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2. Nghiên cứu, xây dựng trình Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản
pháp lý sửa ñổi, bổ sung quy chế hoạt ñộng của Hội ñồng cho phù hợp tình hình thực
tế làm cơ sở cho hoạt ñộng của Hội ñồng.
3. Tổng hợp, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh việc bổ sung, thay ñổi nhân sự thành
viên của Hội ñồng giám sát xổ số.
4. Theo dõi, giám sát Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên xổ số kiến
thiết tổ chức thực hiện chi các khoản bồi dưỡng ñảm bảo ñúng nguyên tắc, ñúng quy
ñịnh, ñúng ñối tượng. Trường hợp tình hình thực tế hoạt ñộng xổ số có thay ñổi kịp
thời tham mưu, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh ñiều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.
5. Nghiên cứu trình Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết ñịnh ñiều chỉnh mức chi bồi
dưỡng của các thành viên Hội ñồng phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh và hiệu
quả kinh doanh xổ số.
6. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài chính và các nhiệm vụ do Ủy
ban nhân dân tỉnh ủy quyền trong hoạt ñộng xổ số và Hội ñồng giám sát xổ số.
ðiều 12. Trách nhiệm của Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên xổ số
kiến thiết Hà Nam
1. Thực hiện các quy ñịnh của Nhà nước trong hoạt ñộng kinh doanh xổ số và
chịu sự giám sát của Hội ñồng giám sát trong quá trình tổ chức quay số mở thưởng và
thu hồi, kiểm ñếm, niêm phong vé không tiêu thụ hết; cuống hoặc phần lưu của vé xổ
số lô tô thu hồi.
2. ðảm bảo các ñiều kiện vật chất cần thiết cho hoạt ñộng giám sát của Hội
ñồng giám sát xổ số. Chịu trách nhiệm trích kinh phí, theo dõi, lập bảng chấm công
chính xác, thực hiện chi trả phụ cấp kiêm nhiệm ñúng quy ñịnh, ñúng ñối tượng và
hạch toán vào chi phí hoạt ñộng kinh doanh theo quy ñịnh.
3. Căn cứ ñiều kiện thực tế hoạt ñộng kinh doanh xổ số, trường hợp cần thiết
báo cáo, ñề xuất với Hội ñồng giám sát xổ số thành lập Ban giám sát khu vực ñể giám
sát việc thu hồi, kiểm ñếm, vô hiệu hoá, niêm phong vé trước giờ quay số mở thưởng
và vận chuyển vé về Công ty ñể kiểm ñếm lại.
ðiều 13. ðiều khoản thi hành
1. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Công ty trách nhiệm hữu hạn Một
thành viên xổ số kiến thiết Hà Nam triển khai thực hiện.
2. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các tổ chức, cá
nhân phản ánh kịp thời về Sở Tài chính ñể tổng hợp báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh
xem xét, quyết ñịnh./.
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