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BÁO CÁO
Kết quả kiểm tra các cơ sở hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử
máy bắn cá trên địa bàn thành phố Nha Trang
Thực hiện Công văn số 8082/UBND-VHTT ngày 22/11/2017 của UBND
thành phố về việc thực hiện tuyên truyền, kiểm tra, xử lý việc kinh doanh trò
chơi điện tử máy bắn cá,
Đội Kiểm tra liên ngành văn hóa – thông tin thành phố báo cáo kết quả
kiểm tra, xử lý năm 2019 như sau:
1. Tình hình triển khai
Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố đã chỉ đạo Đội kiểm tra liên ngành
văn hóa – thông tin xây dựng Kế hoạch số 602/KH-VHTT ngày 08/5/2019 của
Đội Kiểm tra liên ngành văn hóa – thông tin thành phố về việc kiểm tra các cơ
sở hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử máy bắn cá trên địa bàn thành phố Nha
Trang năm 2019 và đã được UBND thành phố Nha Trang phê duyệt tại Công
văn số 3992/UBND-VHTT ngày 22/5/2019.
2. Kết quả kiểm tra
Đội Kiểm tra liên ngành thành phố phối hợp với công chức Văn hóa – Xã
hội các xã, phường đã kiểm tra 31 cơ sở (danh sách theo kế hoạch là 29 cơ sở),
trong đó có 09 cơ sở mới kinh doanh và 07 cơ sở nghỉ kinh doanh. Đội Kiểm tra
đã lập biên bản vi phạm hành chính 03 cơ sở với hành vi vi phạm: Đặt máy trò
chơi điện tử trái phép, tham mưu Chủ tịch UBND thành phố ban hành quyết
định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền là: 37.500.000 đồng.
3. Đánh giá chung
a) Ưu điểm: Qua kiểm tra, các cơ sở hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử
máy bắn cá đều có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Hầu hết các máy đã
được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch dán tem thẩm định và đều thực hiện các
quy định của pháp luật như có niêm yết nội quy, giờ đóng, mở cửa, thể lệ trúng
thưởng.
b) Hạn chế: Một số máy không được dán tem thẩm định; chủ các cơ sở có
liên hệ nộp hồ sơ để được thẩm định nhưng không đạt vì không đáp ứng các
điều kiện như máy tự lắp ráp, không chứng minh được nguồn gốc nhập linh kiện
của máy … các địa điểm để đặt máy kinh doanh thường xuyên luân chuyển, biến
động (đặt máy nhưng không có khách chơi là chuyển chỗ khác). Ban đêm

thường đóng cửa lại hoạt động quá giờ quy định. Thành phần quản lý, chủ máy
có quan hệ qua lại với các đối tượng giang hồ, (mình, tay, chân có hình xâm).
4. Kiến nghị
Hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử là loại hình vui chơi giải trí lành
mạnh và không có thưởng, nhưng chủ kinh doanh đã dùng hình thức trả thưởng
trái quy định pháp luật, biến loại hình vui chơi giải trí này thành tệ nạn xã hội
dưới hình thức cá cược, trả thưởng, đánh bạc trá hình ngày càng diễn biến tinh
vi, phức tạp, làm phát sinh tệ nạn xã hội, mất an ninh trật tự, hoạt động quá giờ
quy định và gây bức xúc trong nhân dân. Để kịp thời phát hiện, xử lý, ngăn
chặn, chấm dứt các hành vi lợi dụng kinh doanh trò chơi điện tử để đánh bạc trá
hình, Đội Kiểm tra liên ngành văn hóa- thông tin thành phố xin kiến nghị UBND
thành phố chỉ đạo như sau:
a) Đối với Công an thành phố: Chủ trì thành lập Tổ Kiểm tra liên ngành
kiểm tra, xử lý, tịch thu các máy trò chơi điện tử trái phép theo thẩm quyền để
bảo đảm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Chỉ đạo công an các xã,
phường phối hợp tuần tra ban đêm xử lý nghiêm các cơ sở hoạt động quá giờ
quy định và lợi dụng kinh doanh trò chơi điện tử để đánh bạc trá hình.
b) Đối với xã, phường: Chỉ đạo UBND các xã, phường chịu trách nhiệm
kiểm tra, xử lý hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử máy bắn cá khi chưa được
Sở Văn hóa và Thể thao thẩm định nội dung và dán tem, nhãn kiểm soát trên địa
bàn. Chủ tịch UBND các xã, phường phải trách nhiệm trước Chủ tịch UBND
thành phố về để các cơ sở kinh doanh Đặt máy trò chơi điện tử trái phép trên địa
bàn xã, phường.
Trên đây là báo cáo kết quả kiểm tra các cơ sở hoạt động kinh doanh trò
chơi điện tử máy bắn cá trên địa bàn thành phố Nha Trang năm 2019 của Phòng
Văn hóa – Thông tin thành phố./.
( Đính kèm danh sách)
Nơi nhận :
ĐỘI TRƯỞNG
- Sở Văn hóa và Thể thao (VBĐT) (b/c);
- UBND thành phố (VBĐT) (b/c);
- Công an thành phố (VBĐT);
- UBND các xã, phường (VBĐT);
- Trưởng phòng, các Phó Trưởng phòng (VBĐT);
- Lưu: VT, Long, Trâm (3 bản).
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