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Tìm Kết Quả Xổ Số: 

Tôi có thể tìm thông tin kết quả xổ số ở đâu? 

Có thể tra kết quả xổ số ban ngày và buổi tối trên mạng của Xổ Số DC. Người chơi cũng có thể 
gọi cho Đường Dây Xổ Số Nóng của Xổ Số DC tại (202) 678-3333 để hỏi số trúng thưởng và 
nhận số trúng thưởng gửi về điện thoại của mình. Các số trúng thưởng cũng được đăng trên 
mạng xã hội của Xổ Số DC bao gồm Twitter (@dclottery) và Facebook, và các địa điểm bán lẻ 
của Xổ Số DC. 

Nhận Giải Thưởng: 

Tôi có thể nhận giải thưởng Xổ Số DC thế nào? 

Nhận giải thưởng rất đơn giản. Thông tin dưới đây sẽ chỉ dẫn các địa điểm để nhận giải thưởng ở 
các mức khác nhau. 

Số Tiền Trúng Thưởng Nhận Tại 
Từ $600 trở xuống Bất kỳ văn phòng đại lý xổ số và các trò chơi từ thiện nào 

Trung tâm văn phòng xổ số và các trò chơi từ thiện  
Từ $600 tới $5,000 Trung tâm văn phòng xổ số và các trò chơi từ thiện 

Các đại lý cộng (agent plus) 
Giải thưởng trên $5,000  Trung tâm văn phòng xổ số và các trò chơi từ thiện 

Trung tâm văn phòng xổ số và các trò chơi từ thiện có địa chỉ là 2235 Shannon 
Place, SE Washington, DC  20020.  Giờ làm việc của Trung Tâm Trao Giải là từ 8 
giờ sáng tới 4:30 chiều, từ thứ Hai tới thứ Sáu. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng 
liên hệ số (202) 645-8000. 

Nếu tôi mất vé số trúng thưởng thì sao? 
Xổ số DC không chịu trách nhiệm về vé số bị mất. Quí vị phải ký vào mặt sau tờ vé số bằng bút 
mực và cất giữ an toàn. Khi vé số đã được ký, bất kỳ ai cầm tờ vé số đều có thể lãnh giải. 

Trở thành đại lý bán vé số: 

Tôi phải làm gì để trở thành đại lý bán vé số cho Xổ Số DC? 

Để trở thành đại lý bán vé số cho Xổ Số DC rất đơn giản và Xổ Số DC có nhiều ưu đãi cho nhiều 
loại doanh nghiệp để có giấy phép bán xổ số. Doanh nghiệp của quí vị có thể trở thành một điểm 
bán xổ số rất có lời. Liên hệ với chúng tôi tại số 202-645-8041 hoặc gửi thư điện tử 
tới OLCG.licensing@dc.gov để tìm hiểu thêm về cách thức để có thể bán xổ số cho Xổ Số DC. 



 

Báo Gian Lận và Lừa Đảo Xổ Số: 

Cách để báo gian lận và lừa đảo xổ số? 

“NẾU QUÍ VỊ KHÔNG MUA VÉ SỐ, QUÍ VỊ KHÔNG THỂ TRÚNG GIẢI”!! 
“XỔ SỐ THẬT KHÔNG BAO GIỜ BẮT QUÍ VỊ PHẢI ỨNG TIỀN TRƯỚC ĐỂ NHẬN GIẢI 
THƯỞNG”  
 
Nếu quí vị nhớ những cảnh báo trên, quí vị sẽ không bao giờ trở thành nạn nhân các vụ lừa đảo 
xổ số. Nếu quí vị nhận được cuộc gọi điện thoại, thư hoặc các hình thức liên lạc khác từ một cá 
thể lừa đảo, hãy báo cho Ủy Ban Thương Mại Liên Bang (Federal Trade Commission). Quí vị 
cũng nên gọi cho chúng tôi tại số 202-645-8080 (văn phòng) hoặc Đường Dây Nóng của chúng 
tôi tại số 202-645-9009 để báo về các vụ lừa đảo hoặc các vấn đề khác liên quan tới an ninh.  
 
Tìm hiểu thêm về Lừa Đảo Xổ Số và Rút Thăm Trúng Thưởng  

Hãy Chơi Xổ Số Có Trách Nhiệm: 

Làm thế nào để giúp người nghiện cờ bạc? 

Chơi xổ số là “đầu tư thú vị chứ không phải là đầu tư tài chính”, và với tư cách là thành viên của 
cộng đồng doanh nghiệp và ngành nghề, Xổ Số DC hiểu rõ trách nhiệm xã hội đối với người 
chơi và cư dân Hoa Thịnh Đốn. Chương trình “Chơi Có Trách Nhiệm” của Xổ Số DC cung cấp 
đường dây trợ giúp và các dịch vụ giới thiệu đi điều trị cho những người có hoặc có thể có các 
hành vi mang tính chất cờ bạc ngoài kiểm soát. 

Nếu quí vị hoặc người quí vị biết có vấn đề về cờ bạc hãy gọi đường dây nóng của Ủy Ban Quốc 
Gia về Tệ Nạn Cờ Bạc tại số 1-800-522-4700.  
 
Bao nhiêu là đủ hoặc quá đà? Hạn mức của quí vị là bao nhiêu? 
www.ncpgambling.org 
www.gamblersanonymous.org 

Tôi có thể mua vé số trước được không? 

ĐƯỢC.  Vé số DC-2, DC-3, DC-4, và DC-5 có thể mua tới bảy ngày liên tiếp trước giờ quay xổ 
số ngày hoặc tối.  Vé số POWERBALL®, Mega Millions®, và Lucky for Life® có thể mua 
1,2,4,6,8,10,12,14,16,18, và 20 ngày liên tiếp trước ngày quay. 

Doanh thu bán xổ số được dùng làm gì? 

Doanh thu bán xổ số DC được dùng để trả chi phí hoạt động, quản lý, và chi phí đầu tư cho các 
trò chơi và kiểm soát giấy phép bán xổ số. Hầu hết doanh thu bán xổ số được chuyển sang Quỹ 
Tổng Quát cho Hoa Thịnh Đốn. Để biết thêm thông tin xin xem báo cáo tài chính hàng năm của 
Xổ Số DC trên trang dclottery.com. 



Giải thưởng xổ số có bị đánh thuế không? 

Giải thưởng Xổ Số DC trao cho người dân của các vùng khác có thể bị đánh thuế Liên Bang và 
tiểu bang và địa phương, tùy theo luật của từng vùng. Giải thưởng xổ số trên $600 sẽ được báo 
lên Sở Thuế Liên Bang theo qui định của Liên Bang. 

Làm thế nào để lấy bản sao tờ đơn W-2G của IRS? 

Khi xuất tờ séc trao giải thưởng trên $600.00, Xổ Số DC sẽ đồng thời khai tờ đơn W-2G. Để xin 
thêm bản sao tờ đơn này, xin vui lòng liên hệ số 202-645-8065 và nêu rõ quí vị muốn xin bản sao 
tờ đơn W-2G của IRS và Văn Phòng Dịch Vụ Tài Chính của Xổ Số DC sẽ thực hiện yêu cầu của 
quí vị. 

 

 


