ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG

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

Tuyên Quang, ngày 26 tháng 7 năm 2019

Số: 2142/UBND-NC
V/v tăng cường công tác phòng, chống
vi phạm pháp luật trong hoạt động
kinh doanh trò chơi điện tử

Kính gửi:
- Các sở, ban, ngành;
- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.
Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh, tình hình trật tự, an toàn xã hội được duy
trì ổn định, qua đấu tranh cho thấy tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật
được kiềm chế và giảm. Tuy nhiên, một số loại tội phạm và vi phạm pháp luật lại
có biểu hiện diễn biến phức tạp, như lợi dụng hoạt động kinh doanh trò chơi điện
tử để tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái pháp luật. Để tăng cường các biện pháp
phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan
đến hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử, nhất là loại hình kinh doanh trò chơi
máy bắn cá trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:
1. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân
dân huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ đẩy mạnh công tác tuyên truyền,
giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân (nhất
là học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên…) phòng tránh tác hại của việc đánh bạc
trá hình từ các loại hình trò chơi điện tử. Thực hiện tốt phong trào Toàn dân bảo
vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, khu dân cư an toàn
về an ninh, trật tự; không tham gia đánh bạc dưới mọi hình thức. Kịp thời cung
cấp thông tin tới cơ quan chức năng về các cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử có
hành vi vi phạm pháp luật để kịp thời có giải pháp phòng ngừa, đấu tranh.
2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối phợp với các ngành chức
năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra từ khâu cấp phép đến hoạt động; tổ
chức kiểm tra, thanh tra liên ngành các cơ sở kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử,
trong đó tập trung kiểm tra về nguồn gốc, xuất xứ máy, thiết bị; giấy đăng ký
kinh doanh; địa điểm, thời gian hoạt động; việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế;
ngành nghề hoạt động theo giấy chứng nhận kinh doanh; kịp thời phát hiện, tùy
theo tính chất, mức độ vi phạm để xử lý nghiêm theo quy định.
3. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan
chỉ đạo các cơ quan thông tin truyền thông của tỉnh tăng cường công tác tuyên

truyền về phương thức, thủ đoạn lợi dụng các trò chơi điện tử để tổ chức đánh bạc
và đánh bạc trái pháp luật; những kết quả đấu tranh của lực lượng chức năng…
4. Công an tỉnh:
- Chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, nắm chắc diễn biến
tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh; rà soát, lập danh sách
các cơ sở kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử trên địa bàn, đặc biệt là những cơ
sở có dấu hiệu vi phạm pháp luật, phức tạp về an ninh trật tự. Tăng cường đấu
tranh, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm đối với các cá nhân, tổ chức lợi dụng hoạt
động kinh doanh trò chơi điện tử để tổ chức đánh bạc, đánh bạc trái pháp luật.
- Kịp thời thông báo phương thức, thủ đoạn hoạt động mới của tội phạm
liên quan đến hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử tới các cơ quan, đơn vị, địa
phương và nhân dân trên đia bàn tỉnh. Tiếp tục thực hiện tốt phong trào Toàn dân
bảo vệ an ninh Tổ quốc, vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia phát
hiện, tố giác, tấn công, trấn áp tội phạm, tạo sự đồng tình, ủng hộ của quần chúng
nhân dân trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm pháp
luật liên quan đến kinh doanh trò chơi điện tử.
Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm triển khai
thực hiện nghiêm nội dung văn bản này; định kỳ hoặc đột xuất báo cáo Chủ tịch
Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình, kết quả thực hiện (qua Công an tỉnh) tổng hợp.
Giao Giám đốc Công an tỉnh giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi,
đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện văn bản này; định kỳ hàng năm hoặc
đột xuất báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định./.
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nơi nhận:
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ và các tổ chức CT-XH tỉnh;
- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh;
- Hội Doanh nhân trẻ tỉnh;
- Chánh VP, Phó CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC (Chung).
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