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Kiêm tra cric tfui tÿ Internetvà vg trô choi tliÇn türcông cQng

Thgc hiên Chuong trinh công tâc nàm 2020, Sô Thông tin và Truyèn thông Hà
Nam dâ ban hành Quyét dlnh sô 435IQD-STTTT ngày l4l5l2)2} vè kiém ffa câc dqi
1ÿ Internet và diém cung câp dich vu trô choi diên tü công cQng.

Càn cri Bâo. câo két quâ kiém tra s6 36IBC-EKT ngày 291612020 cüa Doàn
Kiém tra, Giâm dôc Sô Thông tin và Truyèn thông Hà Nam [éi r"+n nhu sau:

1. Khâi quât chung

Tir ngày 20l5l2O2O dén ngày 171612020, Doà,n Kiém ffa dàtién hanh kiém tra
eOi vOi 24 câc dçri lÿ Intemet và diém cung câp dich 4r trô choi diÇn tü công ceng
(dpi lÿ) trên dia bàn tinh Hà Nam.

Z.«ét quâ kiôm tra

a) Giây chimg nhân dàng kÿ kinh doanh và hçrp dàng dAi 1ÿ Internet

24 d,ai lÿ dà cô giây chimg nhân dàng kÿ kinh doanh, 22 dqi lÿ dà' kÿ hqp
dàng dpi lÿ Internet, thùi diém kiém ffa 04 dai lÿ môi kinh doanh chua ,uât trirh
dugc hqp dàng dpi lÿ Internet.

b) Giây chung nhân dü dièu kiÇn hopt dqng diém cung câp dfch 4r trô choi
iliÇn tü công công (GCN)

19 dpi lÿ dà cô GCN, 03 dai lÿ không cô GCN 1à dpi lÿ môi hopt dQng , 02 dqi

lÿ GCN hét han.

c) Châp hành thùi gian hopt d§ng theo quy dinh

Kiêm tra trên hÇ thông mây chü: 2l dai lÿ dà châp hành düng thùi gian ho4t

dông; 03 dAi 1ÿ côn hopt dQng ngoài khoâng thùi gian quy d!nh.

d) Bién hiÇu, niêm yét.,9i quy sü dUng dlch vr.r, thùi gian hopt dQng, giâ cuôc

24 dai 1ÿ dâ cô bién hiÇu, niêm yét tt Oi gian hoqt dông, giâ cuôc düng, dü

thông tin theo quy tIlnh; 23 dqi lÿ- niêm yét ,r9i quy sü dung dich vU dü thông tin,
côn 01 dpi 1ÿ nQi quy sü dpng dfch vp thiéu thông tin.

d) Danh sâch trô choi G1

22 dai lÿ dâ niêm yét danh sâch trô choi G1 côn 02 dai lÿ chua niêm yét danh
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sâch trô choi Gl.

e) Thiét bi và nQi quy phông chây, chüa chéry; dia diém kinh doanh, diÇn tich
phông 

^ây, 
ânh sâng

Phàn lôn câc dai lÿ dri ttriét bi và nQi quy phông chây, chüa chây; clâm bâo

diÇn tich, ânh sâng phông mây và khoâng câch tcvi cô.rg truùng hqc tù 200mtrô lên

theo quy dinh. Côn 01 dpi lÿ thiéu ttriét Ui phông chây, chüa chây ho{c thiéu nQi

quy tiêu lÇnh.

g) Câc hành vi bf câm theo quy dinh

Thùi diém kiém tra chua phât hiÇn dai lÿ cô khâch hang vi ph4m hành vi câm.

Bâng tông hqp chi tiét

NQi dung C6
Không cô

/Chua xuât
trintr/hét h4n

Ghi chü

Giây dàng ky ki"h doanh 24

Hçrp dàng dAi 1ÿ Intemet 20 04 dai lÿ chua xuât trinh

Giây chtrng nhan dü dièu kiÇn

hopt dQng
t9 5

03 dai lÿ không cô,02 dqi
lÿ héthqn

Ctrfn hành thoi gian hoat dQng

(kiêm tra trên mây chü)
2l 03

03 d?i lÿ hopt dông ngoài
thoi gian quy dinh

Bién hiÇu theo quy dinh 24

NQi quy sri dpng dich vu, Già
dông, mô cüa, giâ cuôc

23 0l 0l dai lÿ thiéu thông tin

Danh sâch trô choi Gl 22 02 02 dqilÿ không niêm yét

Dâm bâo khoang câch, diên tich
phông mây

24 0

fhiét bivà nQi quy phông chây,
chüa chây

23 01
01 dai lÿ không cô binh,
nQi quy tiêu lênh

Câc hanh vi bf câm 24 0 Chua phât hiên

3. Nh$n xét két lu{n

a) Doàn kiém tra

Trong quâ trinh kiêm tra, Doàn kiém tra không làm ânh huông <lén hoat dông
binh thuùng cüa câc d4i lÿ. Khi phât hiÇn sai sôt, Doàn kiém ffa dâkip thùi xü lÿ,
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chi rô nhüng viêc làm chua düng; yêu càu chü dpi lÿ châm dut câc sai phpm, châp
hành nghiêm tüc thôi gian hopt dông hàng ngày tù 08-22 giù, dàng thôi huông dân,
yêu càu chü d4i lÿ hoàn thiÇn câc nQi dung, giây tù côn thiéu

b) Câc dpi lÿ

- Ifu diém:

Co bân dâ dâp tmg dü dièu kiên hoat dông , c6 ÿ thüc châp hành câc quy dinh
cüa Nhà nuôc, không vi ph4m câc hành vi bf câ*; cô giây chimg nhan dàng §
kinh doanh; cô bién hiÇu, c6 niêm yét r,9i quy sü dung, giâ cuôc,giù dông mô cüa,
danh sâch trô choi Gl; c6 GCN, hqp dàng dai lÿ Interner, dày dü. Da sô câc dqilÿ
ô huyÇn Lÿ Nhân, Phü Lÿ dü thü tpc, dâp tmg dü dièu kiÇn . câc dai lÿ dusc kiém
tra dèu cô ÿ thirc hçrp tâc vôi Doàn kiém tra. Sau khi dugc nhâc nhô, xü 1ÿ vi phpm
hành chinh, câc dai 1ÿ dâ khâc phuc tàn tai. Dén ngày 251612020 câc dqi 1ÿ dâ châp
hành xong câc quyét dinh xü phat.

- Nhugc diêm:

Mqt sô dai lÿ tpi huyÇn Kim Bâng, thi xâ Duy Tiên chua châp hành thùi gian
hopt dQng hàng ngày; môt sô dai lÿ t4i huyÇn Binh Lpc, thành pnO fnri Lÿ GCN
hét han, chua cô GCN, chua xuât trinh dugc hqp dàng d4ilÿ,không niêm yét dunh
sâch trô choi Gl theo quy dinh.

- Nguyên nhân:

MQt sô dpi 1ÿ môi kinh doanh chua nâm rô quy dinh nên côn thiéu giây tù liên
quan; vi lqi nhufln dAi lÿ .ô tirh cung câp dlch vp trô choi diÇn tri cho nguùi choi
nên chua châp hành thùi gian hopt clQng.

4. BiÇn phâp xû lÿ iIâ âp dgng

pOi vOi nhüng dai 1ÿ môi kinh doanh, Doàn kiêm tra lfp biên bân chi rô tôn
t4i, thiéu sôt, nhâc nhô và gia h4n thùi gian, yêu càu câc dai lÿ phâi dâp ung dü

dièu kiÇn hopt dQng theo quy dinh gôm: GCN, hqp dàng dai lÿ Internet, danh sâch

trô choi G1, thiét bf, nQi quy, tiêu lÇnh phông chây chüa chây; châp hành thôi gian

hopt <lQng. Sau thùi gian gia hpn, câc dpi lÿ dâ hoàn thiÇn khâc phUc tàn tpi, xuât

trinh dugc GCN, hqp dàng dpi lÿ, danh sâch trô choi Gl.
pôi vOi câc dpi lÿ hoat dông ngoài khoâng thôi gian quy dinh vôi sô lugng it,

.!
thùi gian ngàn phât hiÇn trên mây chü, Doàn kiêm tra dâ nghiêm khàc nhàc nhô,

yêu càu chü <l4i lÿ cam két châp hành thùi gian hopt dQng.

Eoàn kiém tra dâ lAp biên bân và ra quyét dinh xir phqt vi pham hành chinh

bàng hinh thûc phat tièn aôi vOi 04 dai lÿ sô tièn 9.250.000 dông.
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m Tên il4i Iÿ Dla chî
Xür phet
(<Iàng)

1 Lê Viêt Düng
Duong Nguyên Phûc Lai, tô mê
ttrugng, phuôrng Liêm Chinh,
thanhphô PhüLÿ

Không niêm
yêt danh sâch

tô choi Gl
1.500.000

2 Ninh Vàn l ri
SO S: Ducmg Trièu Hôi, tô
Binh Long, thitÉn Binh Mÿ,
huyÇn Binh Lpc

Không niêm
yét danh sâch

trô choi Gl
1.500.000

aJ Tô Thi Hqi
Khu Dô thi moi, tlritân Dàng
Vàn, t}ü xâ Duy Tiên

Ho4t dQng qua

siù
3.750.000

4 Nguyên Hà Tr.inh
rô o ttrite, Qué, huyÇn Kim
Bang

Hopt dQng quâ
giÙ

2.500.000

5. Kién nghi và yêu càu

Dè ngh! UBND thành pnO fntr Lÿ, huyÇn Binh Lpc, huyÇn Thanh Liêm tuyên
truyèn phô Uién câc quy ctinh cüa Nhà nuôc ,è tirt vgc Internet, huông dân câp

Aôi CCN, niêm yét danh sâch trô choi Gl theo quy dinh. UBND thi xâ Duy Tiên,
huyÇn Kim Bâng, thành pfrO fnri Lÿ chî dpo câc phông chuyên môn tàng cuàng

.:
viÇc tuyên truyên phô biên câc quy dinh cüa Nhà nuôc, thuùng xuyên kiêm tra,
nâm bât viÇc châp hành phâp luât, thùi gian hopt dông cûa câc dai lÿ trên dia bàn
quân lÿ.

Yêu càu câc d1i lÿ Intemet và diém
châp hành düng câc quy dinh cüa Nhà n

cung vg trô choi <liÇn tü công cqng

Noi nltQn:
- UBND tinh; -l
- Thanh tra BQ; l-aé Ulc

- Thanh tra tinh; I
- Lânh tlao sô; r
- UBND, Phông VHTT câc huyÇn, thành phti, thixâ;
- Câc ttpi.lÿ Internet dugc kiém tra;
- Luu: Hô so TTra.

Duy Tuân

GIÂM oÔc
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