
 

 

1 

BỘ TÀI CHÍNH 

CÔNG TY XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN VIỆT NAM 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

               

THỂ LỆ QUAY SỐ MỞ THƯỞNG 

XỔ SỐ TỰ CHỌN SỐ THEO MA TRẬN “MEGA 6/45” 
(Ban hành kèm theo Quyết định số       /QĐ-VIETLOTT ngày       tháng  năm 2017 

của Tổng Giám đốc Công ty Xổ số điện toán Việt Nam) 

 

 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Thể lệ quay số mở thưởng được áp dụng cho loại hình sản phẩm Xổ số 

tự chọn số theo ma trận “MEGA 6/45”, do Công ty trách nhiệm hữu hạn một 

thành viên Xổ số điện toán Việt Nam phát hành theo quy định của Bộ Tài chính 

và được công bố công khai cho người tham gia dự thưởng biết và theo dõi giám 

sát. 

2. Thể lệ quay số mở thưởng này áp dụng tại Công ty trách nhiệm hữu 

hạn một thành viên Xổ số điện toán Việt Nam, các tổ chức, cá nhân tham gia 

việc tổ chức, giám sát thực hiện quay số mở thưởng cho loại hình sản phẩm Xổ 

số tự chọn số theo ma trận “MEGA 6/45”. 

Điều 2. Giải thích từ ngữ 

Trong Thể lệ này, các từ ngữ sau đây được hiểu như sau: 

1. “Bất khả kháng” là sự kiện xảy ra một cách khách quan làm gián đoạn 

hoặc cản trở, dù là trực tiếp hay gián tiếp việc triển khai thực hiện công tác quay 

số mở thưởng mà Vietlott không thể lường trước và khắc phục được mặc dù đã 

áp dụng mọi biện pháp cần thiết trong khả năng của mình. 

2. “Vietlott” là Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số điện 

toán Việt Nam. 

3. “Đại lý” là tổ chức hoặc cá nhân đã ký Hợp đồng đại lý Xổ số tự chọn 

số điện toán với Vietlott để thực hiện bán vé Xổ số tự chọn số điện toán. 

 4. “Điểm bán hàng” là Điểm bán hàng Xổ số tự chọn số điện toán của 

các Đại lý đã ký Hợp đồng Đại lý Xổ số tự chọn số điện toán với Vietlott để 

thực hiện việc bán vé Xổ số tự chọn số điện toán. 

5. “Hội đồng Giám sát xổ số” (viết tắt là HĐGSXS) là Hội đồng giám sát 

Xổ số tự chọn số điện toán được thành lập theo quyết định thành lập của Bộ Tài 

chính để giám sát việc quay số mở thưởng và giám sát việc kiểm tra định kỳ 

thiết bị quay số mở thưởng theo Quy định của Pháp luật.  
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6. “Kỳ quay số mở thưởng” là ngày quay số mở thưởng loại hình Xổ số tự 

chọn số theo ma trận “MEGA 6/45” theo lịch quay số mở thưởng do Bộ Tài 

chính quy định. 

7. “Người tham gia quay số mở thưởng” là người đáp ứng đủ các điều 

kiện theo quy định của pháp luật và được Vietlott lựa chọn trong danh sách 

những người đăng ký tham gia quay số mở thưởng để tham gia, chứng kiến quá 

trình quay số mở thưởng.  

 8. “Người thực hiện quay số mở thưởng” là người được HĐGSXS lựa 

chọn ngẫu nhiên trong nhóm người tham gia quay số mở thưởng để thực hiện 

việc ấn nút vận hành lồng cầu quay số mở thưởng. 

9. “Người chọn bóng” là người được HĐGSXS lựa chọn ngẫu nhiên 

trong nhóm Người tham gia quay số mở thưởng để thực hiện việc chọn các bộ 

bóng quay số mở thưởng. 

 

Chương II 

QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

 

Điều 3. Thời gian và địa điểm quay số mở thưởng 

1. Ngày, giờ quay số mở thưởng 

a) Thời gian quay số mở thưởng sản phẩm xổ số tự chọn số theo ma trận 

“MEGA 6/45” trong khoảng thời gian từ 18 giờ 10 phút và kết thúc không chậm 

hơn 18 giờ 30 phút các ngày các ngày thứ Tư, thứ Sáu và Chủ nhật hàng tuần;   

b) Chương trình quay số mở thưởng sản phẩm xổ số tự chọn số theo ma 

trận “MEGA 6/45” được truyền hình trực tiếp bắt đầu từ 18 giờ 00 phút đến 18 

giờ 30 phút các ngày thứ Tư, thứ Sáu và Chủ nhật hàng tuần trên kênh TodayTV 

(VTC7) và Cổng thông tin điện tử của Vietlott (www.vietlott.vn);  

c) Thời gian quay số mở thưởng do Bộ Tài chính quy định cho từng thời 

kỳ. Khi có sự thay đổi, Vietlott có trách nhiệm thông báo công khai chậm nhất 

năm (05) ngày làm việc trước thời điểm dự kiến thay đổi ngoại trừ các trường 

hợp bất khả kháng. 

2. Địa điểm quay số mở thưởng: Trung tâm quay số mở thưởng của Công 

ty Xổ số điện toán Việt Nam - tầng 19, tòa nhà VTC, số 23 phố Lạc Trung, quận 

Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội. 

Trường hợp có sự thay đổi về địa điểm quay số mở thưởng, Vietlott có 

trách nhiệm thông báo công khai chậm nhất năm (05) ngày làm việc trước thời 

điểm dự kiến thay đổi, ngoại trừ các trường hợp bất khả kháng. 

Điều 4. Sản phẩm Xổ số tự chọn số theo ma trận “MEGA 6/45” 

1. Xổ số tự chọn số theo ma trận do Vietlott phát hành với tên gọi 

“MEGA 6/45” là loại hình xổ số cho phép người tham gia dự thưởng lựa chọn 

http://www.vietlott.vn/
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06 số trong tập hợp các số từ  01 đến 45 để tạo thành một bộ số tham gia dự 

thưởng theo quy định tại Thể lệ tham gia dự thưởng Xổ số tự chọn số theo ma 

trận “MEGA 6/45” do Vietlott ban hành và công bố công khai. 

2. Người tham gia dự thưởng so sánh bộ số đã chọn với kết quả quay số 

mở thưởng để xác định giải thưởng. 

3. Xổ số tự chọn số theo ma trận “MEGA 6/45” được phân phối qua thiết 

bị đầu cuối đặt tại các Đại lý và Điểm bán hàng, qua điện thoại cố định và điện 

thoại di động và các hình thức khác theo quy định tại Thể lệ tham gia dự thưởng 

Xổ số tự chọn số theo ma trận “MEGA 6/45” do Vietlott ban hành và công bố 

công khai. 

Điều 5. Hình thức quay số mở thưởng  

1. Vietlott tổ chức quay số mở thưởng Xổ số tự chọn số theo ma trận 

“MEGA 6/45” sử dụng thiết bị quay số mở thưởng bằng lồng cầu, điều khiển 

hoàn toàn tự động bằng một điều khiển cầm tay, kiểm soát sự kết hợp giữa cơ 

học và điện tử để chọn ra ngẫu nhiên bộ số trúng thưởng. 

2. Lồng cầu hoạt động hoàn toàn độc lập nhờ sự kết nối với một bộ điều 

khiển cầm tay. Các quả bóng được xếp vào khe chứa bóng và ngẫu nhiên đưa 

vào khoang trộn bóng. Ba tay gạt xoay tròn thực hiện đảo trộn bóng bên trong 

khoang trộn. Sau một thời gian nhất định, nhờ lực hấp dẫn, bóng được tự động 

đưa ra ngẫu nhiên và di chuyển đến rãnh chứa bóng trúng thưởng.  

3. Toàn bộ quá trình quay số mở thưởng được truyền hình trực tiếp trên 

truyền hình, Cổng thông tin điện tử của Vietlott (www.vietlott.vn) và được giám 

sát bởi HĐGSXS.  

Điều 6. Các loại hình giải thưởng và thứ tự quay số mở thưởng của 

từng giải thưởng 

1. Các hạng giải thưởng: 

Xổ số tự chọn số theo ma trận “MEGA 6/45” có cơ cấu bao gồm 04 hạng 

giải thưởng, cụ thể như sau: 

a) Giải đặc biệt; 

b) Giải nhất; 

c) Giải nhì; 

d) Giải ba. 

Chi tiết cơ cấu và giá trị giải thưởng được quy định tại Thể lệ tham gia dự 

thưởng Xổ số tự chọn số theo ma trận “MEGA 6/45” do Vietlott ban hành và 

công bố công khai. 

 

http://www.vietlott.vn/
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2. Thứ tự quay số mở thưởng của từng giải thưởng: 

a) Xổ số tự chọn số theo ma trận “MEGA 6/45” được quay số mở thưởng 

01 lần duy nhất trong mỗi kỳ quay số mở thưởng để lựa chọn ra 01 bộ số trúng 

thưởng gồm 06 số trong các số từ 01 đến 45;  

b) Người tham gia dự thưởng so sánh bộ số tham gia dự thưởng với kết 

quả quay số mở thưởng để xác định giải thưởng theo cơ cấu các hạng giải như 

sau: 

Giải thưởng Kết quả 

Giải Đặc Biệt Trùng 6 số kết quả quay số mở thưởng 

Giải Nhất Trùng 5 số kết quả quay số mở thưởng 

Giải Nhì Trùng 4 số kết quả quay số mở thưởng 

Giải Ba Trùng 3 số kết quả quay số mở thưởng 

Điều 7. Quy trình quay số mở thưởng 

1. Công tác chuẩn bị quay số mở thưởng sản phẩm Xổ số tự chọn số theo 

ma trận “MEGA 6/45”, bao gồm các công việc sau: 

a) HĐGSXS kiểm tra việc bố trí các thiết bị hình ảnh (camera, màn hình 

giám sát);  

b) HĐGSXS kiểm tra xác nhận niêm phong, cắt niêm phong, mở khóa 

phòng kho chứa thiết bị quay số mở thưởng;  

c) HĐGSXS kiểm tra và xác nhận niêm phong tủ chứa lồng cầu quay số 

mở thưởng và bàn điều khiển, cắt niêm phong và tiến hành kiểm tra lồng cầu và 

bàn điều khiển theo quy định; mang máy và bàn điều khiển ra ngoài sân khấu và 

tiến hành lắp đặt chạy thử; 

d) HĐGSXS kiểm tra xác nhận niêm phong và cắt niêm phong, mở khóa 

tủ chứa các vali bóng; mang các vali bóng ra ngoài; kiểm tra xác nhận niêm 

phong và cắt niêm phong, mở các vali bóng; tiến hành kiểm tra cân nặng và kích 

thước của từng quả bóng theo quy định; số lượng các vali bóng được kiểm tra 

phải lớn hơn ít nhất là hai lần số lượng vali bóng thực tế sử dụng trong từng lần 

mở thưởng; 

đ) HĐGSXS xác nhận việc dừng bán vé của hệ thống, chốt dữ liệu bán vé 

trong kỳ quay số mở thưởng bằng mật khẩu và ký xác nhận vào Biên bản xác 

nhận việc dừng bán vé của hệ thống; 

e) HĐGSXS lựa chọn ngẫu nhiên một người chọn bóng và một người 

thực hiện quay số mở thưởng trong nhóm người tham gia quay số mở thưởng; 
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g) Người chọn bóng thực hiện chọn ngẫu nhiên một bộ bóng để thực hiện 

quay số mở thưởng. HĐGSXS tiến hành kiểm tra và cắt niêm phong vali bóng. 

Chuyên viên quay số mở thưởng của Vietlott đưa các quả bóng theo đúng thứ tự 

được in số từ 01 đến 45 vào khe chứa bóng để tiến hành quay số mở  thưởng. 

2. Tiến hành quay số mở thưởng sản phẩm Xổ số tự chọn số theo ma trận 

“MEGA 6/45” dưới sự giám sát của HĐGSXS theo tuần tự như sau: 

a) Người dẫn chương trình thông báo về kỳ quay số mở thưởng và giới 

thiệu các thành viên HĐGSXS có mặt tại buổi quay số mở thưởng; 

b) Quay số mở thưởng thử (kiểm tra vận hành thiết bị): Đại diện 

HĐGSXS tiến hành kiểm tra và giám sát chế độ vận hành của lồng cầu và bàn 

điều khiển qua các công đoạn sau: 

- Ấn nút “Bắt đầu” để đưa bóng vào khoang trộn và bắt đầu trộn bóng; 

- Ấn nút “Chọn kết quả” để bắt đầu quá trình chọn bóng. 

Kết thúc quá trình kiểm tra vận hành, trường hợp không có gì bất thường 

thì tiến hành quay số chính thức. Trường hợp phát hiện bất thường thì HĐGSXS 

tiến hành xác định rõ nguyên nhân để có biện pháp xử lý, khắc phục sự cố hoặc 

tạm dừng việc quay số mở thưởng. 

c) Quay số mở thưởng chính thức 

Người dẫn chương trình mời người thực hiện quay số mở thưởng đã được 

lựa chọn thực hiện theo đúng thứ tự quay số mở thưởng quy định tại Khoản 2, 

Điều 6 Quy định này. 

3. Xác nhận và công bố kết quả mở thưởng 

a) Xác nhận kết quả quay số mở thưởng: 

- Kết quả quay số mở thưởng được lập thành Biên bản xác nhận kết quả 

quay số mở thưởng. Thư ký của HĐGSXS có trách nhiệm trình biên bản xác 

nhận kết quả quay số mở thưởng để các thành viên HĐGSXS đối chiếu, ký xác 

nhận về tính khách quan, trung thực và tuân thủ đúng quy trình mở thưởng theo 

quy định; 

- Kết quả quay số mở thưởng được nhập đồng thời vào hệ thống từ thiết bị 

tại Trung tâm quay số mở thưởng và thiết bị tại Trung tâm dữ liệu của Vietlott. 

Kết quả quay số mở thưởng chỉ được chuyển vào hệ thống kỹ thuật kinh doanh 

Xổ số tự chọn số điện toán khi dữ liệu được nhập tại Trung tâm quay số mở 

thưởng và Trung tâm dữ liệu trùng khớp.  

b) Công bố kết quả mở thưởng 

- Căn cứ Biên bản xác nhận kết quả quay số mở thưởng của HĐGSXS, 

Vietlott ban hành Thông báo kết quả quay số mở thưởng sản phẩm Xổ số tự 

chọn số theo ma trận “MEGA 6/45” để làm cơ sở đối chiếu và trả thưởng cho 

khách hàng; 
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- Thông báo kết quả quay số mở thưởng của Vietlott được niêm yết tại trụ 

sở Vietlott, các chi nhánh, đăng trên Cổng thông tin điện tử của Vietlott 

(www.vietlott.vn) và các phương tiện thông tin đại chúng  khác (nếu có);  

- Người tham gia dự thưởng cũng có thể xem kết quả quay số mở thưởng 

tại các đại lý, điểm bán hàng và các phương tiện cung cấp kết quả mở thưởng 

khác (nếu có); 

- Vietlott chỉ chịu trách nhiệm về tính chính xác của kết quả quay số mở 

thưởng được công bố theo quy định tại Thể lệ quay số mở thưởng này và các 

kênh cung cấp kết quả quay số mở thưởng được ủy quyền chính thức do Vietlott 

công bố trong từng thời kỳ. 

4. Công tác sau khi quay số mở thưởng, bao gồm các công việc sau: 

a) Vietlott tiến hành lưu trữ Biên bản xác nhận chốt dữ liệu bán vé trong 

kỳ; Biên bản làm việc của HĐGSXS; Biên bản xác nhận kết quả quay số mở 

thưởng; Thông báo kết quả quay số mở thưởng; 

b) Vietlott tiến hành đưa các quả bóng từ lồng cầu vào đúng vali đã đựng 

bóng. HĐGSXS kiểm tra, niêm phong vali bóng. Vietlott đưa các vali bóng vào 

tủ đựng bóng và khóa tủ đựng bóng; HĐGSXS kiểm tra và niêm phong các tủ 

đựng bóng;  

c) Vietlott thực hiện cất giữ lồng cầu quay số mở thưởng vào tủ đựng lồng 

cầu và khóa tủ đựng lồng cầu; HĐGSXS kiểm tra và niêm phong tủ đựng lồng 

cầu; 

d) Vietlott tiến hành khoá cửa phòng chứa thiết bị quay số mở thưởng; 

HĐGSXS kiểm tra và niêm phong cửa phòng chứa thiết bị quay số mở thưởng. 

Điều 8. Tiêu chuẩn kỹ thuật, chủng loại của thiết bị quay số mở 

thưởng 

1. Lồng cầu quay số 

a) Chủng loại thiết bị: 

Vietlott sử dụng thiết bị quay số mở thưởng là lồng cầu cơ học tự động 

bao gồm 01 khoang hình cầu bằng nhựa Acrylic trong suốt lắp ráp với một chân 

đế bằng gỗ ván ép phủ Laminate đảm bảo chắc chắn, chịu xước, chịu va đập và 

chịu nhiệt.  

b) Số lượng lồng cầu quay số mở thưởng: 

Vietlott sử dụng 01 lồng cầu để thực hiện công tác quay số mở thưởng và 

trang bị thêm 02 lồng cầu dự phòng để sử dụng khi cần thiết. 

c) Nguyên tắc vận hành: 

- Lồng cầu hoạt động hoàn toàn tự động. Các quả bóng có số từ số 01 đến 

số 45 được xếp vào khe chứa bóng. Sau khi ấn nút “Bắt đầu”, các quả bóng sẽ 

nhanh chóng được đưa vào khoang trộn bóng. Bóng được đảo trộn ngẫu nhiên 

trong khoang trộn bóng nhờ ba tay gạt xoay tròn trong khoang trộn.  

http://www.vietlott.vn/
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- Sau khi ấn nút “Chọn kết quả” Nhờ lực hấp dẫn, bóng được tự động đưa 

ra ngẫu nhiên và di chuyển đến khe chứa bóng trúng thưởng của lồng cầu lần 

lượt cho đến khi có đủ 06 quả bóng trên khe chứa bóng trúng thưởng. 

- Lồng cầu phải được kiểm tra vận hành trước khi đưa vào sử dụng. Việc 

kiểm tra phải có sự chứng kiến và xác nhận của HĐGSXS. Tất cả các lồng cầu 

đều phải được HĐGSXS niêm phong sau khi kết thúc mỗi lần quay số mở 

thưởng; 

- Định kỳ ba (03) tháng một lần, Vietlott thực hiện việc bảo dưỡng các 

lồng cầu. Việc bảo dưỡng đảm bảo nguyên tắc không sai lệch nguyên tắc vận 

hành của lồng cầu. Quá trình bảo dưỡng phải được mở sổ theo dõi, quản lý và 

chứng kiến của HĐGSXS. 

2. Bóng quay số mở thưởng 

a) Chủng loại bóng: 

Quả bóng hình tròn có chất liệu sản xuất bằng nhựa xốp đặc, rất nhẹ và 

chuyển động êm ái. Toàn bộ bóng được đảm bảo khối lượng, kích thước đường 

kính đồng đều nhau. Các quả bóng được đánh 01 số, có gạch chân (trong dãy số 

tự nhiên từ 01 đến 45) và được in 12 lần trên bề mặt mỗi quả bóng.  

b) Số lượng bóng: 

- Các quả bóng được lưu giữ trong một vali riêng có khóa và lớp xốp đảm 

bảo không bị cọ xát, bào mòn. Các vali bóng phải được HĐGSXS niêm phong 

sau mỗi lần sử dụng để tổ chức quay số mở thưởng. 

- Trong mỗi vali có chứa 45 quả bóng được in các số từ 01 đến 45. 

- Số lượng các vali bóng được trang bị đủ để đáp ứng yêu cầu cho mỗi lần 

quay số mở thưởng, ngoài ra còn có ít nhất một vali dự phòng để sử dụng khi 

cần thiết. 

c) Tiêu chuẩn bóng: 

- Dung sai cho phép đối với từng quả bóng như sau: 

+ Về trọng lượng: Khối lượng chuẩn của từng quả bóng là 12,34 gram 

(sai lệch tối đa không quá +/- 0,617 gram, tương đương 5% khối lượng chuẩn 

của từng quả bóng); 

+ Về kích thước: Kích thước chuẩn của từng quả bóng là 50,5 mm (sai 

lệch tối đa không quá +/- 1,0 mm, tương đương 2% kích thước chuẩn của từng 

quả bóng). 

- Trước khi quay số mở thưởng chính thức, Vietlott tiến hành kiểm tra 

khối lượng và kích thước của quả bóng sử dụng để quay số mở thưởng. Những 

quả bóng không đủ tiêu chuẩn theo các quy định trên phải thay thế ngay bằng 

quả bóng đủ tiêu chuẩn. Việc kiểm tra phải có sự chứng kiến của HĐGSXS. Tất 

cả các vali bóng phải được HĐGSXS niêm phong sau khi kết thúc mỗi lần quay 

số mở thưởng. 
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3. Cân điện tử 

a) Vietlott sử dụng cân điện tử để kiểm tra trọng lượng của từng quả bóng 

theo đúng tiêu chuẩn quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 8 Thể lệ này. Cân điện 

tử phải đảm bảo độ chính xác cao, vận hành ổn định, được đăng ký tiêu chuẩn 

chất lượng tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc cơ quan tiêu chuẩn do 

lường kiểm định và chứng nhận. 

b) Cân điện tử phải được cất trữ trong một hộp nhựa trong suốt và được 

HĐGSXS  niêm phong sau khi hoàn tất quá trình kiểm tra trọng lượng của bóng. 

4. Thiết bị kiểm tra kích thước bóng 

a) Vietlott sử dụng thước kỹ thuật để kiểm tra độ sai lệch về kích thước 

của từng quả bóng theo đúng tiêu chuẩn quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 8 

Thể lệ này.  

b) Thiết bị kiểm tra kích thước bóng phải được HĐGSXS niêm phong sau 

khi kết thúc quá trình kiểm tra kích thước của bóng. 

5. Hệ thống Camera, màn hình để phục vụ cho việc giám sát quá trình 

quay số mở thưởng 

a) Vietlott lắp đặt hệ thống Camera ở các vị trí phù hợp đảm bảo quan sát 

và ghi hình được toàn bộ quá trình quay số mở thưởng.  

b) Toàn bộ hình ảnh theo dõi quá trình quay số mở thưởng qua Camera được 

Vietlott lưu giữ trong thời gian tối thiểu là sáu mươi (60) ngày kể từ ngày quay số 

mở thưởng. 

Điều 9. Danh sách Hội đồng giám sát xổ số 

1. Tất cả các buổi quay số mở thưởng đều có sự giám sát của HĐGSXS. 

Thành phần bao gồm: 

a) Đại diện Vụ Tài chính các Ngân hàng và Tổ chức tài chính, Bộ Tài chính 

- Chủ tịch HĐGSXS; 

b) Đại diện Bộ Công an - Ủy viên HĐGSXS; 

c) Đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Ủy viên HĐGSXS; 

d) Đại diện Vụ Pháp chế (Bộ Tài chính) - Ủy viên HĐGSXS; 

đ) Đại diện Thanh tra Bộ Tài chính - Ủy viên HĐGSXS; 

e) Lãnh đạo Vietlott - Ủy viên kiêm Thư ký HĐGSXS. 

2. HĐGSXS phải có đủ thành phần khi làm nhiệm vụ. Trường hợp vì 

nguyên nhân khách quan, các thành viên không thể tham gia đầy đủ thì ngoài đại 

diện của Vietlott, tối thiểu phải có hai (02) thành viên khác trong HĐGSXS 

tham dự. 
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Chương III 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

 

Điều 10. Tổ chức thực hiện 

1. Phòng Trả thưởng và Dịch vụ khách hàng có trách nhiệm tổ chức công 

tác quay số mở thưởng theo đúng quy định tại Thể lệ này. 

2. Toàn thể cán bộ, chuyên viên, nhân viên trong Vietlott tham gia công 

tác quay số mở thưởng có trách nhiệm thực thi các quy định tại Thể lệ này. 

3. Thể lệ quay số mở thưởng Xổ số tự chọn số theo ma trận “MEGA 

6/45” được công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử của Vietlott 

(www.vietlott.vn), tại các Đại lý, Điểm bán hàng và phổ biến rộng rãi đến người 

tham gia dự thưởng, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động 

quay số mở thưởng Xổ số tự chọn số theo ma trận “MEGA 6/45”. 

Điều 11. Hiệu lực thi hành, sửa đổi bổ sung  

1. Thể lệ quay số mở thưởng Xổ số tự chọn số theo ma trận “MEGA 

6/45” có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

2. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, hoặc 

có các vấn đề phát sinh ngoài Thể lệ này, các tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời 

về Vietlott để xem xét, giải quyết./. 

 

 TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Tống Quốc Trường 
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