
Người bán lẻ trúng lớn nếu người chơi trúng lớn!

Hoa Hồng cho Người Bán Lẻ

4% hoa hồng tiền thanh toán giải thưởng vé số cào
3% hoa hồng tiền thanh toán giải thưởng vé số trên 
mạng 

Trên Doanh Thu Bán Vé Số
5% hoa hồng trên TỔNG doanh thu bán vé 
số trên mạng và vé số cào

Thanh Toán Giải Thưởng

Người bán lẻ có cơ hội lãnh hoa hồng 
thưởng thêm nếu bán vé trúng giải thưởng 
hạng chót cho các  trò chơi sau.

Trò chơi Tiền thưởng nếu bán 
vé trúng giải

Số tiền

Powerball Giải độc đắc hạng nhất
Giải nhì $1,000,000 

$25,000*
$10,000

Mega 
Millions

Giải độc đắc hạng nhất
Giải nhì $1,000,000

$25,000*
$10,000

Lucky for 
Life ®

Giải nhất $1,000/Ngày

Giải nhì $25,000/Năm

$2,500

$1,000

Keno Vé trúng thưởng từ 
$100,000 trở lên

$1,000

Race 2 
Riches

Vé trúng thưởng từ 
$100,000 trở lên

$1,000

Văn Phòng Vé Số Và Trò Chơi
Phòng Cấp Phép, Lầu 4

2235 Shannon Place, S.E.
Washington DC, 20020

Điện thoại: 202-645-8041
Fax: 202-645-0006

Email: olg.licensing@dc.gov

Hãy trở thành người bán lẻ vé số hôm nay!
Ghé trang của chúng tôi tại

dclottery.com/retailers

Làm Thế Nào 
Để Trở Thành Người 

Bán Lẻ Vé Số Ở DC 

*Vé trúng độc đắc chung nhau sẽ có số tiền thưởng 
cho người bán lẻ theo tỉ lệ phân chia 

mailto:olg.licensing@dc.gov


Các Thiết Bị Vé Số DC

Máy Tự Phục Vụ

CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP
• Làm cách nào để trở thành Nhà Bán Lẻ Xổ Số DC?
Hãy đăng ký ngay hôm nay tại retail.dclottery.com hoặc 
liên hệ với Phòng Cấp Phép để tìm hiểu thêm.
· Chi phí để trở thành Nhà Bán Lẻ Xổ Số DC là bao 
nhiêu?
MIỄN PHÍ!
· Chi phí lắp đặt thiết bị xổ số là bao nhiêu?
MIỄN PHÍ!
· Doanh nghiệp của tôi có thể chỉ bán các sản phẩm 
Xổ Số DC không?
Các nhà bán lẻ phải có một cơ sở hoạt động hợp pháp tại 
Quận Columbia mà mục đích hoặc kinh doanh chính 
không phải là bán vé số.
· Mất bao lâu để trở thành Nhà Bán Lẻ Xổ Số DC?
Mất khoảng bốn tuần để hoàn tất quá trình phê duyệt cấp 
phép.
· Nhà Bán Lẻ Xổ Số DC có được đào tạo không?
Có, lịch đào tạo là vào các thứ Ba và thứ Năm.
· Nếu tôi không muốn bán các sản phẩm Xổ Số DC nữa 
thì tôi phải làm gì?
Quí vị phải thông báo cho Xổ Số DC ít nhất bốn mươi lăm 
(45) ngày trước khi kết thúc.
· Tôi phải làm gì nếu tôi cần "tạm thời" ngừng hoạt 
động thiết bị Xổ Số DC?
Quí vị phải thông báo cho Xổ Số DC trước ít nhất mười 
(10) ngày.
· Giấy phép bán Xổ Số DC có thể chuyển nhượng được 
không?
Giấy phép bán Xổ số DC không được chuyển nhượng.
· Giấy phép bán Xổ số DC của tôi có hết hạn không?
Các nhà bán lẻ phải làm và nộp đơn gia hạn đăng ký hai (2) 
năm một lần.
· Tôi có phải tuân thủ Đạo luật Người Mỹ Khuyết tật 
(ADA) để trở thành Nhà bán lẻ Xổ số DC không?
Xổ số DC không thể tư vấn cho các Nhà bán lẻ về các yêu 
cầu tiếp cận ngoài các yêu cầu của Chương trình Hỗ trợ 
Tiếp cận Nhà bán lẻ của Xổ số DC (RAP). Việc tuân thủ RAP 
không đảm bảo rằng địa điểm bán lẻ tuân thủ các tiêu 
chuẩn tiếp cận khác theo qui định của luật liên bang hoặc 
tiểu bang.

Cam Kết Của Chúng Tôi Với Quí Vị

Với tư cách là người bán lẻ Xổ Số DC, quí vị 
là sợi dây quan trọng kết nối người chơi 
hiện tại và tiềm năng với các trò chơi Xổ Số 
DC. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để giúp quí 
vị thành công bằng cách cung cấp các khóa 
đào tạo, các sản phẩm xổ số mới và thú vị, 
các cơ hội quảng cáo và khuyến mại. Nhóm 
Xổ Số DC cam kết giao tiếp hiệu quả với các 
Nhà bán lẻ Xổ Số DC thông qua tương tác 
trực tiếp. Khi chúng ta làm việc cùng nhau, 
tất cả mọi người đều chiến thắng!

Nhiệm Vụ Của Chúng Tôi
Cung cấp các hoạt động giải trí tạo doanh 
thu thông qua việc bán các sản phẩm xổ số 
sáng tạo và các chương trình khuyến mãi 
mang lại lợi ích trực tiếp cho cư dân và nền 
kinh tế của Quận Columbia.

Sứ Mệnh Của Chúng Tôi
Cung cấp loại hình xổ số ưa chuộng trong 
vùng bằng cách kích thích trí tưởng tượng 
và truyền cảm hứng lạc quan dưới hình 
thức các trải nghiệm chơi trò chơi hấp dẫn 
nhưng vẫn luôn đảm bảo tương tác vượt 
trội giữa người tiêu dùng và nhà bán lẻ.
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