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QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ
Vlv sửa đổi, bổ sung một  điểm của Quy chế  tạm thời ban hành xổ số điện toán trên địa bàn Thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết  định số  64/1999/QĐ-UB ngày 05/08/1999 của UBND Thành phố Hà Nội
---------------------------------
UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

- Căn cứ luật tổ chức HĐND và UBND;
- Căn cứ Quyết định số 64/1999/QĐ-UB ngày 05/08/1999 của UBND Thành phố về việc ban hành Quy chế tạm thời phát hành xổ số điện toán trên địa bàn thành phố Hà Nội;
- Căn cứ công văn số 256 TC/TCNH ngày 20/01/2000 và số 123 TC/TCNH ngày 15/05/2000 của Bộ Tài chính đồng ý việc sửa đổi, bổ sung một số điểm của Quy chế tạm thời phát hành xổ số điện toán của Công ty xổ số kiến thiết Thủ đô;
- Xét đề nghị của Sở Tài chính - Vật giá Hà Nội và Công ty xổ số kiến thiết Thủ đô lại công văn số 271/XSTT-TT ngày 09/05/2000;

QUYẾT ĐỊNH
ĐIỀU I: Nay sửa đổi, bổ sung điều 8 và điều 11 của Quy chế tạm thời phát hành xổ số điện toán trên địa bàn thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 64/1999/QĐ-UB ngày 05/08/1999 của UBND Thành phố như sau:
1. Tại Điều 8: điểm 8.2 có ghi: "... Riêng giải đặc biệt của đợt phát hành đầu tiên được quy định là 1,5 tỷ đồng".
Nav bổ sung: ". . . Riêng giải đặc biệt của đợt phát hành đầu tiên được quy định là 1,5 tỷ đồng. Giải đặc biệt của các kỳ tiếp theo được quy định là 1 tỷ đồng. "
2 . Tại Điều 11: điểm 11.2 có ghi : "Đối với loại hình xổ số điện toán 6x36 mở thưởng1 lần/tuần."
Nav sửa đổi: "Đổi với loại hình xổ số điện toán 6x36 mở thưởng 2 lần/tuần ".
Điều II: Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá Hà Nội phối hợp với các Sở, Ngành có liên quan thuộc Thành phố và Giám đốc Công ty xổ số kiến thiết Thủ đô có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định trong bản Quy chế tạm thời phát hành xổ số điện toán ban hành kèm theo quyết định số 64/1999/QĐ-UB ngày 05/08/1999, bản quyết định sửa đổi, bổ sung này và các quy định có liên quan khác của Nhà nước và của Thành phố về việc quản lý thống nhất phát hành xổ số kiến thiết.
Điều III: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/06/2000.
Điều IV: Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc: Sở Tài chính Vật giá, Sở Kế hoạch và Đầu tư; Thủ trưởng các Sở, Ngành có liên quan, Chủ tịch UBND các Quận, Huyện; Giám đốc Công ty xổ số kiến thiết Thủ đô cùng các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
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