
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

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

 

Số: 328 /VP-KTTH Lạng Sơn, ngày 23  tháng 01  năm 2019 

V/v tăng cường quản lý, giám sát     
hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử 

có thưởng 

 

 
 

    Kính gửi:  

          - Các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư,  
                         Văn hoá Thể thao và Du lịch; 
 - Công an tỉnh. 

. 

Thực hiện Công văn số 456/BTC-TCNH ngày 09/01/2019 của Bộ Tài chính về 
việc  tăng cường quản lý, giám sát hoạt động kinh doanh TCĐTCT, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh Nguyễn Công Trưởng chỉ đạo như sau: 

1. Yêu cầu các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Văn hoá Thể thao và 
Du lịch, Công an tỉnh và các cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ tăng 
cường triển khai công tác quản lý, giám sát hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử 
có thưởng của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đảm bảo đúng theo các quy 
định hiện hành. 

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên 
quan thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp kinh 
doanh trò chơi điện tử có thưởng để đảm bảo hoạt động kinh doanh của các 
doanh nghiệp tuân thủ đầy đủ, đúng quy định của pháp luật. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của Phó Chủ tịch UBND tỉnh để 
các cơ quan liên quan thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Cục Thuế; 
- CPVP UBND tỉnh, 
 các phòng: KTCN, TH, TTTH-CB; 
- Lưu: VT, KTTH(LTH). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

Dương Văn Chiều 
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