
ỦY BAN NHÂN DÂN 

 HUYỆN CHÂU THÀNH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /UBND Châu Thành, ngày 13  tháng 9 năm 2018 
V/v tăng cường quản lý, 

hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử 

mang tính đánh bạc 

 

    

Kính gửi:  
- Phòng Văn hóa và Thông tin; 

- Công an huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 
Căn cứ Công văn số 927/SVHTTDL-QLVH ngày 07/9/2018 của Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch về việc về tăng cường quản lý, hoạt động kinh doanh trò chơi điện 

tử mang tính đánh bạc. Hiện nay, theo phản ánh của dư luận, hoạt động kinh doanh trò 

chơi điện tử không kết nối mạng Internet (thường gọi máy bắn cá) có nhiều biến tướng, 

lợi dụng hoạt động vui chơi giải trí để đánh bạc trá hình, trả thưởng trái quy định của 

pháp luật.Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin, Công 

an huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thực hiện các nội dung sau: 

1. Tăng cường tuyên truyền thực hiện quy định tại “Quy chế hoạt động văn hóa 

và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng” (ban hành kèm theo Nghị định số 

103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ) nhằm nâng cao nhận thức của các tổ 

chức, cá nhân thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong hoạt động văn hóa và 

kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng - trong đó có hoạt động trò chơi điện tử - trên địa 

bàn. 

2.Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp Công An huyện, UBND các xã, thị trấn  

chỉ đạo Đội, Tổ kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội huyện, xã tổ chứckiểm tra, kiên 

quyết xử lý nghiêm các cơ sở tổ chức kinh doanh trò chơi điện tử không phép hoặc có 

phép nhưng hoạt động trá hình (có tính chất đánh bạc) trên địa bàn. 

Kết quả kiểm tra, xử lý báo cáo gửi về UBND huyện (qua Phòng Văn hóa và 

thông tin) trước ngày 25/9/2018 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh. 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn 

triển khai thực hiện nội dung Công văn này./. 

  
Nơi nhận:  
- Như trên; 
- Sở VHTTDL; 

- LĐVP, CVK;  

- Phòng VHTT; 

- Lưu: VT.  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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