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Ủy ban Kiểm soát Cờ bạc California (Ủy ban) và Bộ Tư pháp California, Cục Kiểm soát Cờ bạc (Cục) là các cơ 

quan quản lý ngành công nghiệp đánh bài ở California.  

Là một phần của cấu trúc này, Cục tiếp nhận các đơn xin cấp phép, tiến hành điều tra lý lịch những người nộp đơn 

và đưa đề xuất cho Ủy ban về sự phù hợp của người nộp.  

Nhân viên Ủy ban xem xét các báo cáo điều tra lý lịch của Cục và đưa ý kiến đề xuất riêng cho các Ủy viên. Các Ủy 

viên sẽ xem xét đơn đăng ký tại các phiên điều trần được tổ chức hai lần một tháng.  

Sau đây là một số điều cần nhớ khi bạn thực hiện quy trình nộp đơn: 

ỦY BAN KIỂM SOÁT CỜ BẠC CALIFORNIA 

QUY TRÌNH NỘP ĐƠN CHO TIỂU BANG - 

NHỮNG ĐIỀU PHẢI LÀM 

 Kiểm tra kỹ đơn đăng ký của bạn để đảm bảo tính chính xác và đầy đủ. Việc người 

nộp đơn khai chính xác lý lịch là điều cực kỳ quan trọng để Ủy viên xem xét tính 

chính trực và trung thực của người nộp đơn. Nếu bạn không chắc có nên bao gồm 

một thông tin nào đó hay không, thì tốt nhất bạn nên nêu thông tin đó hơn là giữ 

kín. Việc khai báo đầy đủ và chính xác là trách nhiệm của người nộp đơn.  

 Kịp thời gửi đơn đăng ký của bạn. Có những luật và quy định yêu cầu người nộp 

đơn phải gửi đơn đăng ký trong khung thời gian nhất định. Người nộp đơn nên 

dành đủ thời gian để đảm bảo họ có thể điền đơn đăng ký, xem xét tính chính xác 

và đầy đủ của đơn, và nêu thắc mắc khi cần thiết. Việc nộp đơn kịp thời là trách 

nhiệm của người nộp đơn. 

 Khai báo tất cả các kết án hình sự. Bao gồm các kết án đã được giảm nhẹ và/hoặc 

được xóa án tích, trừ khi được niêm phong bởi lệnh của tòa án. Hãy kiểm tra kỹ 

các vi phạm giao thông của bạn. Một vé phạt giao thông có thể dẫn đến không chỉ 

một lỗi vi phạm, mà còn là một tội nhẹ hoặc trọng tội. Các tội nhẹ và trọng tội, 

ngay cả khi chỉ là vi phạm giao thông, phải được khai báo trong đơn đăng ký. 

 Khai báo các trường hợp rời khỏi công việc. Nếu bạn bị sa thải hoặc nghỉ việc, hãy 

cho chúng tôi biết và mô tả tình huống đó. Lý do “Cá nhân” không được chấp 

nhận.  

 Khai báo việc tịch thu nhà. Chúng tôi hiểu lý do khiến người nộp đơn có thể không 

muốn chia sẻ thông tin đó. Nhưng điều quan trọng là phải chuẩn bị sẵn mọi thông 

tin được yêu cầu. 

 Giải quyết các việc dân sự và hình sự còn tồn đọng. Chủ động giải quyết các việc 

tòa án và tài khoản thu tiền, và thu thập tài liệu về mọi thứ. Bạn có thể sẽ được 

yêu cầu cung cấp tài liệu về những vấn đề này. 

 Tham dự. Nếu nhân viên Ủy ban thông báo cho bạn rằng các Ủy viên muốn bạn 

đến tham dự cuộc họp, thì điều rất quan trọng là bạn phải làm vậy. Nếu bạn không 

thể tham dự, hãy cho nhân viên biết ngay lập tức để bạn có thể được xếp lịch lại. 

Nếu không thì trường hợp hoãn không được đảm bảo. Việc chấp thuận giấy phép 

là một đặc quyền, không phải là một quyền. 

CÁC MỐC THỜI GIAN QUAN 

TRỌNG 

Người đăng ký phải gửi đơn đăng 

ký đến Cục Kiểm soát Cờ bạc 

trước những ngày sau: 

Kiểu giấy phép cho Nhân viên 

Phòng đánh bài (Giấy phép lao 

động/Nhân viên Chủ chốt) 

 Tạm thời/Ban đầu - trước khi 

đảm nhận nhiệm vụ. 

 Gia hạn - 120 ngày trước 

ngày hết hạn. 

Kiểu giấy phép nhân viên cho 

Nhà cung cấp dịch vụ người 

chơi bên thứ ba (Nhân viên/

Người giám sát)  

 Tạm thời/Ban đầu - trước khi 

đảm nhận nhiệm vụ. 

 Gia hạn - 120 ngày trước 

ngày hết hạn. 

Quyền sở hữu 

 Tất cả các tài liệu và đơn 

đăng ký áp dụng phải được 

Ủy ban tiếp nhận và chấp 

thuận trước thì mới được 

xem là hợp pháp.  

 Gia hạn - 120 ngày trước 

ngày hết hạn. 
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