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Thanh tra câc dai lÿ Internet và diêm cuns câp
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Thlrc hiÇn Chuong tinh công trlc nàm 2018, Thanh tra SÔ Thông tin và Truyèn
thông IIa Nam tlâ ban hành Quyêt tlintr sô ztlqO-Sffff ngày 0514/2018 vê thanh
tra c6c ttei lÿ Intemet và diêm cung câp dich vU trè choi di§n tü công c§ng.
Càn cû Bâo câo két qua thanh ta s6 Z+æç- DTTra ngày 23/5l2}l8 cua Doan
thanh ta, Chânh Thanh tra Sô thOng tin và Truyèn thông tIà Nam két luQn nhusau:

f. Khâi qu6t chung
Ttr ngày 17l4l2}l8 dén ngày l4tstz}l8,Eoàn thanh tra dâ tién hành thanh tra
crâc tl+i lÿ Inlernet và iliêm cung câp dlch vu trè choi <ÎiÇn trÏ công cQng (g9i tât h
tlai lÿ) trên tlia ban tinh a6i vOi 46 d.arlÿ.

2.Kétquâthanh tra
u) Giây chrmg nhfln <tàng

§

kinh doanh và hçrp dông <l4i lÿ Intemet

44 dai lÿ ûâ c6 giây chrmg nh$n ttàng ky kinh doanh, hong d6 04 ttai lÿ c6
giây chrmg nhân ttàng lsÿ kinh doanh nhrmg thiéu nganh nghè, 0Z tlai lÿ chua c6
giây chung nhân <tftre ky kinh doanh 34 ttai lÿ tlâ ky hcp <tèng <tei lÿ Intemet, 12
d4i lÿ chua c6 hçrp itàng dai lÿ Internet.
b) ciây chimg nhgn tlü ttièu kiÇn ho4t tlQng ttiém cung câp dich vu üô chqi
diÇntrlcôngcQng (GCN)
27 dailÿ tlâ cô GCN, 19 d+i lÿ không c6 GCN trong tt6 c6 m§t s6 aai t1t mOi
hogt tt§ng dâ làm hà ss và thârn dinh vi üi, cèn mÇt si5 ttgi lÿ kàông tlâm bâo vè
ttièu kiÇn diÇn tich, khoang câch tôi công truùng hgc nên chua duo. c câp GCN.
c) Châp hành thùi gian hogt ttQng theo quy dinh

27 dqi lÿ ttâ châp hanh tlung thü gian hoat dông; kiém tra trên
chü, 19 d4i 1ÿ côn ho4t dQng ngoài khoang thoi gian quy ttinh.

hÇ
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d) Bién hiêu và niêm yét nQi quy sü dgng dich vg, thùi gian hopt tlQng giâ
cuôc và danh sâch trô choi Gl
Co ban câc d4i lÿ dà c6 bièn hiÇu và niêm yét n6i quy, thü gian ho4t tlQng,
niêm yét giâ cuirc danh srich trô choi Gl, thing, <tù thông tin theo quy rlinh. Tuy
hhiên, mQt s6 Aai tÿ c6 bién hiÇu nhrmg côn thiéu thông tin rO giây chrmg nhin
kinh doanh; sii diçn tho4i, thiéu danh sâch trô choi Gl.
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d) Thiét bi và noi quy phông chây, chiia chây; rtia diêm kinh doantr, diÇn
phông mriy, ânh sâttg
chây; tlâm bâo
Phân 16rr câc ttgi lÿ dü thiét bi và nQi quy phgng chây, chüa
truùng hqc ttr 200m tÔ lên
diÇn tich, ânh sang phèng mây và ktroang câch toi công
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r, àléo-tr,iét bi phèng châv, "hP
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e) Câc hanh vi bi câm theo quy dinh
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Nhin xét két lu$n

a) Doan thanh

tra

anh hucmg <Én hogt
Trong quâ trinh thanh tra, Doà'n thanh tra ktrông làm
s6t' Doan thanh tra ttâ kip thü
ttông binh thuong cüa câc dei lÿ. Khi phât hiÇn sai
*,i ü, oru rô nhiing viÇc làm chua tlüng; vêu càu chri a?i tv."lf^1ft:.1t:i1ph*'
tlông thÙi
nghiêÀ tuc thü gian hopi tl§ng hanq ngàv.,tÙr 9"3' .*Y'
"iap'f,etf,
chü tlai lÿ hoan thiÇn câc nQi dung' giây tÙ côn thiêu' '
huông dân, yé.,
"à,,
lÿ
tlai
b) Câc

thüc châp hanh
- Uu ttiêm: Co ban tlâ ttÉp rmg ttü dièu kiÇn hoat d§ng, c6 ÿ
vi bi câm' C6 giây ohtmg
câc quy ttinh cüa Nhà nuôc, klgnt vi ph4m câc hành
o:t
nhân tlàne kÿ kinh a""rr,,iôio"J açiiy Intemet,:6.bi": litu:."::T {é:-'Oi
rtây ttù. Hàu hêt crâc tlai
,,tipng, iii"ot",giù tt6ng âô cr1a, danh sâch trè choi Gl
Câc-<lei lÿ dugc thanh tra
flr Oïüet Binh Luc aU Uiri tuc, ttâp rmg ttü ttièu kiên'
y'tf*" hq? t"c va Ooan thanh ba. Sau khi dugc nhâc nhô, xü Iÿ vi phqm
Éèu
x'i ptrat'
"O
tlei lÿ <Iâ cam két khâc phqc tOn t+i, châp hanh quyét Ainh
hành chinh, c6c

m§t sl5 ttai lÿ không Ali giây
- Nhuo. c diêm: Côn nhièu dai lÿ không c6 GCN;
dàng d'êi lÿ Internet' Mît s6 dai lÿ
chrmg nh$n tlàng kÿ kintr doanh, không côhqp
ei* hoat tlông hang ngàv, biên hiêu không dàv ttü thông

;;;"#;i*r'dat'i
tin theo quy tiinh...

qly dinh

nên côn
thü.c,.cht hanh câc quv
thiéu giiv ià [en q.,*; .ot vii iai lÿ vi pfum chu196
huong dân, dôn dôc; mÔt vài
dinh cüa Nhà nuôc mflc dirdâ dugc co quan nhà nu6c
ttuqc hap ttông dai 1ÿ
au"g g6i cuôc thâp nên không
dai lÿ vi lqi nhuân
'vôi
truyèn Internet; môJ si5 dei lÿ hoat dQng gân công
ttftiÇp
"urrg "âp-CuÙng
dôi duroc giây chung nhfu
truùng h'c, không aatn Uio *'é Uro.ng-ca"n nên.1trông
câp GCN vân c6 tintr cung oâp dich
deng ky kinh doanh, wr"t g Cr* ua" Aièu nen
nu6c'
diên tü cho nguü choi, vi ph4m câc quy dinh cüa Nhà
,u ào

rô
- Nguyên nhân: MQt s6 eai ry mdi kinh doanh chua nâm
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4. BiÇn PhâP xfr lÿ tIâ ÉP dgng

Doan
D6i vôi nhüng dai lÿ mÔi kinh doanh chua dü ttièu kiên hoet dÔng'
gia h4n thÙi gian' yêu càu câc
thanh tra lflp biên Ua," i to.J phgm, nhÉc nhÔ và
"t
c-ii11frms nnàt
ttai lÿ phài ttâp tmg <lù dièu kiêi hoatdêng theo quv di{ c:T'
hiÇu' thiêt bi' nQi quy'
aa"g f.y kinh àoanh, hqp dèng dpi lÿ Intemet, trang b! biên
niêm yét nQi quy sù dgng dlch vg' giÙ ho4t tlQng'
phèng ctuly .t t"

tiêulêntr

"ney;
cu6c, danh sâch trè choi

Gl'

.

t
s6 lugng it,
vôi
quy
tlinh
gian
thoi
khoang
ngoài
d§ng
lÿ
hoat
D6i vôi eâc rt{
nghiêm
thôi eian neân (phat t iêr, qou dü liÇu trên mây chü), Doan thanh tra dâ
gian ho*t dQng.
Wrâ.-nt âc nlrO, Veu càu chü ttgi lÿ cam két châp hành thü

.giâ

_
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Doan dâ xri ph4t vi phgm hành chinh bàng hinh thrtc ph4t tièn d6i
V, tông s6 tièn là 35.250.000 ttông. Cs thê nhu sau:

vôi

13 ttei
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I

Nguyênfhanh

l0

ll

Tung
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Phan VànThanh

BüSonTùng

t2 NgryênNgacDu
13

PhanVân'ThÉng

Phat

viph4m chinh

bô'

2.500.000

TTD&rgVtutDuyTiên
sô 81, Nguyên Hitu Ti&r
TTDôngVàn, DuyTi&r

2.500.000

I PhùVâqTPPhtilÿ

2.500.000

16, phtrùng
PhüLÿ

ruyen

PIBmVànThuân

IIànhü Phçt

ri&r

S6274,Nsryên Htu

Nguyênfhilrlai
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Diachi

IÉ

Hông

Không

c6GCN

Thôn Thü Hèa, xâ Thanûr
TârL huyênThanh Liêrn

2.500.000

s6 54 TrânNhân Tông TT

2.500.000

WrhT4qLÿNhân

rhu phii u

ttri

tân Wrh

3.750.000

T41LÿNtrân
Phô Phü Hôa, Thi Trân
HoaM4c,DrryTiên
sô zs ptrem tâ Dàc,

\Æntrr

T41LÿNhâtt

Ba IDng , Xâ Tân Son,
huyênKimBang
s6

o+dr6ràrùBirüTô

2.500.000

Không
c6GCN,

5.000.000

IDDL
Không

coID

Dintl
ctti
2.500.000 hoat

DL
Ho4t

tlOng

2.500.000

thâtg

<tông

quagrè,

2.500.000

ThônDông QuanxâTrung
Luong, huyênBinh Luc

Biên
hieu

2.000.000

Ba Hàng , Xâ Tân Son,

Khoang
crich

2.000.000
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5. Kién

nghivà yêu càu

Dè nghi LIBND câc huyÇn, tlràth ph6 chi d*o Phông Vàn hoâ và Thông tin
ptrôi hqp iôi CO"g an huyÇn và UBND câp xâ tàng cuÙng công tâc tuyên truyèn,
huông dân câc dei lÿ hogt ttQng tuân thü ttung theo quy tlinh; tlinh .ki hane euf
nârn Ùât riê" châp hanh phâp lugt cüa câc ttpi lÿ, kiêm tra và xü lÿ Ciii vOi c6,c dai
Iÿ vi phAm trên tlia ban.
Dè nehi UBND huyÇn Kim Bang huyÇn Thanh Liêm, huyÇn Duy Ti&t huyÇn
LÿNhân chi d4o phông chuyên mônràsoât, huong dân câc ttai lÿtnên tliaban làmthi
tpcxin câp GCNvàtlâmbao crâc dièukiênhoqt<t§ng cua tt4i 1ÿtheo quy tlinh.
Dè nghi UBND thành phi5 Phû Lÿ chi d*o phèng chuyên môn ràsoât, dô.n d6c
câc dsi lÿ hên tlia bàn làm thü tuc xin câp GCN; kni câp môi, câp dôi giây chrmg
nhân ttàng lcÿ kinh doanh phai ghi dâv ttü nganh nehè kinh doanh cho tlei lÿ theo
quy .tinh cüa ptr.âp luflt.

Yêu càu câc dei lÿ Intemet dugc thanh tra châp hành ttung cac quy dinh cüa
Nhànuôc./.
NoinhQn:
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- UBND
- Thanh tra
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- Giâm d6c
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- UBND, Phèng YHTT câc huyên, thành ph6;
- Công an tinh;
- Câc tlai.lÿ tluqc thanh tra;
- Luu: Hô so TTra.
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