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   THÔNG BÁO  
Về việc thay đổi thành viên tham gia Hội đồng giám sát xổ số tỉnh  

 
   

 

 Căn cứ Thông tư số 22/2021/TT-BTC ngày 29/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính quy định thành lập, nhiệm vụ quyền hạn và cơ chế hoạt động của Hội đồng 

Giám sát xổ số; 

 Căn cứ Quyết định số 456/QĐ-UBND ngày 31/8/2021 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc tổ chức lại Hội đồng Giám sát xổ số tỉnh Ninh Thuận; 

 Căn cứ Quyết định số 514/QĐ-UBND ngày 20/9/2021 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Giám sát xổ số tỉnh Ninh 

Thuận; 

 Xét đề nghị của Sở Tư pháp tại Văn bản số 309/STP-VP ngày 16/02/2022 về 

việc giới thiệu lãnh đạo tham gia Hội đồng giám sát xổ số kiến thiết tỉnh Ninh 

Thuận và ý kiến của Sở Tài chính tại Văn bản số 490/STC-VP ngày 22/02/2022 

thay thế thành viên tham gia Hội đồng giám sát xổ số kiến thiết tỉnh Ninh Thuận, 

 Chủ tịch Hội đồng giám sát xổ số kiến thiết tỉnh thông báo thay thế thành 

viên Hội đồng giám sát xổ số kiến thiết tỉnh, như sau: 

 1. Ông Trần Văn Hiếu - Giám đốc Sở Tư pháp là thành viên Hội đồng giám 

sát xổ số kiến thiết tỉnh Ninh Thuận, thay thế ông Lê Quyện.  

Các nội dung khác tại Thông báo số 138/HĐGSXS-TB ngày 11/9/2021 của 

Chủ tịch Hội đồng Giám sát xổ số tỉnh không thay đổi 

 2. Ông Trần Văn Hiếu có trách nhiệm thực hiện theo theo quy định tại 

Thông tư số 22/2021/TT-BTC ngày 29/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Quy 

chế của Hội đồng Giám sát xổ số tỉnh tại Quyết định số 514/QĐ-UBND ngày 

20/9/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và các quy định có liên quan. 

  Chủ tịch Hội đồng Giám sát xổ số thông báo để các thành viên biết, phối 

hợp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ./.    
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Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (báo cáo); 

- MTTQ Việt Nam tỉnh; 

- Các Sở: NV, TC, TP. 

- Thanh tra tỉnh; Công An tỉnh. 

- TV Hội đồng GSXS tỉnh; 

- Công ty TNHH MTV XSKT. 

- Lưu: VT.NDT 

  

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 GIÁM SÁT XỔ SỐ 

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Phan Tấn Cảnh 
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