
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:           /VP-KTTH     Lạng Sơn, ngày     tháng 3  năm 2020 
 

V/v tạm dừng hoạt động kinh doanh 

xổ số, đặt cược, trò chơi điện tử có 

thưởng và casino  

 

  

 

    Kính gửi:  

-  Sở Tài chính; 

-  UBND các huyện, thành phố;  

-  Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Lạng Sơn. 

 

Thực hiện Công văn số 3685/BTC-TCNH ngày 30/3/2020 của Bộ Tài 

chính về việc tạm dừng hoạt động kinh doanh xổ số, đặt cược, trò chơi điện tử có 

thưởng và casino, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có 

ý kiến như sau:   

1. Tạm dừng hoạt động kinh doanh xổ số, đặt cược, trò chơi điện tử có 

thưởng và casino trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn trong 15 ngày, kể từ ngày 01/4/2020 

theo yêu cầu của Bộ Tài chính tại Công văn trên. 

2. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo, 

kiểm tra Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Lạng Sơn và các cơ sở kinh doanh 

đặt cược, trò chơi điện tử có thưởng và casino chấp hành nghiêm chỉnh việc tạm 

dừng kinh doanh theo nội dung tại Mục 1 nêu trên; báo cáo UBND tỉnh các nội 

dung vượt thẩm quyền. 

(Công văn số 3685/BTC-TCNH  được gửi kèm theo qua Chương trình 

iOffice, trên Trang thông tin của Văn phòng UBND tỉnh).                                                                                                                                                                                                                                                         

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Tài chính, các cơ quan liên quan 

thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: KH&ĐT, TP; 

- Công an tỉnh, Cục Thuế, Thanh tra tỉnh; 

- C, PVP UBND tỉnh;  

  các phòng CV, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, KTTH (VTD).  

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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