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UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

Số:  04 /KL-STTTT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Tĩnh, ngày  30  tháng 6  năm 2016 
 

KẾT LUẬN THANH TRA 

Về hoạt động kinh doanh dịch vụ internet và trò chơi điện tử công cộng 

trên địa bàn tỉnh 

 

Căn cứ Quyết định thanh tra số 55/QĐ-STTTT ngày 6/6/2016 của Giám 

đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh về việc thành lập Đoàn thanh tra hoạt 

động kinh doanh dịch vụ internet và trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh; 

Xét kết quả thanh tra của Đoàn thanh tra;  

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông kết luận như sau:  

I. Tình hình chấp hành pháp luật về hoạt động kinh doanh dịch vụ 

internet và trò chơi điện tử công cộng của các doanh nghiệp và hộ kinh 

doanh trên địa bàn tỉnh:  

1. Ưu điểm: 

- Các doanh nghiệp, hộ kinh doanh đã cơ bản chấp hành quy định tại Nghị 

định 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ 

Internet và thông tin trên mạng; Nghị định 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 

của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, 

viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện; Thông tư 23/2013/TT-

BTTTT ngày 24/12/2013 quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng 

và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng; Thông tư số 24/2014/TT-

BTTTT ngày 29/12/2014 quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp và sử 

dụng dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng;  

- Các đại lý internet đã tham gia khá đầy đủ các lớp tập huấn văn bản quy 

phạm pháp luật nên đã nắm bắt tốt quy định của pháp luật;  

- Các điểm kinh doanh dịch vụ internet và trò chơi điện tử công cộng cơ bản 

tuân thủ tốt quy định pháp luật về hoạt động kinh doanh có điều kiện, niêm yết nội 

quy, đảm bảo an toàn an ninh thông tin, an ninh trật tư, phòng cháy chữa cháy, có 

giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động do UBND cấp huyện cấp tạm thời;  

- Đa số các đơn vị, hộ cá thể và cá nhân hoạt động kinh doanh chấp hành 

nghiêm túc việc thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính.  

2. Tồn tại: 

- Đa số đại lý internet_games hoạt động quá giờ quy định (8h - 22h) đối với 

điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, (6h – 23h) đối với đại lý 

internet;  
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- Các đại lý internet sử dụng các trò chơi điện tử, phần lớn không giống tên 

trong danh sách của Bộ TT&TT công bố trên Cổng thông tin điện tử 

http://mic.gov.vn;  

- Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ internet ký hợp đồng với điểm cung cấp 

dịch vụ internet công cộng không đúng mẫu hợp đồng đại lý internet công cộng; 

khi ký hợp đồng doanh nghiệp không phân biệt khách hàng cá nhân (hộ gia 

đình) với khách hàng kinh doanh đại lý internet công cộng, dẫn đến ký kết hợp 

đồng sai mẫu quy định; đặc biệt các đại lý internet sử dụng đường truyền của 

mạng Viettel để xảy ra một thời gian dài nhưng chậm khắc phục;  

- Vẫn còn một số Đại lý niêm yết biển hiệu, nội dung sử dụng dịch vụ 

internet và trò chơi điện tử công cộng không đầy đủ thông tin theo Nghị định số 

72/2013/NĐ-CP; vị trí niêm yết không dễ cho người sử dụng thấy và đọc;  

- Một số Đại lý internet của VNPT và Viettel đã đi vào hoạt động nhưng 

chưa ký Hợp đồng Đại lý internet hoặc ký Hợp đồng đại lý không đúng quy định 

tại Nghị định 72/2013/NĐ-CP (không đúng mẫu); 

- Một số cá nhân, cơ sở kinh doanh chưa chấp hành tốt việc thanh tra, xử lý 

của Đoàn thanh tra, còn có biểu hiện trốn tránh Đoàn thanh tra.  

II. Kết quả thanh tra:  

Kiểm tra 98 Đại lý internet và trò chơi điện tử công cộng về việc chấp hành 

các quy định về đăng ký kinh doanh, hợp đồng Đại lý internet, điều kiện hoạt 

động của Đại lý internet, Điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng và 

nhật ký sử dụng internet. Qua kiểm tra, hầu hết các Đại lý internet công cộng đã 

có giấy phép đăng ký kinh doanh, niêm yết nội quy sử dụng, thời gian hoạt 

động, giá cước dịch vụ, cơ bản đáp ứng các điều kiện kinh doanh theo quy định.  

Tuy nhiên, các Đại lý internet, chủ yếu cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử, 

một số đại lý làm biển hiệu Đại lý internet, điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện 

tử công cộng không đầy đủ thông tin theo quy định tại Nghị định 72/2013/NĐ-

CP (không ghi đúng từ ngữ, không đặt tên điểm kinh doanh rõ ràng, không ghi 

số đăng ký kinh doanh, địa chỉ và số điện thoại liên hệ), hoạt động quá giờ quy 

định; một số đại lý không có Giấy phép ĐKKD, chưa có hợp đồng Đại lý 

internet hoặc hợp đồng không đúng mẫu. Đoàn thanh tra đã lập biên bản đối với 

18 Đại lý internet, làm việc với các doanh nghiệp Viễn thông, Viettel để yêu cầu 

các đơn vị chấn chỉnh, thực hiện đúng quy định của pháp luật.   

Các đối tượng vi phạm bị lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính theo 

Nghị định số 174/2013/NĐ-CP; phạt tiền 9.900.000đ; tạm đình chỉ 01 đại lý 

không có giấy phép đăng ký kinh doanh; nhắc nhở, chấn chính và yêu cầu 10 đại 

lý hoàn chỉnh, bổ sung các giấy tờ còn thiếu.   

III. Nhận xét và kết luận:  

1. Phần lớn các đại lý internet-games chấp hành tốt mọi quy định của pháp 

luật. Tuy nhiên, vẫn còn có một số trường hợp chưa chấp hành nghiêm túc.  

2. Đối với các doanh nghiệp viễn thông:  

http://mic.gov.vn/
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- VNPT và Viettel Chi nhánh tại Hà Tĩnh chưa hiểu đúng đắn việc ký kết 

hợp đồng đại lý internet công cộng, không phân biệt đối tượng khách hàng cụ 

thể là cá nhân, hộ gia đình hay hộ kinh doanh để ký đúng mẫu hợp đồng; 

- Chưa thực hiện tốt các quy định trong hợp đồng đại lý internet công cộng 

như công tác tập huấn, quản lý, giám sát các đại lý ở cơ sở. Công tác quản lý, 

kiểm soát của doanh nghiệp chưa chặt chẽ.  

3. Đối với Đoàn thanh tra:  

Mặc dù thời gian ngắn, số lượng các đối tượng được thanh tra, kiểm tra 

chưa nhiều nhưng Đoàn thanh tra đã triển khai khẩn trương nhiệm vụ thanh tra, 

kiểm tra trên diện rộng. Qua đó, đã chấn chỉnh, xử lý, giáo dục được nhiều đối 

tượng vi phạm pháp luật, góp phần xứng đáng vào công tác tuyên truyền pháp 

luật, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước của Sở TT&TT trên địa bàn tỉnh.  

IV. Kiến nghị:  

1. Đề nghị Bộ TT&TT tập huấn, hướng dẫn cho các Sở về công tác quản lý 

các loại hình trò chơi điện tử và cách xử lý vi phạm hành chính đối với đại lý 

internet kinh doanh trò chơi không có trong danh sách công bố; xem xét quy 

định thời gian hoạt động games muộn hơn hoặc sớm hơn ở các địa điểm phù hợp 

và chỉ đạo biện pháp can thiệp vào máy chủ hoặc cảnh báo đến giờ nghỉ phải 

ngừng hoạt động để khách hàng chơi games biết và chuẩn bị kết thúc cuộc chơi 

trên mạng.  

2. Đề nghị UBND tỉnh:  Xem xét, chỉ đạo thống nhất về việc các Đội kiểm 

tra liên ngành, Đoàn thanh tra liên ngành, tiến hành thanh tra, kiểm tra đối với 

Đại lý internet và trò chơi điện tử công cộng, có nội dung chồng chéo nhau giữa 

các cơ quan, đơn vị chức năng (như: Sở TT&TT, Sở VHTT&DL, Đội kiểm tra 

liên ngành VHXH 814, Phòng Văn hóa Thông tin);  

3. Phòng VHTT các huyện, thành phố, thị xã: Tăng cường công tác quản lý 

Nhà nước, hướng dẫn các đại lý internet-games hoạt động đúng pháp luật.    

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c);  

- Thanh tra Bộ TT&TT; 

- Thanh tra tỉnh (b/c);  

- Lãnh đạo Sở;  

- Phòng BCVT;  

- Phòng VHTT;  

- Các doanh nghiệp Viễn thông;  

- Lưu: VT, TTra.  

 


