ðiểm cung cấp dịch vụ trò chơi ñiện tử công cộng, ðiểm truy nhập Internet công 
cộng sử dụng phần mềm quản lý ñiểm truy nhập Internet và ñiểm cung cấp dịch vụ 
trò chơi ñiện tử công cộng.  

4. Chủ trì và phối hợp với Công an tỉnh, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố 
trong việc quản lý, thanh tra, kiểm tra, thống kê, báo cáo tình hình hoạt ñộng của 
ðiểm truy nhập Internet công cộng và ðiểm cung cấp dịch vụ trò chơi ñiện tử công 
cộng trên ñịa bàn. 

5. Chủ trì, phối hợp với Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố và các doanh 
nghiệp cung cấp dịch vụ Internet, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi ñiện tử ñể 
phổ biến pháp luật về quản lý Internet và trò chơi ñiện tử trên ñịa bàn. 

6. Trước ngày 15 tháng 12 hàng năm, báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông 
(qua Cục Viễn thông) và Ủy ban nhân dân tỉnh các nội dung theo quy ñịnh tại Thông 
tư số 23/2013/TT-BTTTT. 

ðiều 12. Công an tỉnh 

1. Phối hợp với các ñơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an các tỉnh, thành 
phố khác thực hiện các biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ ñể ñảm bảo an ninh, an toàn 
mạng thông tin trong hoạt ñộng Internet theo quy ñịnh của Bộ Công an.  

2. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan chức năng có liên 
quan hướng dẫn, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt ñộng cung cấp, sử 
dụng dịch vụ Internet của các ðiểm truy nhập Internet công cộng và ðiểm cung cấp 
dịch vụ trò chơi ñiện tử công cộng trên ñịa bàn tỉnh. 

3. Kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện công tác ñảm bảo an ninh, trật tự, phòng 
cháy, chữa cháy tại các ðiểm cung cấp dịch vụ trò chơi ñiện tử công cộng, ðiểm truy 
nhập Internet công cộng theo quy ñịnh của pháp luật. 

4. Chỉ ñạo Công an các huyện, thành phố phối hợp quản lý hoạt ñộng ðiểm 
cung cấp dịch vụ trò chơi ñiện tử công cộng, ðiểm truy nhập Internet công cộng tại 
ñịa phương. 

ðiều 13. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

1. Thực hiện quản lý nhà nước ñối với hoạt ñộng của các ðiểm cung cấp dịch vụ 
trò chơi ñiện tử công cộng, ðiểm truy nhập Internet công cộng trên ñịa bàn quản lý. 

2. Cấp, sửa ñổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện 
hoạt ñộng ðiểm cung cấp dịch vụ trò chơi ñiện tử công cộng trên ñịa bàn quản lý.  
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3. Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện những quy ñịnh của Nhà nước về 
ñăng ký kinh doanh hoạt ñộng ðiểm cung cấp dịch vụ trò chơi ñiện tử công cộng, 
ðiểm truy nhập Internet công cộng trên ñịa bàn quản lý. 

4. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Quy ñịnh này cho chủ các 
ðiểm cung cấp dịch vụ trò chơi ñiện tử công cộng, ðiểm truy nhập Internet công 
cộng, các tổ chức, doanh nghiệp viễn thông và người dân trên ñịa bàn quản lý. 

5. Chủ trì thanh tra, kiểm tra tình hình hoạt ñộng của ðiểm truy nhập Internet 
công cộng và ðiểm cung cấp dịch vụ trò chơi ñiện tử công cộng trên ñịa bàn quản lý. 

6. Công khai trên trang thông tin ñiện tử của ñịa phương danh sách các ðiểm cung 
cấp dịch vụ trò chơi ñiện tử công cộng ñược cấp và bị thu hồi giấy chứng nhận ñủ ñiều 
kiện ñiểm cung cấp dịch vụ trò chơi ñiện tử công cộng trên ñịa bàn. 

7. Thực hiện báo cáo ñịnh kỳ 06 tháng một lần và ñột xuất về tình hình hoạt ñộng 
của các ðiểm cung cấp dịch vụ trò chơi ñiện tử công cộng, ðiểm truy nhập Internet 
công cộng trên ñịa bàn theo quy ñịnh của Nhà nước và yêu cầu của Sở Thông tin và 
Truyền thông. 

ðiều 14. Chủ ðiểm cung cấp dịch vụ trò chơi ñiện tử công cộng, ðiểm truy 
nhập Internet công cộng trên ñịa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

1. Thực hiện Quy ñịnh này và các quy ñịnh pháp luật khác có liên quan. 

2. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về những vi phạm của Quy ñịnh này và các 
quy ñịnh pháp luật khác có liên quan. 

ðiều 15. ðiều khoản chuyển tiếp 

Các ñiểm truy nhập Internet công cộng có cung cấp dịch vụ trò chơi ñiện tử 
ñang hoạt ñộng theo quy ñịnh tại Quyết ñịnh số 27/2009/Qð-UBND ngày 05 tháng 6 
năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi và Nghị ñịnh số 97/2008/Nð-CP 
ngày 28 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ 
Internet và thông tin ñiện tử phải chuyển ñổi, ñáp ứng các ñiều kiện trong khoảng 
thời gian ñược quy ñịnh tại ðiều 14 Thông tư số 23/2013/TT-BTTTT và làm thủ tục 
ñể ñược cấp Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện hoạt ñộng ðiểm cung cấp dịch vụ trò chơi 
ñiện tử công cộng theo Quy ñịnh này. 

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phát sinh, các tổ chức, cá nhân có 
liên quan phản ánh bằng văn bản về Sở Thông tin và Truyền thông ñể nghiên cứu, 
tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét bổ sung, sửa ñổi./. 
 

  TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
   CHỦ TỊCH 
   Lê Viết Chữ 
 
 


