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Ban hành Thể lệ tham gia dự thưởng vé xổ số truyền thống 6 chữ số 

  

GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT AN GIANG 

 Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014; 

 Căn cứ Điều lệ Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang; 

Căn cứ Thể lệ tham gia dự thưởng vé xổ số truyền thống 6 chữ số đã được 

Chủ tịch Công ty phê duyệt. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành Thể lệ tham gia dự thưởng vé xổ số truyền thống 6 chữ số, 

ngày 05 tháng 11 năm 2015 của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang. 

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Tất cả các thành viên của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An 

Giang; các cá nhân, tổ chức có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
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THỂ LỆ 

Tham gia dự thưởng vé xổ số truyền thống 6 chữ số 

 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014; 

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

phủ về kinh doanh xổ số; 

Căn cứ Nghị định số 78/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính 

phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 30/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 

3 năm 2007 của Chính phủ về kinh doanh xổ số; 

Căn cứ Thông tư 75/2013/TT-BTC ngày 04 tháng 6 năm 2013 của Bộ Tài 

Chính hướng dẫn chi tiết về hoạt động kinh doanh xổ số; 

Căn cứ công văn 7637/BTC-TCNH  ngày 10 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tài 

Chính về việc quy định thời hạn trả thưởng; 

Xét đề nghị của Giám đốc Công ty. 

Chủ tịch công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang ban hành Thể lệ 

tham gia dự thưởng như sau: 

 

Chương I 

QUI ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Loại hình vé xổ số truyền thống 6 chữ số An Giang  

1. Loại hình vé xổ số truyền thống 6 chữ số An Giang là loại hình vé xổ số 

truyền thống do Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang (viết tắt là Công ty 

XSKT An Giang) phát hành, kết quả trúng thưởng được xác định sau khi quay số mở 

thưởng. 

2. Vé xổ số truyền thống 6 chữ số An Giang (viết tắt là vé xổ số truyền thống) 

là vé xổ số mà trên tờ vé in sẵn mệnh giá vé, ngày mở thưởng, thời hạn lĩnh thưởng, 

kỳ vé, các con thú và nét vẽ bông hoa tương ứng với các chữ số, dãy số dự thưởng 

gồm sáu chữ số (từ 000.000 đến 999.999) để khách hàng lựa chọn tham gia dự 

thưởng.  

 



 

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh    

Thể lệ này quy định chi tiết việc tham gia dự thưởng đối với loại hình vé xổ số 

truyền thống 6 chữ số do Công ty XSKT An Giang phát hành. 

Điều 3. Đối tượng áp dụng 

1. Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang. 

2. Các cá nhân, tổ chức tham gia dự thưởng vé xổ số truyền thống, các đại lý 

xổ số của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang. 

Chương II 

QUI ĐỊNH CỤ THỂ 

Điều 4. Đối tượng tham gia dự thưởng vé xổ số truyền thống  

Đối tượng tham gia dự thưởng vé xổ số truyền thống phải đáp ứng đủ các điều 

kiện quy định sau: 

1. Là công dân Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc người 

nước ngoài nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam. 

2. Phải là người từ đủ 18 tuổi trở lên. 

3. Không phải là người bị hạn chế về năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất 

năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.  

Điều 5. Hiệu lực tham gia dự thưởng 

Mỗi tờ vé xổ số truyền thống chỉ duy nhất được tham gia dự thưởng một lần 

theo ngày dự thưởng ghi trên tờ vé xổ số truyền thống. 

Ví dụ: Khách hàng tham gia dự thưởng loại vé AG 1K1 mở thưởng ngày 

03/01/2013 thì chỉ được xác định là trúng thưởng với kết quả mở thưởng cho loại vé 

AG 1K1 ngày 03/01/2013. 

Điều 6. Phương thức xác định kết quả trúng thưởng 

1. Kết quả trúng thưởng của vé xổ số truyền thống được xác định bằng cách so 

sánh giữa kết quả mở thưởng với dãy chữ số tham dự thưởng trên tờ vé xổ số truyền 

thống do Công ty XSKT An Giang phát hành. Dãy chữ số tham dự thưởng là dãy số 

có “số lồng số” và “co số lớn” và được in ở phía dưới tờ vé xổ số. 

2. Vé xổ số truyền thống trúng thưởng là vé có dãy chữ số tham dự thưởng 

trùng với kết quả mở thưởng, đúng vị trí, theo thứ tự liên tục từ phải qua trái, bảo 

đảm sự liên tục, không nhảy số (ngoại trừ vé số trúng giải khuyến khích).  

3. Kết quả mở thưởng vé xổ số truyền thống được xác định bằng cách quay số 

mở thưởng 18 lần, từ giải tám đến giải đặc biệt. Phương thức xác định kết quả trúng 

thưởng như sau:  



a) Trúng giải tám: chỉ có duy nhất một giải tám, kết quả giải tám chỉ có hai 

chữ số, các vé có hai chữ số cuối cùng (hàng chục, hàng đơn vị) trùng với kết quả 

mở thưởng.  

b) Trúng giải bảy: chỉ có duy nhất một giải bảy, kết quả giải bảy có ba chữ số, 

các vé có ba chữ số cuối cùng (hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị) trùng với kết 

quả mở thưởng. 

c) Trúng giải sáu: có ba giải sáu, kết quả giải sáu có bốn chữ số, các vé có bốn 

chữ số cuối cùng (hàng ngàn, hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị) trùng với kết quả 

mở thưởng. 

d) Trúng giải năm: chỉ có duy nhất một giải năm, kết quả giải năm có bốn chữ 

số, các vé có bốn chữ số cuối cùng (hàng ngàn, hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị) 

trùng với kết quả mở thưởng. 

đ) Trúng giải tư: có bảy giải tư, kết quả giải tư có năm chữ số, các vé có năm 

chữ số cuối cùng (hàng chục ngàn, hàng ngàn, hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị) 

trùng với kết quả mở thưởng. 

e) Trúng giải ba: có hai giải ba, kết quả giải ba có năm chữ số, các vé có năm 

chữ số cuối cùng (hàng chục ngàn, hàng ngàn, hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị) 

trùng với kết quả mở thưởng. 

g) Trúng giải nhì: chỉ có duy nhất một giải nhì, kết quả giải nhì có năm chữ số, 

các vé có năm chữ số cuối cùng (hàng chục ngàn, hàng ngàn, hàng trăm, hàng 

chục, hàng đơn vị) trùng với kết quả mở thưởng. 

h) Trúng giải nhất: chỉ có duy nhất một giải nhất, kết quả giải nhất có năm chữ 

số, các vé có năm chữ số cuối cùng (hàng chục ngàn, hàng ngàn, hàng trăm, hàng 

chục, hàng đơn vị) trùng với kết quả mở thưởng. 

i) Trúng giải đặc biệt: chỉ có duy nhất một giải đặc biệt, kết quả giải đặc biệt 

có sáu chữ số, các vé có sáu chữ số (hàng trăm ngàn, hàng chục ngàn, hàng ngàn, 

hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị) trùng với kết quả mở thưởng. 

k) Trúng giải phụ đặc biệt: các vé có năm chữ số cuối cùng liên tiếp theo thứ 

tự (hàng chục ngàn, hàng ngàn, hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị) trùng với năm 

chữ số cuối cùng liên tiếp theo thứ tự (hàng chục ngàn, hàng ngàn, hàng trăm, hàng 

chục, hàng đơn vị) của giải đặc biệt (tức là các vé chỉ sai chữ số hàng trăm ngàn). 

l) Trúng giải khuyến khích: các vé chỉ sai một chữ số ở bất kỳ hàng nào so với 

giải đặc biệt (ngoại trừ vé đã trúng giải phụ đặc biệt). 

4. Vé xổ số truyền thống trúng giải thưởng nào được nhận thưởng theo giải 

thưởng đó, trường hợp trúng thưởng nhiều giải sẽ được nhận tất cả các giải thưởng. 

Điều 7. Tổ chức quay số mở thưởng và thông tin kết quả  

1. Công ty XSKT An Giang thực hiện quay số mở thưởng công khai, tại hội 

trường của Công ty vào lúc 16 giờ 10 phút ngày thứ năm hàng tuần. 

 2. Việc tổ chức quay số mở thưởng và thông tin kết quả quay số mở thưởng 

được trực tiếp phát thanh trên sóng Đài PTTH An Giang tần số 1170 KHz; tiếp âm 



trên đài PTTH Cần Thơ tần số 837 KHz; tiếp âm trên đài PTTH Bình Dương tần số 

92,5 KHz; truyền hình trực tiếp trên kênh Let’s Viet; được truyền tải trực tiếp trên 

website www.xsktangiang.com.vn của Công ty XSKT An Giang; đồng thời thông tin 

về kết quả quay số mở thưởng được niêm yết công khai tại bảng thông báo kết quả 

mở thưởng của Công ty XSKT An Giang. 

Điều 8. Số lượng giải thưởng, cơ cấu giải thưởng  

1. Số lượng giải thưởng, cơ cấu giải thưởng cho 1.000.000 vé loại 10.000đ. 

10.000 giải tám (2 chữ số) trúng 100.000đ 

1.000 giải bảy (3 chữ số) trúng 200.000đ 

300 giải sáu (4 chữ số) trúng 400.000đ 

100 giải năm (4 chữ số) trúng 1.000.000đ 

70 giải tư  (5 chữ số) trúng 3.000.000đ 

20 giải ba (5 chữ số) trúng 10.000.000đ 

10 giải nhì (5 chữ số) trúng 20.000.000đ 

10 giải nhất (5 chữ số) trúng 30.000.000đ 

01 giải đặc biệt  (6 chữ số) trúng 1.500.000.000đ 

2. Ngoài ra còn : 9 giải phụ đặc biệt trúng thưởng 100.000.000đ và 45 giải 

khuyến khích trúng thưởng  6.000.000đ. 

Điều 9. Trách nhiệm và quyền hạn của Công ty XSKT An Giang  

1. Trách nhiệm của Công ty XSKT An Giang 

a) Xây dựng và phát triển mạng lưới đại lý phục vụ khách hàng tham gia dự 

thưởng. 

b) Thông báo kết quả mở thưởng của từng hạng giải: được công bố ngay sau 

khi có kết quả mở thưởng, thông qua sóng phát thanh truyền hình An Giang, Cần 

Thơ, Bình Dương; kênh truyền hình Let’s viet; website của Công ty và được tổng 

hợp đầy đủ trên một biên bản để công bố công khai đến toàn thể khách hàng. 

c) Chi trả thưởng đủ một lần, bằng Việt Nam đồng, theo hình thức tiền mặt 

hoặc chuyển khoản, thủ tục đơn giản, nhanh, gọn, chính xác cho khách hàng trúng 

thưởng. 

 d) Đảm bảo bí mật về thông tin trả thưởng khi khách hàng trúng thưởng có 

yêu cầu, ngoại trừ có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.  

2. Quyền hạn của Công ty XSKT An Giang 

a) Được ủy quyền cho đại lý xổ số của Công ty XSKT An Giang, trả thưởng 

các giải thưởng từ giải nhất trở xuống đối với vé xổ số có đủ điều kiện lĩnh thưởng 

theo quy định tại Điều 11, Thể lệ này. Không ủy quyền cho đại lý xổ số của Công ty 

XSKT An Giang trả thưởng vé xổ số trúng thưởng bị rách, nhầu nát, ẩm ướt, thủng 

lổ, v.v... với bất kỳ hình thức nào. 

http://www.xsktangiang.com.vn/


b) Có quyền yêu cầu khách hàng trúng thưởng tuân thủ đúng quy trình, thủ tục 

khi lĩnh thưởng.    

c) Trong trường hợp khách hàng trúng thưởng không có yêu cầu giữ bí mật 

thông tin trả thưởng thì Công ty XSKT An Giang có quyền công bố các thông tin 

việc trả thưởng cho khách hàng trúng thưởng.   

d) Có quyền từ chối trả thưởng đối với những vé xổ số truyền thống vi phạm 

quy định tại Khoản 1, Điều 31, Thông tư 75/2013/TT-BTC ngày 04 tháng 6 năm 

2013 của Bộ Tài Chính “hướng dẫn chi tiết về hoạt động kinh doanh xổ số” và tại 

Điều 11, Thể lệ này. 

đ) Đối với, những hành vi cố ý gian lận, cạo sửa, in vé giả, v.v... để lĩnh 

thưởng, Công ty XSKT An Giang có quyền đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý 

theo quy định của pháp luật. Trường hợp, chưa đến mức chuyển cơ quan có thẩm 

quyền xử lý, Công ty XSKT An Giang có quyền thu giữ hoặc đóng dấu vé giả, vé 

cạo sửa, v.v... rồi trả lại khách hàng. 

e) Đối với những vé xổ số truyền thống trúng thưởng có nghi ngờ về tính  xác 

thực (cạo dán, cạo sửa, tẩy xóa, v.v…), hay không phải do Công ty XSKT An Giang 

phát hành hành (photo, in vi tính, kéo lụa, v.v…) thì Công ty XSKT An Giang có 

quyền tạm thu giữ để thẩm tra, xác minh. Sau khi thẩm tra xác minh: 

- Nếu là vé xổ số truyền thống trúng thưởng thì Công ty XSKT An Giang trả 

thưởng cho khách hàng trúng thưởng. 

- Nếu xác định vé xổ số có vi phạm (cạo dán, cạo sửa, tẩy xóa, photo, in vi 

tính, kéo lụa, v.v…) thì tùy vào từng trường hợp mà Công ty XSKT An Giang quyết 

định tịch thu hay trả lại khách hàng. 

- Việc thu giữ vé xổ số truyền thống để thẩm tra, xác minh hoặc tịch thu hay 

trả lại khách hàng sau khi thẩm tra, xác minh đều được lập thành văn bản. 

g) Công ty XSKT An Giang chịu trách nhiệm về việc đóng dấu, thu giữ  vé xổ 

số truyền thống của khách hàng mang đến lĩnh thưởng khi phát hiện đã bị giả mạo, 

cắt dán, cạo sửa, photo, v.v... 

Điều 10. Quyền lợi và trách nhiệm của khách hàng tham gia dự thưởng vé 

xổ số truyền thống  

1. Quyền lợi của khách hàng tham gia dự thưởng vé xổ số truyền thống  

a) Khách hàng trúng thưởng được Công ty XSKT An Giang trả thưởng một 

lần, đầy đủ giá trị của các giải thưởng, bằng Việt Nam đồng, hình thức trả thưởng 

bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản theo đề nghị của khách hàng trúng thưởng. Khoản 

tiền khách hàng trúng thưởng được nhận, là khoản tiền trúng thưởng trừ khoản thuế 

thu nhập cá nhân khách hàng trúng thưởng xổ số phải nộp theo quy định của Luật 

thuế thu nhập cá nhân. 

b) Khách hàng trúng thưởng được uỷ quyền cho người đại diện hợp pháp của 

khách hàng trúng thưởng để lĩnh thưởng, việc ủy quyền được thực hiện bằng văn bản 

đúng quy định pháp luật hiện hành. 



c) Được quyền yêu cầu Công ty XSKT An Giang giữ bí mật về thông tin trả 

thưởng của khách hàng trúng thưởng, ngoại trừ theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà 

nước có thẩm quyền. 

2. Trách nhiệm của khách hàng tham gia dự thưởng vé xổ số truyền thống 

a) Khách hàng tham gia dự thưởng vé xổ số truyền thống, nghiên cứu các quy 

định của pháp luật về vé xổ số truyền thống khi tham gia dự thưởng.  

b) Tuân thủ Thể lệ tham gia dự thưởng vé xổ số truyền thống của Công ty 

XSKT An Giang. 

c) Bảo quản tờ vé xổ số truyền thống đã mua để đảm bảo đủ điều kiện “vé 

trúng thưởng hoàn chỉnh” quy định tại Khoản 1, Điều 11, Thể lệ này. 

d) Khách hành trúng thưởng phải xuất trình vé trúng thưởng và các giấy tờ 

chứng minh thuộc đối tượng tham gia dự thưởng vé xổ số truyền thống theo quy định 

tại Điều 4, Thể lệ này.  

đ) Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật về thuế. 

e) Thực hiện các yêu cầu của Công ty XSKT An Giang khi tiến hành làm thủ 

tục lĩnh thưởng. 

g) Khách hàng khi mua vé xổ số truyền thống để tham gia dự thưởng phải 

kiểm tra các đặc điểm của tờ vé xổ số đã ghi ở Điều 1, Thể lệ này. Khách hàng 

không mua vé xổ số truyền thống không in, hoặc in không đầy đủ 6 chữ số của dãy 

chữ số tham gia dự thưởng hoặc không có mộc giáp lai, v.v... 

Điều 11. Điều kiện lĩnh thưởng đối với vé xổ số truyền thống trúng thưởng 

1. Vé xổ số truyền thống trúng thưởng hoàn chỉnh 

Vé xổ số truyền thống trúng thưởng hoàn chỉnh là vé xổ số do Công ty XSKT 

An Giang phát hành, phải còn nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, không chắp 

vá, không tẩy xóa, không sửa chữa, không thủng lổ, v.v…và còn trong thời hạn lĩnh 

thưởng theo quy định.  

2. Trường hợp vé xổ số truyền thống không đáp ứng đầy đủ các điều kiện tại 

Khoản 1 Điều này, thì Công ty XSKT An Giang có quyền từ chối chi trả thưởng. 

3. Trong trường hợp khách quan, vé xổ số truyền thống trúng thưởng không 

hoàn chỉnh theo quy định tại Khoản 1 Điều này, thì Công ty XSKT An Giang có thể 

xem xét trả thưởng hoặc không trả thưởng. 

a) Trường hợp thứ nhất: 

Vé xổ số truyền thống trúng thưởng không hoàn chỉnh theo quy định tại 

Khoản 1 Điều này, nhưng thuộc một trong các trường hợp sau: 

- Vé xổ số truyền thống trúng thưởng không bị nhầu nát, không biến dạng, 

không phai màu; nhưng chúng bị rách chưa rời. 

- Vé xổ số truyền thống trúng thưởng không bị nhầu nát, không biến dạng, 

không phai màu; nhưng chúng bị rách rời, mà còn phần rách rời để chắp vá lại được. 



- Vé xổ số truyền thống trúng thưởng bị nhầu nát, bị biến dạng, bị phai màu; 

và chúng bị rách nhưng chưa rời. 

- Vé xổ số truyền thống trúng thưởng bị nhầu nát, bị biến dạng, bị phai màu; 

và chúng bị rách rời, nhưng phần rách còn giữ lại và chấp vá được. 

Theo các trường hợp trên, Công ty XSKT An Giang giải quyết như sau: 

- Trả thưởng cho khách hàng trúng thưởng: Trong trường hợp Công ty XSKT 

An Giang xác định được vé xổ số truyền thống trúng thưởng do Công ty XSKT An 

Giang phát hành, các chữ số của dãy số tham dự thưởng còn đầy đủ, rõ ràng và thuận 

lợi trong việc so cùi lưu, đối chiếu mã vạch.  

- Chuyển cơ quan chức năng giám định: Trong trường hợp xác định được vé 

xổ số trúng thưởng do Công ty XSKT An Giang phát hành, các chữ số của dãy số 

tham dự thưởng còn đầy đủ, rõ ràng nhưng không thuận lợi trong việc so cùi lưu, đối 

chiếu mã vạch thì chuyển cơ quan chức năng giám định. Sau khi có kết quả giám 

định của cơ quan chức năng, Công ty XSKT An Giang căn cứ vào kết quả giám định 

mà quyết định chi trả thưởng hay từ chối chi trả thưởng. 

b) Trường hợp thứ hai: 

Vé xổ số truyền thống bị rách rời mà không còn phần rách rời để chắp vá lại 

(kể cả bị nhầu nát, bị biến dạng, bị rách mà không chắp vá lại được), vị trí rách 

không ảnh hưởng đến các đặc điểm xác định tính xác thực của tờ vé như: dãy số 

tham gia dự thưởng, các con thú, mộc giáp lai, kỳ vé, ngày mở thưởng và phần diện 

tích bị mất không quá 10% tổng diện tích tờ vé. 

Trong trường hợp này, nếu xác định được vé xổ số truyền thống trúng thưởng 

do Công ty XSKT An Giang phát hành và thuận lợi trong việc so cùi giáp lai, đối 

chiếu mã vạch, thì Công ty XSKT An Giang tiến hành trả thưởng cho khách hàng 

trúng thưởng. Ngược lại, thì Công ty XSKT An Giang chuyển cho cơ quan giám 

định, khi có kết quả giám định mà Công ty XSKT An Giang quyết định trả thưởng 

hay từ chối trả thưởng. 

c) Trường hợp khác: 

Trong trường hợp, vé xổ số truyền thống do Công ty XSKT An Giang phát 

hành có sai sót kỹ thuật trong quá trình in như: không có mộc giáp lai, không có đủ 

các đặc điểm của tờ vé xổ số truyền thống theo quy định tại Khoản 2, Điều 1 Thể lệ 

này thì khách hàng không chọn mua để tham gia dự thưởng. Trường hợp, khách hàng 

chứng minh khách quan, là khi mua không phát hiện ra vé xổ số truyền thống bị sai 

sót kỹ thuật, thì Công ty XSKT An Giang hướng dẫn khách hàng đến đơn vị in, để 

xem xét việc chi trả thưởng hoặc từ chối chi trả thưởng một cách thỏa đáng cho 

khách hàng.  

4. Vé xổ số truyền thống bị từ chối chi trả thưởng 

Công ty XSKT An Giang từ chối trả thưởng cho khách hàng tham gia dự 

thưởng đối với vé xổ số truyền thống: 



a) Vé không do Công ty XSKT An Giang phát hành, vé giả mạo, vé photo bán 

trên thị trường với bất kỳ hình thức nào như: photo, in, kéo lụa, scan, cắt dán, cạo 

sửa, v.v... 

b) Vé xổ số truyền thống bị rách một trong các vị trí mà Công ty XSKT An 

Giang quy định vô hiệu hóa vé thanh hủy như: mất góc trên bên phải, mất góc dưới 

bên phải, thẳng từ trên xuống phía bên phải tờ vé phần có mộc giáp lai, tờ vé bị cắt 

đường biên trên hoặc dưới; vé xổ số truyền thống bị xếp gấp lại không mở ra được 

để xem những đặc điểm tờ vé quy định tại Khoản 2, Điều 1 Thể lệ này, không thấy 

được dãy số tham dự thưởng. 

c) Vé xổ số truyền thống không đủ điều kiện lĩnh thưởng theo quy định tại 

Khoản 1 Điều này do nguyên nhân chủ quan của khách hàng tham gia dự thưởng như 

cắt, đục lổ, vẽ, gạch, đốt, xé, bôi mực khác lên tờ vé; làm cho tờ vé bị dơ bẩn, ô uế, 

bị cháy xém; thủng lổ, v.v… hoặc các hành vi khác mang tính hủy hoại hay do 

không cẩn thận trong bảo quản và không phân biệt do chính khách hàng tham gia dự 

thưởng hay bất kỳ một lý do nào mà khách hàng để cho một ai khác làm cho tờ vé bị 

tình trạng này. Trừ trường hợp bị thiên tai, hỏa hoạn, địch họa thì Công ty xem xét. 

 5. Khách hàng chịu trách nhiệm thanh toán chi phí giám định vé xổ số truyền 

thống không đủ điều kiện lãnh thưởng quy định tại Khoản 1 Điều này được chuyển 

cho cơ quan chức năng giám định, không phân biệt là Công ty XSKT An Giang có 

trả thưởng hay không trả thưởng. 

6. Khi khách hàng đến nhận thưởng, mà có sai biệt về thông tin của khách 

hàng so với thông tin ở mặt sau của tờ vé xổ số, Công ty có quyền yêu cầu khách 

hàng bổ sung các thông tin, để xác thực khách hàng là người sở hữu hợp pháp tờ vé 

xổ số trước khi quyết định trả thưởng. 

7. Trường hợp có đơn yêu cầu không chi trả thưởng của cá nhân, tổ chức do tờ 

vé xổ số trúng thưởng đang có tranh chấp, Công ty có quyền tạm giữ tờ vé để chuyển 

cơ quan luật pháp xem xét, giải quyết tranh chấp, trước khi quyết định trả thưởng. 

Điều 12. Thời hạn lãnh thưởng, trả thưởng 

1.Thời hạn lãnh thưởng của vé xổ số truyền thống trúng thưởng là 30 ngày, kể 

từ ngày xác định kết quả trúng thưởng (ngày quay số mở thưởng). Quá thời hạn này, 

các vé xổ số truyền thống trúng thưởng không còn giá trị lãnh thưởng. 

Ví dụ: Cách xác định thời hạn 30 ngày: 

a) Nếu vé mở thưởng vào ngày 01 thì thời hạn trả thưởng: 

- Đến ngày 30 (đối với tháng có 30 hoặc 31 ngày); 

- Đến ngày 01 của tháng sau liền kề (đối với tháng có 29 ngày); 

- Đến ngày 02 của tháng sau liền kề (đối với tháng có 28 ngày). 

b) Nếu vé mở thưởng vào ngày 02 thì thời hạn lãnh thưởng: 

 - Đến ngày 31(đối với tháng có 31 ngày); 

     - Đến ngày 01 của tháng sau liền kề (đối với tháng có 30 ngày); 



     - Đến ngày 02 của tháng sau liền kề (đối với tháng có 29 ngày); 

 - Đến ngày 03 của tháng sau liền kề (đối với tháng có 28 ngày). 

 c) Nếu vé mở thưởng vào ngày 03, ngày 04, v.v…thì cách xác định thời hạn 30 

ngày tương tự như trên. 

2. Đối với các trường hợp có phát sinh tranh chấp, khiếu nại, thời gian thanh toán 

được kéo dài cho đến khi có kết luận chính thức của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. 

3. Trường hợp thời hạn cuối cùng lãnh thưởng (ngày thứ 30) của vé xổ số truyền 

thống trùng vào ngày nghỉ của Công ty, nghỉ lễ, nghỉ tết, nghỉ bù các ngày lễ, tết trong 

năm theo quy định, thì Công ty trả thưởng cho khách hàng vào ngày làm việc liền kề. 

4. Trường hợp khác thời hạn cuối cùng lãnh thưởng (ngày thứ 30) không trùng vào 

ngày nghỉ của Công ty, nghỉ lễ, nghỉ tết, nghỉ bù các ngày lễ, tết trong năm theo quy 

định, thì Công ty giải quyết như sau: 

a) Đối với đại lý: 

Nếu có khách hàng đến đổi vé xổ số trúng thưởng vào ngày thứ 30, nhưng đại 

lý không có điều kiện đến Công ty lãnh thưởng, mà có thông tin cho công ty về tờ vé 

bằng hình thức fax tờ vé xổ số trúng thưởng theo số: 076.3853320 hoặc gởi qua 

email ctyxsktag@gmail.com, hoặc nhắn tin qua số điện thoại di động: 0918 684142, 

thì Công ty giải quyết trả thưởng vào ngày làm việc liền kề. 

b) Đối với khách hàng trúng thưởng: 

Vì lý do nào đó, đến ngày thứ 30, khách hàng mới phát hiện vé trúng thưởng, 

nhưng không có điều kiện đến Công ty hay đại lý để lãnh thưởng, thì thông tin cho 

công ty về tờ vé bằng hình thức fax tờ vé xổ số trúng thưởng theo số: 076.3853320 

hoặc gởi qua email ctyxsktag@gmail.com, hoặc nhắn tin qua số điện thoại di động: 

0918 684142, thì Công ty giải quyết trả thưởng vào ngày làm việc liền kề. 

Điều 13.  Địa điểm và thời gian trả thưởng 

  1. Công ty XSKT An Giang thực hiện trả thưởng tại số 64C, đường Nguyễn Thái 

Học, phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang và tại Trạm phát hành số 152 

đường Ký Con, phường Nguyễn Thái Bình, Quận I, Thành phố Hồ Chí Minh. 

 2. Thời gian thanh toán vé xổ số trúng thưởng: vào các ngày làm việc theo quy định 

của pháp luật. Cụ thể: 

a) Tại trụ sở Công ty: từ thứ hai đến thứ sáu. Sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 00; 

Chiều từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00. 

b) Tại Trạm phát hành: từ thứ hai đến thứ sáu. Sáng từ 8 giờ 00 đến 12 giờ 00; 

Chiều từ 14 giờ 00 đến 18 giờ 00. 

Điều 14.  Khuyến cáo đối với người tham gia dự thưởng  

Vé xổ số truyền thống là một trong những trò chơi giải trí, có thưởng; vừa ích 

nước, vừa lợi nhà; không nên chỉ mong chờ làm giàu từ việc mua vé xổ số. 
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Chương III 

TỔ CHỨC, THỰC HIỆN 

Điều 15.  Tổ chức, thực hiện 

1. Công ty TNHH MTV xổ số Kiến thiết An Giang 

a) Triển khai, thống nhất thực hiện Thể lệ này trong toàn thể cán bộ công nhân 

viên Công ty. 

b) Phổ biến, hướng dẫn đại lý xổ số có hợp đồng với công ty TNHH MTV Xổ 

số Kiến thiết An Giang thực hiện đúng Thể lệ này. 

c) Công khai Thể lệ này tại Trụ sở làm việc của công ty TNHH MTV Xổ số 

Kiến thiết An Giang. 

d) Đăng trên website của Công ty, địa chỉ www.xsktangiang.com.vn. 

đ) Đăng ký Thể lệ này với Bộ Tài chính, UBND tỉnh An Giang và Sở Tài 

chính tỉnh An Giang. 

e) Tiếp nhận và giải đáp thắc mắc của khách hàng, đại lý liên quan đến Thể lệ 

này tại website của Công ty, địa chỉ www.xsktangiang.com.vn. 

2. Đại lý xổ số: 

a) Triển khai thực hiện và hướng dẫn Thể lệ này cho khách hàng tham gia dự 

thưởng. 

b) Tham gia góp ý hay cần giải đáp thắc mắc, về Thể lệ này trong quá trình 

thực hiện để Thể lệ ngày càng hoàn chỉnh hơn tại website của Công ty, địa chỉ 

www.xsktangiang.com.vn. 

3. Khách hàng tham gia dự thưởng : 

a) Trước khi tham gia dự thưởng cần nghiên cứu kỹ Thể lệ này. Công ty không 

chịu trách nhiệm giải quyết các vấn đề phát sinh không thuộc phạm vi quy định của 

Thể lệ này. 

b) Tham gia góp ý hay cần giải đáp thắc mắc về Thể lệ này, tại website của 

Công ty, địa chỉ www.xsktangiang.com.vn. 

4. Thể lệ này thay thế Thể lệ tham gia dự thưởng vé xổ số truyền thống 6 chữ 

số, ban hành kèm theo quyết định số 53/QĐ-XS ngày 01 tháng 10 năm 2013, và Thể 

lệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thể lệ tham gia dự thưởng vé xổ số truyền thống 

6 chữ số, ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An 

Giang. 

       

      CHỦ TỊCH CÔNG TY 

   

                                                                               Tô Thiện Hữu 

                                                                         ( đã ký) 
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