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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH KON TUM 

Số: 03/2020/QĐ-UBND 
 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

             Kon Tum, ngày  20  tháng  01 năm 2020         

 
QUYẾT ĐỊNH                                                                                                            

Phân cấp thẩm quyền cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi                               

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ                                         

trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

                  

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; 

 Căn cứ Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật; 

 Căn cứ Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của 

Chính phủ ban hành Nghị định quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và 

thông tin trên mạng;  

 Căn cứ Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2018 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 

15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ 

Internet và thông tin trên mạng;  

 Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số  

09/TTr-STTTT ngày 03 tháng 01 năm 2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phân cấp thẩm quyền cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu 

hồi Giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi 

điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Kon Tum, như sau: 

1. Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế 

và cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận đủ Điều kiện 

hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng áp dụng trên địa 

bàn quản lý theo quy định tại Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 

năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung 

cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/nghi-dinh-27-2018-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-72-2013-nd-cp-su-dung-dich-vu-internet-376023.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/nghi-dinh-72-2013-nd-cp-quan-ly-cung-cap-su-dung-dich-vu-internet-va-thong-tin-tren-mang-201110.aspx
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2. Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm hướng dẫn chung Ủy ban 

nhân dân cấp huyện thực hiện thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế và cấp, sửa đổi, 

bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm 

cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh và triển khai tổ 

chức thực hiện các nhiệm vụ đã được quy định tại khoản 4 Điều 35 Nghị định số 

72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ ban hành Nghị định 

quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng (đã được sửa 

đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 35 Điều 1 Nghị định số 27/2018/NĐ-CP 

ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản 

lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 01 năm 

2020. Bãi bỏ Quyết định số 48/2014/QĐ-UBND ngày 04 tháng 9 năm 2014 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành “Quy định quy trình thẩm định hồ sơ, 

kiểm tra thực tế và cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng”. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin 

và Truyền thông, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, các doanh nghiệp viễn 

thông, các chủ điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn 

tỉnh Kon Tum và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

Nguyễn Văn Hòa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


