
UBND TỈNH VĨNH PHÚC 

   SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

Số:       /STTTT-BCVT 
 

V/v kiểm tra, đôn đốc tạm dừng  

hoạt động cơ sở kinh doanh Internet,  

trò chơi điện tử công cộng 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

   Vĩnh Phúc, ngày       tháng 3 năm 2020 

 

     Kính gửi: 

                      - UBND các huyện, thành phố; 

     - Viễn thông Vĩnh Phúc; 

 - Chi nhánh Viettel Vĩnh Phúc; 

 - FPT Vĩnh Phúc; 

 

Ngày 26/02/2020, Sở Thông tin và Truyền thông đã có Văn bản số 

131/STTTT-BCVT về việc tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh Internet, 

trò chơi điện tử công cộng.  

Để bảo đảm thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Ban chỉ đạo Phòng, 

chống dịch Covid-19 tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, 

đơn vị các nội dung sau: 

1. UBND các huyện, thành phố chỉ đạo, tăng cường công tác kiểm tra việc 

thực hiện tạm dừng hoạt động các đại lý kinh doanh Internet, điểm cung cấp 

dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, cho đến khi có văn bản chỉ đạo của cấp trên 

công bố hết dịch. Đồng thời xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm theo Nghị định số 

174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông đối với các đơn vị không chấp 

hành. Trong trường hợp cần thiết, có văn bản đề nghị Sở TT&TT chỉ đạo các 

doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet tạm dừng cung cấp dịch vụ. 

2. Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet trên địa bàn tỉnh nghiên cứu 

có đề xuất cơ chế giảm trừ 100% cước phí cho các cơ sở kinh doanh Internet, 

điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trong thời gian tạm dừng để 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

Liên hệ phối hợp: ông Nguyễn Văn Thường, Phòng Bưu chính, Viễn thông, 

Sở TT&TT; điện thoại: 0947-718-999. 

Đề nghị các đơn vị quan tâm phối hợp, thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

  - UBND tỉnh (B/c); 

  - Phòng VHTT các huyện, TP; 

  - GĐ, các PGĐ Sở;  

  - Lưu: VT, BCVT. (T) 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Bá Hiến 
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