Người Việt từ 21 tuổi được vào chơi casino trong nước
Thứ hai, 18 Tháng 8 2014 20:17

Casino Đồ Sơn - Ảnh: Ngọc Thắng

Nhiều chuyên gia du lịch đồng ý rằng khi quy định này được Chính phủ chấp thuận, ngoại tệ
sẽ bớt theo chân người Việt ra các sòng bạc nước ngoài.

Dự thảo do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo, tổng hợp ý kiến các bộ, ngành liên quan đã thống
nhất quy định: Đối tượng người VN được phép chơi trong casino phải là người đủ 21 tuổi trở lên
và có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật, có đủ năng lực về tài chính
và các điều kiện tốt về nhân thân.

Ví dụ, người chơi có sổ tiết kiệm đứng tên mình hoặc có thu nhập đều đặn hằng tháng đóng
thuế thu nhập cá nhân từ bậc 3 hoặc bậc 4 trở lên, tương đương từ 15 hoặc 20 triệu đồng.

Để hạn chế những tác động tiêu cực, dự thảo cũng quy định 14 hành vi bị nghiêm cấm. Trong
đó có các hành vi quan trọng như tổ chức cung cấp chơi casino trực tuyến qua mạng internet,
cá cược giữa người chơi với nhau dựa trên kết quả trò chơi; gian lận trong quá trình tổ chức,
tham gia các trò chơi có thưởng tại casino; lợi dụng casino để buôn lậu, vận chuyển ngoại tệ,
vàng bạc và đá quý…

Liên quan đến các hình thức xử phạt vi phạm, dự thảo quy định mức tiền phạt tối đa cho các
hành vi vi phạm là 200 triệu đồng. Nếu DN tái phạm có thể bị tước giấy phép kinh doanh tối đa
18 tháng.
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Hiện cả nước có 7 DN được cấp phép kinh doanh casino, trong đó 5 dự án quy mô nhỏ đạt
doanh thu trong năm 2012 khoảng 930 tỉ đồng, nộp ngân sách nhà nước 254 tỉ đồng, giải
quyết việc làm cho 200 - 500 lao động. Còn Hồ Tràm Strip (Bà Rịa - Vũng Tàu), một trong 2 dự
án casino quy mô lớn, kể từ khi đi vào hoạt động (tháng 7.2013) đến hết tháng 1.2014 đạt
doanh thu khoảng 7 triệu USD.
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