
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BẮC GIANG   
 

Số:            /QĐ-UBND                                                       

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bắc Giang, ngày        tháng 7 năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của 

 Hội đồng giám sát Xổ số tỉnh Bắc Giang 
 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Nghị định số 30/2007/NĐ-CP ngày 01/3/2007 của Chính phủ về 

kinh doanh xổ số và Nghị định số 78/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 30/2007/NĐ-CP của Chính 

phủ về kinh doanh xổ số; 

Căn cứ Nghị định số 122/2017/NĐ-CP ngày 13/11/2017 của Chính phủ 

quy định một số nội dung đặc thù về cơ chế quản lý tài chính và đánh giá hiệu 

quả hoạt động đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số; Sở Giao dịch Chứng 

khoán và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam; 

Căn cứ Thông tư số 22/2021/TT-BTC ngày 29/3/2021 của Bộ Tài chính 

quy định về việc thành lập, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế hoạt động của Hội 

đồng giám sát xổ số; 

Theo đề nghị của  Sở Tài chính tại Tờ trình số 73/TTr-STC ngày 

16/7/2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế hoạt động của Hội 

đồng giám sát xổ số tỉnh Bắc Giang”. 

Điều 2. Quyết định này bãi bỏ Quyết định số 2017/QĐ-UBND ngày 

30/12/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy chế hoạt 

động của Hội đồng giám sát xổ số tỉnh Bắc Giang. 

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh, 

Công an tỉnh, Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc 

Giang, các thành viên Hội đồng giám sát xổ số tỉnh và các đơn vị, cá nhân có 

liên quan căn cứ Quyết định thi hành ./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh; 

- Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết BG; 

- VPUBND tỉnh: 

 + LĐVP, TKCT; 

 + KTN, KGVX, NC, Trung tâm thông tin; 

 + Lưu: VT, TPKTTH. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

Phan Thế Tuấn 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/doanh-nghiep/nghi-dinh-122-2017-nd-cp-co-che-quan-ly-tai-chinh-danh-gia-doanh-nghiep-kinh-doanh-xo-so-367334.aspx


 

 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BẮC GIANG   
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

QUY CHẾ 

Hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số tỉnh Bắc Giang 

(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày         /7/2021  

của UBND tỉnh Bắc Giang) 

 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy chế này quy định về việc thành lập, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế hoạt 

động của Hội đồng giám sát xổ số đối với hoạt động kinh doanh xổ số của Công ty 

TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bắc Giang. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Quy chế này áp dụng đối với Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bắc 

Giang, Hội đồng giám sát xổ số tỉnh Bắc Giang, Chủ sở hữu của Công ty TNHH 

MTV Xổ số kiến thiết Bắc Giang và các tổ chức, cá nhân có liên quan. 

 

Chương II 

THẨM QUYỀN THÀNH LẬP, THÀNH PHẦN VÀ CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG 

CỦA HỘI ĐỒNG GIÁM SÁT XỔ SỐ  

 

Điều 3. Hội đồng giám sát xổ số tỉnh Bắc Giang 

1. Hội đồng giám sát xổ số và Tổ giúp việc của Hội đồng giám sát xổ số do 

Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập theo đề nghị của Sở Tài chính. 

2. Thành phần Hội đồng giám sát xổ số tỉnh Bắc Giang gồm:  

a) Chủ tịch Hội đồng giám sát xổ số là: Đại diện UBND tỉnh; 

b) 02 Phó Chủ tịch hội đồng giám sát xổ số là: Đại diện Lãnh đạo Sở Tài 

chính làm Phó Chủ tịch thường trực và đại diện Lãnh đạo Công an tỉnh; 

c) Thành viên Hội đồng giám sát xổ số là: Đại diện Lãnh đạo Sở Tư pháp, 

đại diện Lãnh đạo Thanh tra tỉnh và mời đại diện Ban Thường trực Ủy ban 

MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang; 

d) Thư ký Hội đồng giám sát xổ số là: Đại diện Lãnh đạo Công ty TNHH 

MTV Xổ số kiến thiết Bắc Giang. 
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3. Thành lập Tổ giúp việc của Hội đồng giám sát xổ số với thành phần do 

các cơ quan là thành viên Hội đồng giám sát xổ số cử đại diện tham gia để thực 

hiện công việc giám sát xổ số, gồm:  

- Sở Tài chính: 02 người; 

- Công an tỉnh: 02 người; 

- Sở Tư pháp: 02 người; 

- Thanh tra tỉnh: 01 người; 

- Ủy ban MTTQ tỉnh: 01 người. 

4. Các thành viên của Hội đồng giám sát xổ số, tổ giúp việc của Hội đồng 

giám sát xổ số không được là người có liên quan với nhau bao gồm: Vợ, chồng, 

bố, mẹ đẻ, bố, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột, anh, chị, em nuôi. 

5. Khi có sự thay đổi thành viên Hội đồng giám sát xổ số, thành viên tổ 

giúp việc của Hội đồng giám sát xổ số, trên cơ sở văn bản đề nghị thay đổi nhân sự 

của cơ quan có đại diện tham gia Hội đồng giám sát xổ số, tổ giúp việc của Hội 

đồng giám sát xổ số, Sở Tài chính có trách nhiệm tổng hợp trình Chủ tịch UBND 

tỉnh quyết định thay đổi nhân sự. Các trường hợp thay đổi nhân sự bao gồm: 

a) Chuyển công tác; 

b) Vi phạm kỷ luật tại nơi công tác; 

c) Vi phạm kỷ luật trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng giám 

sát xổ số và tổ giúp việc của Hội đồng giám sát xổ số; 

d) Thôi việc, nghỉ việc theo chế độ quy định của pháp luật; 

đ) Các trường hợp khác khi cần thiết do UBND tỉnh quyết định. 

Điều 4. Cơ chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số 

1. Hội đồng giám sát xổ số thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn quy định 

tại Quy chế này. 

2. Việc giám sát, kiểm tra của Hội đồng giám sát xổ số được căn cứ vào các 

quy định của pháp luật về kinh doanh xổ số, Quy chế hoạt động của Hội đồng 

giám sát xổ số và các quy chế, quy trình nghiệp vụ của Công ty TNHH MTV Xổ 

số kiến thiết Bắc Giang. 

3. Hội đồng giám sát xổ số làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, 

biểu quyết theo đa số, cụ thể như sau: 

a) Các cuộc họp, việc giám sát, kiểm tra của Hội đồng giám sát xổ số phải 

có đủ thành phần. Trường hợp vì nguyên nhân khách quan, các thành viên Hội 

đồng giám sát xổ số không thể tham dự đầy đủ được thì tối thiểu phải có Chủ 

tịch hoặc 01 Phó chủ tịch Hội đồng giám sát xổ số, thư ký Hội đồng giám sát xổ 

số và ba (03) thành viên Hội đồng giám sát xổ số tham dự (trường hợp Tổ giúp 

việc thực hiện ủy quyền của Hội đồng giám sát thì cũng phải đảm bảo thành 

phần theo quy định trên); 
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b) Nội dung các cuộc họp, hoạt động giám sát, kiểm tra của Hội đồng giám 

sát xổ số phải được ghi chép thành biên bản và có đầy đủ chữ ký của các thành 

viên tham dự. Những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, được quyết định hoặc 

thông qua khi có trên 50% số thành viên có mặt của Hội đồng giám sát xổ số 

đồng ý. Trường hợp số thành viên đồng ý và không đồng ý bằng nhau, quyết định 

được thực hiện theo phương án có sự đồng ý của Chủ tịch Hội đồng giám sát xổ 

số (hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng giám sát xổ số được ủy quyền nếu Chủ tịch Hội 

đồng giám sát xổ số vắng mặt). 

4. Hội đồng giám sát xổ số hoạt động theo cơ chế kiêm nhiệm, trừ đại 

diện Lãnh đạo của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bắc Giang. 

Điều 5. Chủ tịch Hội đồng giám sát xổ số 

1. Nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng giám sát xổ số  

 a) Chủ tịch Hội đồng giám sát xổ số là người lãnh đạo và điều hành Hội 

đồng giám sát, chịu trách nhiệm toàn diện về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền 

hạn của Hội đồng giám sát xổ số theo quy định; 

b) Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng Phó Chủ tịch, thành viên của Hội 

đồng giám sát xổ số, Tổ giúp việc và điều phối, chỉ đạo các thành viên thực hiện 

tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; 

c) Báo cáo định kỳ, đột xuất về hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số 

với UBND tỉnh và thực hiện các biện pháp nhằm củng cố tổ chức, hoạt động của 

Hội đồng giám sát xổ số đảm bảo tuân thủ pháp luật và theo quy chế hoạt động 

của Hội đồng giám sát xổ số. 

2. Quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng giám sát xổ số 

a) Yêu cầu Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bắc Giang, Phó Chủ 

tịch hội đồng, thành viên Hội đồng giám sát xổ số và các thành viên Tổ giúp 

việc thực hiện đúng quy định của pháp luật và quy chế hoạt động của Hội đồng 

giám sát xổ số. 

b) Phê duyệt việc thành lập, giải thể Ban giám sát xổ số tại một số địa bàn 

ở cấp huyện và tương đương trực thuộc tỉnh. Nhiệm vụ của Ban giám sát xổ số 

tại một số địa bàn ở cấp huyện và tương đương quy định tại Điều 9 Quy chế hoạt 

động của Hội đồng giám sát xổ số. 

c) Được quyền bảo lưu ý kiến cá nhân về các vấn đề có liên quan đến kết 

quả giám sát và kết quả quay số mở thưởng. 

Điều 6. Phó chủ tịch Hội đồng giám sát xổ số 

1. Nhiệm vụ của Phó Chủ tịch Hội đồng giám sát xổ số 

a) Chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch Hội đồng giám sát xổ số đối 

với việc chỉ đạo, điều hành các thành viên Hội đồng giám sát xổ số thực hiện nhiệm 

vụ, quyền hạn của Hội đồng giám sát xổ số theo quy định tại Thông tư số 

22/2021/TT-BTC ngày 29/3/2021 của Bộ Tài chính và quy chế hoạt động của 
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Hội đồng giám sát xổ số theo phân công, ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng giám sát 

xổ số; 

b) Tuân thủ các quy định của pháp luật khi thực hiện nhiệm vụ theo đúng 

chế độ quy định, quy chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số và sự phân 

công, ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng giám sát xổ số; 

c) Kịp thời báo cáo Chủ tịch Hội đồng giám sát xổ số về các sai phạm 

hoặc các biểu hiện nghi vấn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để Chủ tịch Hội 

đồng giám sát xổ số xem xét, quyết định các biện pháp xử lý kịp thời. 

2. Quyền hạn của Phó chủ tịch Hội đồng giám sát xổ số 

a) Yêu cầu Công ty xổ số kiến thiết và các thành viên Hội đồng giám sát 

xổ số và các thành viên Tổ giúp việc thực hiện đúng quy định của pháp luật và 

quy chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số theo nhiệm vụ được phân công, 

ủy quyền; 

b) Được quyền bảo lưu ý kiến cá nhân về các vấn đề liên quan đến kết quả 

giám sát và kết quả quay số mở thưởng. 

Điều 7. Thành viên Hội đồng giám sát xổ số 

1. Nhiệm vụ 

a) Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng giám sát xổ số và Phó chủ 

tịch Hội đồng giám sát xổ số đối với việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của 

Hội đồng giám sát xổ số theo quy định tại Thông tư số 22/2021/TT-BTC ngày 

29/3/2021 của Bộ Tài chính và quy chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số; 

b) Tuân thủ các quy định của pháp luật trong quá trình thực hiện nhiệm vụ 

được Chủ tịch Hội đồng giám sát xổ số hoặc Phó chủ tịch Hội đồng giám sát xổ 

số phân công, ủy quyền theo đúng chế độ quy định và quy chế hoạt động của 

Hội đồng giám sát xổ số; 

c) Thực hiện các nhiệm vụ của Hội đồng giám sát xổ số theo phân công, ủy 

quyền của Chủ tịch Hội đồng giám sát xổ số và Phó chủ tịch Hội đồng giám sát 

xổ số theo quy định tại Thông tư số 22/2021/TT-BTC ngày 29/3/2021 của Bộ 

Tài chính và quy chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số, chịu trách nhiệm 

về kết quả của các công việc được phân công thực hiện. 

2. Quyền hạn 

a) Yêu cầu Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Bắc Giang thực hiện 

đúng quy định của pháp luật và quy chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số; 

b) Được quyền bảo lưu ý kiến cá nhân về các vấn đề liên quan đến kết quả 

hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số. 

Điều 8. Tổ giúp việc của Hội đồng giám sát xổ số 

1. Nhiệm vụ 

a) Chịu trách nhiệm trước Hội đồng giám sát xổ số đối với việc thực hiện 

nhiệm vụ, quyền hạn trong công việc giám sát xổ số theo quy định tại Thông tư số 
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22/2021/TT-BTC ngày 29/3/2021 của Bộ Tài chính và quy chế hoạt động của Hội 

đồng giám sát xổ số; 

b) Tuân thủ các quy định của pháp luật trong quá trình thực hiện nhiệm vụ 

được Hội đồng giám sát xổ số phân công, ủy quyền theo đúng chế độ quy định và 

quy chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số; 

c) Thực hiện các nhiệm vụ theo phân công, ủy quyền của Hội đồng giám sát 

xổ số và theo quy định tại Thông tư số 22/2021/TT-BTC ngày 29/3/2021 của Bộ 

Tài chính và quy chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số, chịu trách nhiệm về 

kết quả của các công việc được phân công thực hiện. 

2. Quyền hạn 

a) Yêu cầu Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Bắc Giang thực hiện đúng 

quy định của pháp luật và quy chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số; 

b) Được quyền bảo lưu ý kiến cá nhân về các vấn đề liên quan đến kết quả 

giám sát và kết quả quay số mở thưởng. 

Điều 9. Ban giám sát xổ số tại một số địa bàn cấp huyện và tương 

đương (nếu có) 

Ban giám sát xổ số tại một số địa bàn ở cấp huyện và tương đương thực 

hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo Điều 7, Điều 12, Điều 13 và Điều 14 Quy chế này 

và chế độ thù lao theo Điều 11 Quy chế này. 

Việc thành lập và thay đổi các thành viên Ban giám sát xổ số tại địa bàn 

cấp huyện và tương đương do Chủ tịch Hội đồng giám sát xổ số quyết định theo 

đề nghị của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bắc Giang. 

Điều 10. Chế độ làm việc của Hội đồng giám sát xổ số và Tổ giúp việc 

1. Thời gian làm việc 

a) Thời gian thanh hủy vé hàng ngày: Các thành viên Hội đồng giám sát 

xổ số và thành viên Tổ giúp việc tham gia giám sát thanh hủy vé hàng ngày 

phải có mặt tại điểm thanh hủy vé trước 45 phút so với thời gian bắt đầu quay 

số mở thưởng; 

b) Thời gian làm việc khác như: Giám sát việc quay số mở thưởng, đảo 

trộn vé xổ số biết kết quả ngay (xổ số cào, xổ số bóc), kiểm tra, thanh hủy vé 

thưởng hết thời hạn lưu trữ, tiêu hủy vé và các công việc khác thực hiện theo quy 

định hiện hành. 

2. Chế độ hội họp  

a) Hằng năm Hội đồng giám sát xổ số tổ chức họp định kỳ 02 lần: Sơ kết 06 

tháng được tổ chức sau 15 ngày kể từ ngày kết thúc quý II của năm và tổng kết 

năm được tổ chức sau 30 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính để đánh giá công 

tác Hội đồng giám sát xổ số và đưa ra những phương hướng, nhiệm vụ thời gian 

tiếp theo; 

b) Trường hợp cần thiết, Chủ tịch Hội đồng giám sát xổ số có thể triệu tập 

hội nghị bất thường để giải quyết những công việc có liên quan; 
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c) Việc tổ chức kỳ họp Hội đồng giám sát xổ số do Chủ tịch Hội đồng 

giám sát xổ số triệu tập và cuộc họp chỉ được tiến hành khi có đủ thành viên quy 

định tại Điểm a, Khoản 3, Điều 4 Quy chế này. Thư ký Hội đồng giám sát xổ số 

có trách nhiệm chuẩn bị nội dung chương trình các kỳ họp, báo cáo Chủ tịch Hội 

đồng giám sát xổ số xem xét trước khi tổ chức cuộc họp. Cuộc họp phải đảm bảo 

tuân thủ theo các quy định tại Điểm b, Khoản 3, Điều 4 Quy chế này. 

Điều 11. Chế độ thù lao tham gia Hội đồng giám sát xổ số và Tổ giúp 

việc của Hội đồng giám sát xổ số tỉnh Bắc Giang 

Chủ tịch, Phó Chủ tịch, các ủy viên Hội đồng giám sát xổ số và thành 

viên Tổ giúp việc của Hội đồng giám sát xổ số được hưởng thù lao như sau: 

1. Chủ tịch Hội đồng giám sát được hưởng = Hệ số 1 nhân với mức lương 

cơ sở đối với cán bộ công chức/tháng; 

2. Phó Chủ tịch Hội đồng giám sát = Hệ số 0,8 nhân với mức lương cơ sở 

đối với cán bộ công chức /người/tháng; 

3. Các thành viên Hội đồng giám sát = Hệ số 0,6 nhân với mức lương cơ 

sở đối với cán bộ công chức /người/tháng; 

4. Thành viên Tổ giúp việc của Hội đồng giám sát = Hệ số 0,1 nhân với 

mức lương cơ sở đối với cán bộ công chức /người/buổi làm việc. Căn cứ để tính 

thù lao là số ngày làm việc thực tế của các thành viên tham gia giám sát. 

Chương III 

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA HỘI ĐỒNG GIÁM SÁT XỔ SỐ 

 

Điều 12. Giám sát việc tổ chức quay số mở thưởng 

1. Nhiệm vụ của Hội đồng giám sát xổ số 

a) Giám sát việc tổ chức quay số mở thưởng đối với các sản phẩm xổ số 

mà Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Bắc Giang được phép kinh doanh theo 

quy định pháp luật; 

b) Giám sát và kiểm tra về số lượng, xuất xứ của các thiết bị sử dụng để tổ 

chức quay số mở thưởng (lồng cầu, bóng, thiết bị điều khiển, cân điện tử, thiết bị 

kiểm tra bóng), các thông số kỹ thuật của thiết bị theo thiết kế của nhà sản xuất, 

nhằm đảm bảo các thiết bị sử dụng để tổ chức quay số mở thưởng đạt tiêu chuẩn 

quy định. Trường hợp cần thiết Hội đồng giám sát xổ số được yêu cầu kiểm tra 

đột xuất toàn bộ hoặc một phần các thiết bị sử dụng để tổ chức quay số mở 

thưởng theo từng nội dung trên; 

c) Giám sát, kiểm tra việc niêm phong hộp đựng bóng trước khi lấy bóng 

đưa vào sử dụng quay số mở thưởng; 

d) Giám sát, kiểm tra về số lượng và việc thoả mãn các điều kiện của người 

được lựa chọn tham gia quay số mở thưởng theo danh sách và các tài liệu có liên 

quan do Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết cung cấp theo quy định; 
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đ) Kiểm tra việc bố trí các thiết bị hình ảnh (camera, màn hình ti vi), đảm 

bảo thuận lợi cho việc quan sát, theo dõi việc quay số mở thưởng của Hội đồng 

giám sát xổ số và người tham gia chứng kiến quay số mở thưởng; 

e) Cử thành viên lựa chọn ngẫu nhiên các bộ bóng được sử dụng để quay 

số mở thưởng; 

g) Cử thành viên thực hiện việc niêm phong và mở niêm phong các thiết 

bị sử dụng để tổ chức quay số mở thưởng (lồng cầu, hộp đựng các bộ bóng, cân 

điện tử, thiết bị kiểm tra bóng); 

h) Giám sát việc đảo trộn vé trước khi quay số mở thưởng đối với loại 

hình xổ số bóc biết kết quả ngay; 

i) Giám sát việc tuân thủ các quy định về thời gian, địa điểm, công bố nội 

dung thể lệ mở thưởng và trình tự tiến hành các bước tổ chức quay số mở thưởng; 

k) Giám sát hoạt động của người quay số mở thưởng khi thực hiện nhiệm 

vụ quay số mở thưởng; 

l) Ký biên bản xác nhận các kết quả đã giám sát và kết quả mở thưởng xổ số 

để làm cơ sở cho Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Bắc Giang thực hiện trả 

thưởng và công bố bằng văn bản cho đại lý xổ số, người tham gia dự thưởng biết. 

2. Quyền hạn của Hội đồng giám sát xổ số 

a) Lựa chọn ngẫu nhiên bóng để kiểm tra về khối lượng, kích thước trước 

khi quay số mở thưởng (trong trường hợp cần thiết); 

b) Yêu cầu Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bắc Giang thực hiện 

quay số mở thưởng lại trong các trường hợp sau:  

- Tổ chức quay số mở thưởng không đúng thứ tự của từng hạng giải như đã 

thông báo trong thể lệ quay số mở thưởng;  

- Trong khi quay số mở thưởng bóng rơi ra khỏi lồng cầu hoặc bóng bị tắc 

nghẽn trong lồng cầu. 

c) Tạm đình chỉ việc quay số mở thưởng trong các trường hợp sau:  

- Thiết bị sử dụng cho việc quay số mở thưởng bị tháo niêm phong trước 

khi Hội đồng giám sát xổ số làm việc;  

- Thiết bị không đáp ứng được yêu cầu tạo lập tính khách quan, trung thực 

của kết quả mở thưởng xổ số;  

- Tổ chức mở thưởng không đúng lịch mở thưởng (ngày, giờ) và địa điểm 

mở thưởng đã thông báo của Công ty TNHH  MTV Xổ số kiến thiết Bắc Giang;  

- Có biểu hiện gian lận khi tổ chức quay số mở thưởng. 

d) Yêu cầu cơ quan trực tiếp cử thành viên tham gia Hội đồng giám sát xổ 

số kỷ luật hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền điều tra, xử lý các trường hợp vi 

phạm hoặc các biểu hiện gian lận trong việc tổ chức quay số mở thưởng theo các 

quy định của pháp luật. 

Điều 13. Giám sát việc kiểm tra định kỳ thiết bị quay số mở thưởng 

1. Nhiệm vụ của Hội đồng giám sát xổ số: 
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a) Giám sát việc kiểm tra vận hành thử của lồng cầu trước khi đưa vào sử 

dụng và sau mỗi lần bảo dưỡng theo chế độ quy định, đảm bảo các thiết bị sử 

dụng để quay số mở thưởng đạt tiêu chuẩn quy định; 

b) Giám sát việc kiểm tra định kỳ đối với bóng phục vụ cho việc tổ chức 

quay số mở thưởng. 

2. Quyền hạn của Hội đồng giám sát xổ số 

Yêu cầu Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bắc Giang trang bị mới, 

trang bị bổ sung, loại bỏ và thay thế các thiết bị không đảm bảo đủ tiêu chuẩn để 

phục vụ cho hoạt động tổ chức quay số mở thưởng. 

Điều 14. Giám sát việc thu hồi, kiểm đếm, vô hiệu hoá vé xổ số không 

bán hết, cuống hoặc phần lưu của vé xổ số lô tô thủ công thu hồi 

1. Nhiệm vụ của Hội đồng giám sát xổ số 

a) Đối với sản phẩm xổ số truyền thống 

- Giám sát việc thu hồi, vô hiệu hoá vé số không tiêu thụ hết (bao gồm cả vé 

chưa đưa vào lưu thông) đảm bảo tuân thủ đúng các quy định về việc thu hồi vé xổ 

số truyền thống theo quy định của pháp luật về kinh doanh xổ số; 

- Giám sát việc kiểm đếm vé tại trụ sở chính hoặc các địa điểm được bố 

trí để kiểm đếm vé, đối chiếu lập bảng kê, bao gói vé đã thu hồi; 

- Giám sát việc niêm phong vé, ký xác nhận vào tờ niêm phong hoặc bấm 

chì niêm phong đảm bảo việc niêm phong phải hoàn thành trước giờ quay số mở 

thưởng theo chế độ quy định; 

- Kiểm tra, giám sát việc tổng hợp số lượng vé bán không hết đã thu hồi, 

ký biên bản tổng hợp kết quả số lượng vé bán không hết đã thu hồi, xác định số 

lượng vé đã tiêu thụ, doanh thu tiêu thụ của từng kỳ phát hành do Công ty 

TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bắc Giang lập; 

b) Đối với sản phẩm xổ số lô tô thủ công 

- Giám sát quá trình thu hồi, kiểm đếm cuống vé hoặc phần lưu của vé xổ số 

lô tô thủ công thu hồi, bảng kê tổng hợp số dự thưởng của từng đại lý xổ số và bảng 

kê tổng hợp do Công ty TNHH  MTV Xổ số kiến thiết  Bắc Giang thiết lập; 

- Giám sát việc niêm phong cuống vé hoặc phần lưu vé xổ số lô tô thủ 

công thu hồi trước giờ quay số mở thưởng theo chế độ quy định, đảm bảo không 

cho phép bất kỳ đối tượng nào được đưa thêm cuống vé hoặc phần lưu, điều 

chỉnh, bổ sung bảng kê sau đã khi thu hồi; 

- Giám sát việc mở niêm phong rút cuống vé hoặc phần lưu vé xổ số lô tô 

thủ công trúng thưởng theo kết quả mở thưởng cho từng hạng giải; giám sát việc 

niêm phong lại cuống vé hoặc phần lưu của vé xổ số lô tô thủ công trước khi 

đưa vào lưu trữ; 

- Giám sát việc hoàn thành thu hồi và vô hiệu hóa vé xổ số lô tô thủ công 

bán không hết (nếu có yêu cầu thu hồi); 

- Giám sát, kiểm tra việc tổng hợp số lượng cuống vé hoặc phần lưu vé xổ 

số lô tô thủ công đã trúng thưởng theo kết quả mở thưởng cho từng loại giải 
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(bao gồm cả số trúng thưởng từ bảng tổng hợp số dự thưởng hoặc bảng kê số dự 

thưởng của các điểm thu hồi ngoài trụ sở chính và đại lý xổ số xa các điểm thu 

hồi), ký biên bản xác nhận số vé đã bán và doanh thu bán vé xổ số lô tô thủ công 

trong kỳ, số vé xổ số lô tô thủ công trúng thưởng theo từng loại giải và giá trị trả 

thưởng của từng đợt phát hành.  

c) Đối với xổ số biết kết quả ngay (xổ số cào, xổ số bóc) 

- Giám sát việc hoàn thành công tác thu hồi, kiểm đếm vé bán không hết 

mà đại lý xổ số trả lại và vé chưa đưa ra lưu thông của cùng đợt phát hành khi vé 

hết thời hạn lưu hành; 

- Giám sát việc vô hiệu hoá vé đã thu hồi theo đúng quy định; 

- Giám sát việc niêm phong toàn bộ vé xổ số biết kết quả ngay chưa bán 

hết được thu hồi trước khi đưa vào lưu trữ; 

- Xác nhận số lượng vé bán không hết thu hồi về đối với từng ký hiệu vé 

xổ số phát hành. 

2. Quyền hạn của Hội đồng giám sát xổ số 

a) Không chấp nhận kết quả thu hồi, kiểm đếm cuống vé hoặc phần lưu 

của vé xổ số lô tô thủ công thu hồi, bảng kê tổng hợp số dự thưởng của từng đại 

lý xổ số đối với các trường hợp sau: 

- Vé xổ số bán không hết; cuống vé hoặc phần lưu của vé xổ số lô tô thủ 

công, bảng kê số dự thưởng đại lý mang đến nộp trả sau thời gian quy định hoặc 

vé mang đến thu hồi không đúng ngày mở thưởng, không đảm bảo thủ tục thu 

nộp theo chế độ quy định;  

- Cuống vé hoặc phần lưu vé xổ số lô tô thủ công, bảng kê số dự thưởng 

của đại lý xổ số không có số dự thưởng;  

- Đại lý xổ số áp dụng hình thức thanh toán tiền mua vé số ngay sau khi 

nhận vé bán (mua đứt bán đoạn). 

b) Yêu cầu kỷ luật hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền điều tra, xử lý các 

trường hợp vi phạm hoặc các biểu hiện gian lận trong việc thu hồi, kiểm đếm vé 

không tiêu thụ hết. 

Điều 15. Giám sát việc thu hồi, kiểm đếm, vô hiệu hoá, niêm phong vé 

xổ số không bán hết, cuống hoặc phần lưu của vé xổ số lô tô thủ công thu 

hồi tại một số địa bàn 

Căn cứ điều kiện thực tế hoạt động kinh doanh, trường hợp cần thiết 

Công ty TNHH  MTV Xổ số kiến thiết Bắc Giang đề xuất với Hội đồng giám 

sát xổ số phê duyệt: 

1. Thành lập, giải thể Ban giám sát xổ số tại một số địa bàn ở cấp huyện  

và tương đương. Thành phần của Ban giám sát xổ số tại một số địa bàn ở cấp 

huyện là đại diện Công ty TNHH  MTV Xổ số kiến thiết  Bắc Giang và đại 

diện các cơ quan ở cấp huyện (UBND huyện, Tài chính, Công an, Thanh tra, 

Tư pháp) (nếu có). 

2. Ủy quyền cho các Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương khác thu hồi, kiểm đếm, vô hiệu hóa, niêm phong vé xổ số bán 



9 

 

 

không hết trước giờ quay số mở thưởng ở ngoài tỉnh, thành phố trước khi vận 

chuyển vé về trụ sở chính để kiểm đếm lại và phải đảm bảo nguyên tắc sau: 

a) Việc thu hồi, kiểm đếm, vô hiệu hóa, niêm phong vé xổ số bán không 

hết trước giờ quay số mở thưởng được thực hiện theo đúng quy trình quy định 

tại quy chế thu hồi vé xổ số của Công ty Xổ số và theo quy định của pháp luật 

về kinh doanh xổ số; 

b) Quy định rõ trách nhiệm, quyền hạn của các bên trong quá trình thu 

hồi, kiểm đếm, vô hiệu hóa, niêm phong vé xổ số bán không hết trước giờ quay 

số mở thưởng. 

Điều 16. Công tác phòng, chống số đề và làm vé số giả 

Căn cứ tình hình thực hiện công tác phòng, chống số đề và làm vé số giả 

tại địa phương, Hội đồng giám sát xổ số kiến nghị với Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ 

đạo cơ quan Công an và các cơ quan có thẩm quyền tăng cường các biện pháp 

đấu tranh phòng, chống số đề và làm vé số giả, bao gồm: 

1. Áp dụng các biện pháp đấu tranh phòng, chống số đề và làm vé số giả. 

2. Định kỳ sáu tháng, kết thúc năm hoặc đột xuất báo cáo với Ủy ban 

nhân dân tỉnh về tình hình triển khai công tác phòng, chống số đề và làm vé số 

giả trên địa bàn tỉnh. 

3. Các biện pháp khác để thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống số đề 

và làm vé số giả. 

Chương IV 

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN CÓ LIÊN QUAN 

Điều 17. Trách nhiệm của UBND tỉnh 

1. Ban hành quyết định thành lập, giải thể: Hội đồng giám sát xổ số, Tổ 

giúp việc của Hội đồng giám sát xổ số tỉnh Bắc Giang và Ban giám sát xổ số tại 

một số địa bàn cấp huyện; ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ 

số. Giao cho Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định thay đổi nhân sự của Hội 

đồng giám sát xổ số, thành viên Tổ giúp việc của Hội đồng giám sát xổ số và Ban 

giám sát xổ số tại một số địa bàn cấp huyện theo đề nghị của Sở Tài chính. 

2. Kiểm tra và giám sát hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số, Tổ giúp 

việc theo quy định của pháp luật và Quy chế hoạt động của Hội đồng giám sát 

xổ số. 

Điều 18. Trách nhiệm của Sở Tài chính 

1. Xây dựng, trình UBND tỉnh ban hành Quyết định thành lập Hội đồng 

giám sát xổ số, Quy chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số, trình Chủ tịch 

UBND tỉnh quyết định thay đổi nhân sự của Hội đồng giám sát xổ số, Tổ giúp việc 

của Hội đồng giám sát xổ số và Ban giám sát xổ số tại một số địa bàn cấp huyện. 

2. Tham mưu giúp UBND tỉnh trong việc giám sát, kiểm tra việc tuân thủ 

Quy chế này và các quy định có liên quan trong hoạt động kinh doanh của Công 

ty TNHH  MTV Xổ số kiến thiết  Bắc Giang. 
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Điều 19. Trách nhiệm của Công ty TNHH  MTV Xổ số kiến thiết  Bắc 

Giang 

1. Đề xuất với Sở Tài chính về thành phần, quy chế hoạt động, chế độ thù 

lao, hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số và Tổ giúp việc. 

2. Đề xuất với Hội đồng giám sát xổ số phê duyệt về việc thành lập, giải 

thể (nếu có) của Ban giám sát xổ số tại một số địa bàn ở cấp huyện hoặc ủy 

quyền bằng văn bản cho Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh, thành phố (nơi tiêu thụ 

vé) giám sát hộ việc thu hồi, kiểm đếm, vô hiệu hóa, niêm phong, giao nhận vé 

không tiêu thụ hết tại một số địa bàn ngoài trụ sở chính của Công ty. 

3. Tuân thủ các quy định của nhà nước trong hoạt động kinh doanh xổ số 

và chịu sự giám sát của Hội đồng giám sát xổ số trong quá trình tổ chức quay sổ 

mở thưởng, thu hồi, kiểm đếm, niêm phong vé không tiêu thụ hết; cuống hoặc 

phần lưu, bảng kê số dự thưởng của vé xổ số lô tô thủ công. 

4. Đảm bảo các diều kiện vật chất cần thiết cho hoạt động giám sát của 

Hội đồng giám sát xổ số, Tổ giúp việc của Hội đồng giám sát xổ số. 

Chương V 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 

Điều 20. Khen thưởng, kỷ luật 

1. Khen thưởng: Các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc được khen 

thưởng theo quy định của pháp luật. 

2. Kỷ luật: các tổ chức, cá nhân nếu vi phạm, tùy theo tính chất, mức độ 

sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật. 

Điều 21. Trách nhiệm thi hành 

1. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh, Công 

an tỉnh, Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang có 

trách nhiệm cử và tạo điều kiện thuận lợi cho công chức tham gia thành viên Hội 

đồng giám sát xổ số và Tổ giúp việc của Hội đồng giám sát xổ số. Các thành 

viên Hội đồng giám sát xổ số và Tổ giúp việc của Hội đồng giám sát xổ số có 

trách nhiệm thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công theo quy định của Quy chế. 

Hội đồng giám sát xổ số có trách nhiệm tổ chức thực hiện giám sát hoạt 

động xổ số trên địa bàn tỉnh đúng quy định của pháp luật hiện hành và Quy định 

tại Quy chế này. 

2. Những nội dung có liên quan đến giám sát hoạt động kinh doanh xổ số 

không quy định cụ thể trong Quy chế này thì thực hiện theo quy định hiện hành 

của Nhà nước. 

3. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị các đơn vị có liên 

quan phản ánh về Sở Tài chính để nghiên cứu, tổng hợp báo cáo trình UBND tỉnh 

xem xét, chỉnh sửa, bổ sung kịp thời./. 

                              _____________________________ 
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