
CÔNG BÁO/SỐ 06/Ngày 20 - 6 - 201362

PHẦN VĂN BẢN KHÁC
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI

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

Số: 08/CT- UBND           Lào Cai, ngày 06 tháng 6 năm 2013

CHỈ THỊ
V/v Đẩy mạnh hoạt động kinh doanh xổ số và tăng cường công tác  

đấu tranh phòng, chống tệ nạn số đề trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Trong những năm qua, hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết đã phát huy hiệu 
quả là một biện pháp tài chính của Nhà nước huy động những khoản thu nhập nhàn 
rỗi chính đáng trong nhân dân, tạo việc làm và sân chơi giải trí lành mạnh “vừa ích 
nước, vừa lợi nhà” cho một bộ phận dân cư, góp phần tăng thu ngân sách, đáp ứng 
một phần nhu cầu chi phúc lợi qua đó phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 
của tỉnh; Tuy nhiên hoạt động kinh doanh xổ số vẫn chưa khai thác hết tiềm năng của 
thị trường, chưa mở rộng kinh doanh tới các địa bàn trong tỉnh; một số địa phương 
chưa nhận thức đúng đắn về mục đích ý nghĩa, hiệu quả kinh tế và hiệu quả xã hội 
của hoạt động kinh doanh xổ số. Công tác phối hợp giữa các cơ quan Công an với 
các cấp, các ngành để chống tệ nạn số đề còn chưa thường xuyên, thiếu đồng bộ.

Để đẩy mạnh hoạt động kinh doanh xổ số, khai thác tốt tiềm năng của thị trường, 
tạo nhiều việc làm cho xã hội và tăng doanh số, lợi nhuận cũng như tăng số thu nộp 
vào ngân sách nhà nước, góp phần giữ vững trật tự an ninh, an toàn xã hội, Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai chỉ thị:

 1. Các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể xã hội, các cơ quan Báo, Đài Phát 
thanh - Truyền hình và Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Lào Cai cần đẩy mạnh 
công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và hiệu quả kinh tế - xã hội của hoạt động 
kinh doanh xổ số, giúp cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân nhận thức rõ 
mục đích “ích nước lợi nhà” của hoạt động xổ số kiến thiết, là hoạt động kinh doanh 
có tổ chức theo khuôn khổ pháp luật quy định, được Nhà nước cho phép; đồng thời 
ra sức tuyên truyền về bài trừ, nghiêm cấm các hành vi lợi dụng xổ số để hoạt động 
nạn số đề, mưu lợi cá nhân trái pháp luật dưới mọi hình thức.

2. UBND các huyện, thành phố, cấp ủy, chính quyền các xã, phường, trị trấn tạo 
điều kiện thuận lợi (công tác phát triển mở rộng thị trường, địa điểm kinh doanh,...) 
cho hoạt động kinh doanh xổ số trên địa bàn. Nghiêm cấm mọi biểu hiện gây khó 
khăn, cản trở, cố tình can thiệp gây tác động xấu, trái pháp luật tới hoạt động kinh 
doanh xổ số; đồng thời tăng cường chỉ đạo đấu tranh ngăn chặn, truy quét và xử lý 
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kiên quyết tệ nạn số đề trên địa bàn. Hằng năm những địa phương, tổ chức, cơ quan, 
đơn vị nếu phát hiện xảy ra tệ nạn lợi dung hoạt động xổ số để chơi số đề thì không 
được xét thi đua, khen thưởng; những hộ gia đình có người tổ chức, tham gia số đề 
thì không công nhận gia đình văn hóa. 

- Giao UBND các huyện, thành phố hằng năm xây dựng kế hoạch và tổ chức 
triển khai thực hiện có hiệu quả nguồn thu được điều tiết từ hoạt động kinh doanh xổ 
số trên địa bàn theo quy định.

3. Công an tỉnh chỉ đạo các phòng chức năng và Công an các huyện, thành phố 
tích cực phối hợp với Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Lào Cai cùng các 
ngành, các cấp tăng cường công tác kiểm tra phòng chống tệ nan số đề và các hình 
thức lợi dụng xổ số để tổ chức hoạt động kinh doanh trái phép; đồng thời xử lý 
nghiêm minh, kịp thời và công khai những người cố tình vi phạm pháp luật để mưu 
lợi cá nhân làm ảnh hưởng xấu đến hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết.

4. Sở Tài chính tăng cường công tác quản lý tài chính đối với hoạt động kinh 
doanh xổ số, đảm bảo các loại hình kinh doanh xổ số trên địa bàn tỉnh đúng quy định. 
Đồng thời hằng năm tham mưu cho UBND tỉnh về kế hoạch sử dụng nguồn thu từ 
hoạt động kinh doanh xổ sổ đảm bảo hiệu quả.

5. Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Lào Cai phối kết hợp chặt chẽ với 
Hội đồng giám sát xổ số tỉnh, các ngành và UBND các huyện, thành phố trong việc 
quản lý và tổ chức triển khai hoạt động kinh doanh, củng cố mạng lưới đại lý bán vé 
số; từng bước mở rộng thị trường tới các địa bàn thuận lợi, đảm bảo cơ cấu các loại 
hình xổ số hợp lý, phong phú về chủng loại và hình thức trả thưởng; chủ động nâng 
cao hiệu lực quản lý, tổ chức kinh doanh xổ số phát triển lành mạnh theo quy định 
của pháp luật.

Thường xuyên phối hợp với UBND các huyện, thành phố, thị trấn, xã, phường 
và cơ quan Công an tăng cường công tác kiểm tra phòng chống, đấu tranh truy quét, 
xử lý tệ nạn số đề; báo cáo kết quả về UBND tỉnh vào ngày 25 tháng cuối quý.

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành, đoàn thể, Chủ 
tịch UBND các huyện, thành phố, Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết 
tỉnh Lào Cai và các đơn vị liên quan nghiêm túc quán triệt và tổ chức thực hiện có 
hiệu quả Chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc báo cáo kịp 
thời về UBND tỉnh để xem xét, giải quyết./.
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