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KẾT LUẬN THANH TRA   

việc chấp hành pháp luật về cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng tại 

Công ty TNHH Soha 

  

Thực hiện Quyết định số 136/QĐ-TTra ngày 04/3/2019 của Chánh Thanh 

tra Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thanh tra việc chấp hành pháp luật về 

cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng tại Công ty TNHH Soha và Kế hoạch 

thanh tra đã được phê duyệt, từ ngày 07/3/2019 đến ngày 26/3/2019, Đoàn Thanh 

tra đã tiến hành thanh tra tại trụ sở Công ty TNHH Soha, địa chỉ: Tầng 19, tòa nhà 

Center Building – Hapulico Complex, số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà 

Nội. 

Xét Báo cáo kết quả thanh tra ngày 10 tháng 04 năm 2019 của Trưởng đoàn 

thanh tra, 

Kết luận như sau: 

I. Khái quát chung 

Công ty TNHH Soha thành lập tháng 7/2010, là Công ty trực thuộc Công 

ty CP VCCorp, hoạt động hạch toán độc lập. người đại diện theo pháp luật, bà 

Nguyễn Thị Thùy Dung, giám đốc. Công ty đăng ký kinh doanh nhiều ngành nghề 

kinh doanh khác nhau, trong đó có ngành nghề cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử 

trên mạng. Trong thời kỳ thanh tra, Công ty được Bộ Thông tin và Truyền thông 

phê duyệt nội dung, kịch bản 28 trò chơi điện tử G1 trên mạng, đã phát hành 26 

trò chơi, 02 trò chơi chuẩn bị phát hành. Hiện tại 13 trò chơi đã dừng hoạt động, 

chỉ còn 13 trò chơi đang hoạt động. Các trò chơi Công ty phát hành đều là thể loại 

trò chơi điện tử G1 dành cho người lớn (18+). Toàn bộ game Công ty đang phát 

hành là game do Trung Quốc sản xuất.  

Về cơ cấu tổ chức, theo báo cáo của Công ty, gồm Ban lãnh đạo (Chủ sở 

hữu công ty, Giám đốc và trưởng các phòng ban) và 8 phòng ban chuyên môn: 

Group SohaGame Hà Nội, Group SohaGame thành phố Hồ Chí Minh, Group 

Marketing, bộ phận Platform, Phòng Phát triển kinh doanh, Phòng RnD, Phòng 

Chăm sóc khách hàng, Phòng Hành chính nhân sự. Tổng số nhân sự của Công ty 

140 người, trong đó 96 người trình độ đại học, 41 người trình độ cao đẳng. Độ 

tuổi từ 22 đến 35 tuổi. 

 Trong thời gian dài các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên 

mạng sử dụng thẻ cào viễn thông để thanh toán dịch vụ, người dùng quen với 

kênh thanh toán này bởi sự thuận tiện, dễ dàng. Vì vậy, năm 2018, khi các doanh 

nghiệp viễn thông dừng thanh toán bằng thẻ cào, cũng giống như các doanh nghiệp 
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khác, Công ty TNHH Soha bị ảnh hưởng nghiêm trọng, sụt giảm về doanh thu và 

số lượng người chơi. 

II. Kết quả kiểm tra, xác minh 

2.1. Việc thực hiện các quy định về giấy phép  

Trong thời kỳ thanh tra, Công ty TNHH Soha hoạt động theo các giấy phép 

sau: 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty trách nhiệm hữu hạn một 

thành viên, mã số 0104805023 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp, 

đăng ký lần đầu ngày 19/7/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 05/12/2017; 

- Giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng số 55/GP-

BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 25 tháng 01 năm 2018; 

- 28 Quyết định phê duyệt nội dung kịch bản trò chơi điện tử G1 trên mạng 

(Phụ lục 01 kèm theo). 

Các giấy phép nêu trên đang còn hiệu lực. Hiện tại, Công ty đang phát hành 

13 trò chơi, 02 trò chơi chuẩn bị phát hành, 13 trò chơi đã dừng phát hành.  

2.2. Việc chấp hành các quy định pháp luật về cung cấp dịch vụ trò chơi 

điện tử G1, G2, G3, G4 trên mạng  

Trong thời kỳ thanh tra, Công ty TNHH Soha phát hành 26 trò chơi điện tử 

G1 trên mạng (Phụ lục 01 kèm theo), toàn bộ trò chơi đều dành cho người chơi từ 

18 tuổi trở lên. 

Công ty chưa cung cấp trò chơi điện tử G2, G3, G4.  

Đoàn Thanh tra đã trực tiếp kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về 

cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng, kết quả kiểm tra như sau: 

2.2.1. Về nội dung, kịch bản của trò chơi 

Nội dung, kịch bản của trò chơi phù hợp với hồ sơ đề nghị phê duyệt, với 

quyết định phê duyệt của Bộ Thông tin và Truyền thông. 

Trong quá trình hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp phép Quyết định phê duyệt 

nội dung kịch bản, Công ty TNHH Soha đã nhiều lần cập nhật, bổ sung thêm các 

tính năng mới, những tính năng mới đều được thẩm định, phê duyệt nội dung kịch 

bản trước khi phát hành.  

2.2.2. Về quản lý nội dung trao đổi của người chơi 

Trong các trò chơi do Công ty phát hành đều có tính năng Chat text,  ngoài 

ra, mỗi trò chơi có một fanpage, group riêng, riêng trò chơi “Long đồ bá nghiệp” 

có tính năng Chat voice.  

Để quản lý nội dung thông tin trong game và trên fanpage, group, Công ty 

đã thực hiện các biện pháp: 

- Quản lý nội dung thông tin trên fanpage, group: Mỗi fanpage, group có 

một nhân sự quản lý, khi thành viên đăng bài viết, bài viết sẽ nằm trong danh sách 
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kiểm duyệt, nhân sự quản lý của Công ty kiểm tra, nếu đáp ứng yêu cầu của diễn 

đàn (chỉ trao đổi về game của Công ty, phù hợp quy định của pháp luật) thì bài 

viết mới được đăng, tương tác tại các bài viết được quản lý theo chế độ hậu kiểm 

do nhân sự quản lý fanpage, group thực hiện.  

- Quản lý nội dung thông tin người sử dụng dịch vụ trao đổi trong game: 

Mỗi game có một nhân sự quản lý, thời gian kiểm soát từ 10 đến 12 giờ một ngày. 

Cách thức kiểm soát là hậu kiểm, kiểm tra trong hệ thống logchat, riêng Chat 

voice trong trò chơi “Long đồ bá nghiệp” chưa có biện pháp kiểm soát, để hạn 

chế vi phạm, Công ty gửi cảnh báo cho người sử dụng dịch vụ thông qua fanpage 

của trò chơi và thư trong game. Ngoài ra, Công ty áp dụng biện pháp kỹ thuật 

trong quản lý nội dung thông tin, xây dựng và tích hợp bộ lọc từ trong game để 

lọc tự động, trong quá trình hội thoại, thông tin giữa người chơi trao đổi sẽ chạy 

qua hệ thống lọc từ, những nội dung vi phạm được hệ thống tự động mã hóa không 

cho hiển thị lên màn hình máy tính. Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra thực tế và 

ghi nhận bộ lọc từ hiện tại của Công ty có 7570 từ.  

- Xây dựng quy tắc xử lý vi phạm: Trong trường hợp người chơi có hành vi 

vi phạm khi trao đổi thông tin trong game hoặc trên fanpage, group, tùy theo mức 

độ người chơi sẽ bị Công ty áp dụng các biện pháp từ nhắc nhở đến không cho 

tham gia fanpage, group, trường hợp vi phạm nghiêm trọng sẽ bị khóa tài khoản. 

2.2.3. Về thông báo quy tắc của trò chơi, lưu giữ, quản lý thông tin người 

chơi 

- Quy tắc của trò chơi: Đoàn thanh tra đã kiểm tra và ghi nhận Quy tắc của 

trò chơi được Công ty đăng tải trên trang chủ của Công ty tại địa chỉ 

www.sohagame.vn và trang thông tin điện tử của mỗi trò chơi với tên gọi “Điều 

khoản”. Quy tắc trò chơi là một bản duy nhất được áp dụng chung cho tất cả các 

trò chơi. 

- Lưu giữ thông tin người chơi: Khi tham gia trò chơi, người chơi phải khởi 

tạo tài khoản, khai báo thông tin. Đoàn thanh tra đã kiểm tra xác xuất một số tài 

khoản của trò chơi “Cẩm Y vệ”, “Thiên hạ anh hùng”, “Tiểu tiểu tam quốc chí”, 

“Tiểu tiểu ngũ hổ tướng”, kết quả kiểm tra cho thấy Công ty đã thiết lập các trường 

để người chơi khai báo thông tin gồm: Họ và tên; Email; Nickname; Số Chứng 

minh thư; Ngày cấp, Nơi cấp; Giới tính; Ngày sinh, Địa chỉ, Số điện thoại; Nghề 

nghiệp; Tình trạng hôn nhân. Thông tin người chơi lưu giữ trên hệ thống của Công 

ty được điền đầy các trường, tuy nhiên nhiều thông tin không đảm bảo tính chính 

xác, có rất nhiều người chơi khai báo số Chứng minh nhân dân giống nhau 

"123456789", nhiều người khai Chứng minh nhân dân, địa chỉ không đúng như 

“5.56465E+11”, “5.1089E+10”, “4.13E+11”, “asd”, “1/2/3”, “Madagui”, “109 

TVV”, “hebd”,…   

  Hệ thống lưu giữ thông tin của người chơi có thể lưu giữ lâu dài, được bảo 

mật bằng các phần mềm và hệ thống chuyên dùng như firewall cứng (hardware 

firewall), MySQL, chống DDOS, VPN. Để bảo đảm an toàn và bí mật thông tin 

cá nhân theo quy định của pháp luật, tránh việc sử dụng vào mục đích khác, chỉ 

http://www.sohagame.vn/
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Trưởng phòng hệ thống, trưởng nhóm lập trình, bộ phận kỹ thuật, sản phẩm được 

trao quyền truy cập và xem thông tin của người chơi để hỗ trợ, phục vụ người 

chơi, Giám đốc Công ty là người duy nhất có quyền trích xuất thông tin của người 

chơi trên hệ thống. Mặt khác, Công ty thiết lập chế độ bảo mật hai lớp cho người 

chơi thông qua số điện thoại, email và số chứng minh nhân dân. 

2.2.4. Về vật phẩm ảo, đơn vị ảo, điểm thưởng trong trò chơi  

Công ty khởi tạo, quản lý các vật phẩm ảo, đơn vị ảo, điểm thưởng trong 

trò chơi điện tử đúng nội dung, kịch bản đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

phê duyệt. 

2.2.5. Về hình thức thu phí và hoạt động thanh toán 

- Về hình thức thu phí 

Các trò chơi Công ty đang cung cấp đều là trò chơi cho phép tải miễn phí 

trên kho ứng dụng Appstore dành cho iPhone và kho ứng dụng Google Play Store 

dành cho điện thoại sử dụng hệ điều hành Android. Tuy nhiên, trong quá trình 

tham gia trò chơi, người chơi có thể nâng cấp các trang thiết bị bằng việc mua vật 

phẩm ảo trong game thông qua hệ thống cửa hàng của trò chơi. Trong trường hợp 

người chơi không nạp tiền, họ vẫn có thể kiếm được vật phẩm thông qua làm 

nhiệm vụ và đi phụ bản trong trò chơi.  

- Về hệ thống thanh toán 

Công ty SOHA hợp tác với Công ty TNHH Dịch vụ Thanh toán Wepay 

(cũng là một công ty con của Công ty Cổ phần VCCorp) để cung cấp các giải 

pháp thanh toán cho người chơi. Mỗi trò chơi sử dụng đơn vị tiền ảo riêng dùng 

để thanh toán trong game. Khi muốn mua vật phẩm ảo trong game, người chơi 

cần nạp tiền vào game, sau đó quy đổi ra đơn vị tiền ảo để giao dịch. 

Để nạp tiền vào game, người chơi có thể sử dụng hệ thống thanh toán của 

Apple Store, Google Play Store được tích hợp sẵn trong trò chơi hoặc nạp tiền 

vào game thông qua các trang web nạp tiền của từng trò chơi. Cụ thể như sau: 

+ Nạp tiền thông qua hệ thống thanh toán của Apple Store, Google Play 

Store 

Người chơi sử dụng thẻ VISA của ngân hàng để khai báo thông tin thanh 

toán trên điện thoại, sau đó đăng nhập vào trò chơi, chọn mục nạp tiền và làm theo 

hướng dẫn để xác nhận thanh toán. Hình thức thanh toán này cho phép người chơi 

nạp vào game số tiền có giá trị từ 20.000 đồng đến 1.000.000 đồng. Sau khi thanh 

toán thành công, hệ thống sẽ cộng vào tài khoản nhân vật của người chơi lượng 

tiền ảo tương ứng, lượng tiền ảo đó được sử dụng để mua các vật phẩm ảo trong 

cửa hàng của trò chơi. 

+ Nạp tiền thông qua các trang web nạp tiền của từng trò chơi 

Để sử dụng hình thức nạp tiền này, người chơi truy cập vào trang web 

“nap.*” (trong đó “*” là tên miền của trang web cung cấp các trò chơi tương ứng), 

đăng nhập tài khoản, chọn hình thức nạp mong muốn và làm theo hướng dẫn để 
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nạp tiền vào game. Công ty cung cấp cho khách hàng các hình thức thanh toán 

như sms, thẻ SohaCoin (thẻ do Công ty TNHH SOHA phát hành, được bán tại các 

đại lý của Công ty), thẻ ATM, thẻ VISA hoặc qua các đơn vị trung gian thanh toán 

như ví điện tử MoMo, TrueMoney hoặc PayPal.  

 Tất cả các hình thức nạp tiền này đều quy đổi sang 1 đơn vị tiền chung là 

SohaCoin với tỷ lệ khác nhau, trung bình khoảng 1.000 đồng đổi được 01 

SohaCoin. Do tài khoản của người chơi là tài khoản chung để sử dụng cho tất cả 

các game Công ty SOHA cung cấp nên lượng SohaCoin sau khi nạp vào tài khoản 

người chơi có thể chuyển vào bất cứ game nào của Công ty SOHA. Lượng 

SohaCoin khi được chuyển vào game sẽ trở thành lượng tiền ảo tương ứng của 

game đó. Sau đó khách hàng có thể sử dụng lượng tiền ảo này để mua vật phẩm 

ảo trong game.  

Theo hồ sơ, kịch bản đăng ký đã được phê duyệt, trò chơi ”Thiên Hạ Anh Hùng” 

có giới hạn mức nạp tiền 1.000.000đồng/ngày, tuy nhiên, tại thời điểm thanh tra, Công 

ty cho phép người chơi nạp tiền vào trò chơi với mức tiền 2.000.000 đồng/ngày, cao 

hơn mức ghi trong hồ sơ được phê duyệt.  

2.2.6. Việc đáp ứng các điều kiện về kỹ thuật, nghiệp vụ khi cung cấp dịch 

vụ trò chơi điện tử trên mạng 

Hệ thống thiết bị của Công ty gồm 33 máy chủ và 01 máy chủ dự phòng, 

đặt tại Công ty cổ phần quốc tế VDC (VNPT-VDC), địa chỉ: Nhà Internet, Lô 2A, 

làng Quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. 

Nhân sự quản trị hệ thống gồm 20 người có trình độ đại học trở lên, có chuyên 

môn và kinh nghiệm về quản lý internet, công nghệ thông tin. Hệ thống sử dụng 

hoàn toàn server vật lý, chạy cluster với nhau (hệ thống cluster/high – 

availability). Bên cạnh máy chủ dự phòng, Công ty thiết lập hệ thống Internet dự 

phòng đảm bảo kết nối 24/24. 

Hệ thống lưu trữ, sao lưu dữ liệu và dung lượng máy chủ có khả năng lưu 

trữ toàn bộ thông tin về tài khoản, thời gian đăng nhập, đăng xuất, địa chỉ IP của 

người sử dụng, nhật ký xử lý thông tin tối thiểu 2 năm và tối đa 5 năm. 

Kết quả kiểm tra cho thấy, hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ của Công ty 

đã hiển thị kết quả phân loại trò chơi điện tử 18+ ở góc trái phía trên màn hình 

thiết bị chơi, hiển thị nội dung khuyến cáo “Chơi game quá 180 phút/ngày sẽ gây 

ảnh hưởng đến sức khỏe” tại vị trí dễ nhận biết với tần suất 30 phút một lần. Nội 

dung khuyến cáo “Khuyến cáo không nên chơi game quá 180 phút 1 ngày để tránh 

gây hại cho sức khỏe!!!” còn xuất hiện dưới hình thức gửi thư ingame với tần suất 

một ngày một lần. Hầu hết các trò chơi Công ty đang phát hành có hiển thị kết 

quả phân loại trò chơi và nội dung khuyến cáo, riêng hai trò chơi “Giang hồ hiệp 

khách lệnh” và ”Mộng kiếm vương” không hiển thị. 

2.2.7. Việc cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước 

Theo báo cáo của Công ty, trong trường hợp có yêu cầu từ cơ quan Nhà 

nước về cung cấp thông tin phục vụ quản lý, xử lý vi phạm, hệ thống của Công ty 

có thể cung cấp đầy đủ, kịp thời. Các nội dung liên quan đến trò chơi, người chơi 
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đều được Công ty quản lý và lưu giữ theo đúng quy định pháp luật, có thể truy 

xuất khi cần thiết. Trong thời kỳ thanh tra, Công ty không nhận được yêu cầu cung 

cấp thông tin từ cơ quan quản lý nhà nước. 

2.3. Việc chấp hành quy định pháp luật về quảng cáo 

Công ty TNHH Soha thực hiện quảng cáo dịch vụ chủ yếu trên Google, 

Facebook, trên trang chủ https://sohagame.vn của Công ty và các trang thông tin 

điện tử của từng trò chơi. 

Nội dung quảng cáo được Công ty thực hiện kiểm duyệt thông qua 3 bộ 

phận: Bộ phận Marketing, bộ phận quảng cáo và Giám đốc Marketing trước khi 

được phát hành chính thức đến khách hàng. Chi phí quảng cáo trong thời kỳ thanh 

tra là 9.330.000.000 đồng, trong đó năm 2018 là 6.130.000.000 đồng, ba tháng 

đầu năm 2019 là 3.200.000.000 đồng. (Chi tiết trong phụ lục 02 kèm theo). 

Đoàn thanh tra đã kiểm tra xác suất một số nội dung quảng cáo Công ty 

đang thực hiện, kết quả cho thấy về cơ bản, Công ty chấp hành các quy định của 

pháp luật về quảng cáo, các trò chơi được quảng cáo đã được bộ Thông tin và 

Truyền thông phê duyệt nội dung, kịch bản, hình ảnh, âm thanh lành mạnh, không 

vi phạm quy định của pháp luật về quảng cáo. 

Trên trang thông tin điện tử của các game: Thiên hạ anh hùng, Làng lá phiêu 

lưu ký, Long chiến, Đế vương bá nghiệp, Công ty sử dụng từ “nhất” để quảng cáo 

nhưng không có tài liệu hợp pháp chứng minh: “SohaGame – Cộng đồng game 

mobile đông vui nhất Việt Nam”. 

2.4. Việc chấp hành các quy định về tiếp nhận, giải quyết tranh chấp, 

khiếu nại dịch vụ 

Công ty TNHH Soha đã xây dựng, ban hành quy tắc giải quyết khiếu nại, 

tranh chấp quyền lợi của khách hàng quy định tại điểm 3, 4 “Thỏa thuận dịch vụ 

Sohagame”. (Phụ lục 03 kèm theo). Quy tắc được công khai tại mục “Điều khoản” 

trên trang chủ https://sohagame.vn của Công ty.  

 Để tiếp nhận, giải quyết vướng mắc, khiếu nại của khách hàng, Công ty 

xây dựng đội ngũ nhân sự chăm sóc, hỗ trợ khách hang 24/24 giờ tất cả các ngày 

trong tuần, kể cả ngày thứ 7, chủ nhật và ngày lễ. Đội ngũ này chia làm 2 ca, mỗi 

ca 05 người. Việc hỗ trợ, giải quyết tranh chấp, khiếu nại liên quan đến dịch vụ 

được thực hiện thông qua 3 kênh chính là tổng đài 19006639 (hỗ trợ quốc tế 84-

24-73095555), hệ thống hỗ trợ trực tuyến và các địa chỉ email 

hotro@sohagame.vn hoặc hotrogame@sohagame.vn. Khiếu nại của khách hàng 

được tiếp nhận, phân loại theo thời gian và phản hồi trong vòng 24 giờ, trường 

hợp phức tạp thời gian giải quyết tối đa không quá 3 ngày.  

Trong thời kỳ thanh tra, Công ty đã tiếp nhận và giải quyết 25.112 khiếu 

nại về dịch vụ. Cụ thể như sau: 1.642 khiếu nại về tài khoản truy cập, 3.941 khiếu 

nại liên quan đến sự kiện trong game, 3.065 khiếu nại liên quan đến đổi điểm, 

3.353 khiếu nại về nạp thẻ, 1.642 khiếu nại về tài khoản, 7.335 phản ánh, đóng 

góp… Toàn bộ quá trình tiếp nhận và xử lý khiếu nại được lưu trữ trên hệ thống 

https://sohagame.vn/
https://sohagame.vn/
mailto:hotro@sohagame.vn
mailto:hotrogame@sohagame.vn
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dữ liệu khách hàng để theo dõi chung và đối chiếu với khách hàng. Tại thời điểm 

thanh tra, 100% phản ánh, khiếu nại của khách hang được Công ty tiếp nhận và 

giải quyết. 

III. Nhận xét và kết luận 

3.1. Nhận xét 

Công ty TNHH Soha chấp hành nghiêm túc Quyết định số 136/QĐ-TTra 

ngày 04/03/2019 của Chánh Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông, cung cấp 

đầy đủ, kịp thời hồ sơ, tài liệu liên quan đến nội dung thanh tra, báo cáo giải trình 

nghiêm túc theo yêu cầu của Đoàn thanh tra. 

Về cơ bản Công ty chấp hành tốt các quy định pháp luật về cung cấp dịch 

vụ trò chơi điện tử trên mạng, Công ty có hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, đáp ứng tốt 

yêu cầu chất lượng dịch vụ, đội ngũ nhân sự trẻ, năng động, sáng tạo. 

So với mặt bằng chung, số lượng các trò chơi do Công ty phát hành khá lớn. 

Cũng giống như nhiều công ty khác, các trò chơi do Công ty phát hành đểu là của 

nước ngoài, có nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc. Về thể loại, Công ty chỉ phát 

hành duy nhất trò chơi thuộc thể loại G1 dành cho người lớn (18+).  

Trong thời kỳ thanh tra, do có sự thay đổi về kênh thanh toán từ thẻ cào của 

các công ty dịch vụ viễn thông, Công ty gặp nhiều khó khăn, lượng khách hàng 

và doanh thu sụt giảm so với trước.  

3.2. Kết luận 

3.2.1. Việc thực hiện các quy định về giấy phép  

Công ty TNHH Soha thực hiện đúng quy định pháp luật về giấy phép cung 

cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng. Hoạt động đúng ngành nghề đăng ký kinh 

doanh, đã được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép cung cấp dịch vụ trò 

chơi điện tử G1 trên mạng, các trò chơi Công ty đang phát hành đều có quyết định 

phê duyệt nội dung kịch bản. 

3.2.2. Việc chấp hành các quy định pháp luật về cung cấp dịch vụ trò 

chơi điện tử G1, G2, G3, G4 trên mạng  

Công ty TNHH Soha chưa cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4. 

Về cơ bản Công ty TNHH Soha chấp hành đúng các quy định pháp luật về 

cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1, phát hành trò chơi đúng nội dung, kịch bản 

đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; có lưu giữ và quản lý thông 

tin người chơi, thông tin trao đổi trong trò chơi và trên diễn đàn, thu phí trò chơi 

đúng quy định của pháp luật; hạ tầng kỹ thuật, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu cung 

cấp dịch vụ, về lưu trữ, bảo mật thông tin người chơi, quản lý nội dung trao đổi 

giữa người chơi với nhau, hạn chế tác động tiêu cực của trò chơi. 

Việc Công ty không cho hiển thị kết quả phân loại trò chơi và nội dung 

khuyến cáo ảnh hưởng xấu của trò chơi đối với hai trò chơi “Giang hồ hiệp khách 

lệnh” và ”Mộng kiếm vương” là chưa thực hiện đúng quy định tại điểm d khoản 1 

Điều 13 Thông tư số 24/2014/TT-BTTTT ngày 29/12/2014 của Bộ Thông tin và 
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Truyền thông quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ 

trò chơi điện tử trên mạng. 

Nội dung khuyến cáo trong trò chơi “Chơi game quá 180 phút/ngày sẽ gây 

ảnh hưởng đến sức khỏe” chưa rõ ràng, chưa thực hiện đúng quy định tại điểm d 

khoản 1 Điều 13 Thông tư số 24/2014/TT-BTTTT ngày 29/12/2014 của Bộ Thông 

tin và Truyền thông quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp và sử dụng 

dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng. 

Việc Công ty cho người chơi nạp tiền vào trò chơi “Thiên Hạ Anh Hùng” 

với mức giới hạn 2.000.000 đồng/ngày là chưa thực hiện đúng nội dung, kịch bản 

đã được Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt. 

3.2.3. Việc chấp hành quy định pháp luật về quảng cáo 

Về cơ bản, Công ty TNHH Soha chấp hành đúng quy định pháp luật về 

quảng cáo.  

Tuy nhiên, việc dùng từ “nhất” để quảng cáo trên trang thông tin điện tử 

của các game Thiên hạ anh hùng, Làng lá phiêu lưu ký, Long chiến, Đế vương bá 

nghiệp mà không có tài liệu hợp pháp chứng minh, là chưa thực hiện đúng quy 

định tại khoản 11 Điều 8 Luật Quảng cáo. 

3.2.4. Việc chấp hành các quy định về tiếp nhận, giải quyết tranh chấp, 

khiếu nại dịch vụ 

Công ty TNHH Soha đã xây dựng và công khai quy tắc giải quyết khiếu 

nại, tranh chấp phát sinh giữa người chơi với doanh nghiệp, giữa người chơi với 

người chơi, thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận và giải quyết tranh chấp, khiếu 

nại liên quan đến dịch vụ, 100% khiếu nại, tranh chấp của khách hàng được xem 

xét, giải quyết thỏa đáng, triệt để. 

IV. Yêu cầu và biện pháp xử lý 

4.1. Yêu cầu đối với Công ty TNHH Soha  

- Nghiêm túc rút kinh nghiệm, chấn chỉnh những tồn tại Đoàn thanh tra đã 

nêu tại khoản 3.2.2 và 3.2.3 mục III. 

- Hiện tại, việc bố trí nhân sự và quản lý nội dung trao đổi của người chơi 

trong trò chơi và trên fanpage chưa tương xứng, lỏng lẻo, số lượng từ khóa trong 

bộ lọc từ chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn, vì vậy yêu cầu Công ty tăng cường 

thêm nhân sự để kiểm soát nội dung thông tin hội thoại của người chơi trong trò 

chơi và trên fanpage, tăng số lượng từ khóa cảnh báo vi phạm, đảm bảo nội dung 

trao đổi trong sáng, lành mạnh, chấp hành đúng quy định pháp luật. Riêng nội 

dung Chat voice trong trò chơi “Long đồ bá nghiệp” chưa có biện pháp quản lý, 

Công ty phải nhanh chóng khắc phục. 

- Việc sử dụng một quy tắc chung cho tất cả các trò chơi chưa phù hợp với 

mỗi trò chơi do nội dung, kịch bản khác nhau, yêu cầu Công ty điều chỉnh, đáp 

ứng tốt nhu cầu tìm hiểu của người chơi khi tham gia trò chơi.   
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- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống kỹ thuật và tăng cường kiểm soát việc khai 

báo thông tin cá nhân của người chơi khi đăng ký tài khoản, đảm bảo chính xác, 

đầy đủ theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 34 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP 

ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và 

thông tin trên mạng.  

- Chỉnh sửa nội dung khuyến cáo trong trò chơi, đảm bảo tính chính xác, rõ 

ràng của thông điệp. 

- Đề nghị Công ty đầu tư nghiên cứu, sản xuất, phát hành các trò chơi của 

Việt Nam, thông qua đó góp phần quảng bá những giá trị văn hóa, tinh thần của 

dân tộc, làm phong phú hơn sản phẩm, dịch vụ của Công ty. 

4.2. Biện pháp xử lý 

Một số tồn tại của Công ty TNHH Soha nêu tại khoản 3.2.2 và 3.2.3 mục 

III đã được Công ty nghiêm túc tiếp thu, khắc phục, ngay tại thời điểm thanh tra, 

Công ty đã triển khai nhiều biện pháp khắc phục hầu hết các tồn tại Đoàn thanh 

tra phát hiện. Vì vậy, Chánh Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông không xử 

phạt vi phạm hành chính, yêu cầu Công ty TNHH Soha nghiêm túc chấn chỉnh, 

rút kinh nghiệm. 

Giao Đoàn Thanh tra theo dõi, đôn đốc Công ty TNHH Soha thực hiện Kết 

luận thanh tra và báo cáo kết quả về Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông sau 

30 ngày, kể từ ngày ký Kết luận thanh tra./. 

 
Nơi nhận: 
- Bộ trưởng (để b/c); 

- Thứ trưởng Phan Tâm (để b/c); 

- Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo (để b/c); 

- Sở TT&TT Hà Nội (để p/h); 

- Trung tâm Thông tin (để p/h); 

- Phòng Tổng hợp (để p/h); 

- Công ty TNHH Soha (để thực hiện); 

- Lưu: VT, hồ sơ ĐTTra. 

 

KT. CHÁNH THANH TRA          

PHÓ CHÁNH THANH TRA 

 

 

 

 
  Đỗ Hữu Trí 
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