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ỦY BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH VĨNH PHÚC 
 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   

Số:         /QĐ-UBND          Vĩnh Phúc, ngày      tháng      năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 

 05 năm 2021-2025 và năm 2021 của Công ty TNHH một 

 thành viên Xổ số kiến thiết Vĩnh Phúc 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; 

Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 

Căn cứ Luật quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh 

doanh tại doanh nghiệp số 69/2014/QH13 ngày 26/11/2014; 

Căn cứ Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 06/10/2015 của Chính phủ về 

giám sát đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá 

hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động 

và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp có 

vốn Nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về 

đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh 

nghiệp; 

Căn cứ Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính Phủ về 

công bố thông tin của doanh nghiệp; 

Căn cứ Nghị định số 97/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 của Chính phủ về 

quản lý người giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp là Công ty TNHH MTV 

mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; 

Căn cứ Nghị định số 10/2019/NĐ-CP ngày 30/01/2019 của Chính phủ về 

thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu Nhà nước; 

Căn cứ Thông tư 219/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn một số nội dung của Nghị định 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của 

Chính phủ về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, 

tài sản của doanh nghiệp;   

Xét đề nghị của Sở kế hoạch đầu tư tại Tờ trình số 209/TTr-SKHĐT ngày     

10/12/2020, 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch sản xuất kinh doanh 

và đầu tư phát triển 05 năm 2021-2025 và năm 2021của Công ty trách nhiệm hữu 

hạn một thành viên Xổ số kiến thiết Vĩnh Phúc, với một số nội dung chủ yếu sau: 

I. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 05 năm giai 

đoạn 2021-2025 

1. Mục tiêu tổng quát 

- Xây dựng công ty có bước phát triển bền vững; kinh doanh có hiệu quả; 

bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước tại doanh nghiệp. 

- Hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch tỉnh giao; bảo đảm việc làm và thu 

nhập của người lao động, người làm đại lý xổ số của công ty; kiện toàn tổ chức 

bộ máy. 

- Tổ chức phát hành, phân phối vé xổ số, xây dựng cơ cấu trả thưởng và trả 

thưởng đúng theo quy định. Nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng và uy tín 

của Công ty.  

- Ổn định phát hành xổ sổ tại các địa bàn hiện tại, tiếp tục mở rộng phát 

triển địa bàn khác khi có đủ điều kiện. 

- Đầu tư, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp trụ sở công ty và cơ sở vật chất, trang 

thiết bị đảm bảo phục vụ tốt nhất hoạt động kinh doanh của công ty phù hợp với 

xu thể phát triển trong tình hình mới. 

- Đảm bảo đầy đủ chế độ chính sách và quyền lợi của người lao động. 

Tham gia công tác xã hội từ thiện tại địa phương. 

2. Một số chỉ tiêu chủ yếu  

TT Nội dung ĐV tính 
Kế hoạch 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 
Tổng doanh số 

(có thuế) 
Trđ 85.000 90.000 98.500 108.800 121.180 

2 
Lợi nhuận trước 

thuế 
Trđ 2.500 2.550 2.600 2.700 2.918 

3 Nộp ngân sách Trđ 17.500 18.800 20.700 22.900 25.600 

4 
Thu nhập bình 

quân đầu người 

Trđ/ 

người/ 

tháng 
8 8,1 8,2 8,3 8,4 

5 Số lao động Người 52 54 56 58 60 

(Chi tiết có phụ biểu số 1 kèm theo). 

3. Đầu tư cơ sở vật chất 

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Vĩnh Phúc thực hiện một số dự án 

đầu tư (Chi tiết có phụ biểu số 2 kèm theo). 
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Nguồn vốn đầu tư: Các dự án đầu tư của Công ty được thực hiện bằng 

nguồn vốn kinh doanh của Công ty; Hoạt động đầu tư, xây dựng, mua, bán tài 

sản cố định của Công ty thực hiện theo đúng quy định tại Điều 24 của Luật số 

69/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội ban hành Luật Quản lý, sử dụng 

vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp; Điều 23 của 

Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà 

nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp, và các 

quy định khác có liên quan. 

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, gồm các chỉ tiêu chủ yếu 

sau đây 

TT 

Một số chỉ tiêu thực hiện kế hoạch năm 2021 

Tổng doanh 

thu (có thuế) 

(Trđ) 

Lợi nhuận 

trước thuế 

(Trđ) 

Nộp ngân 

sách 

(Trđ) 

Thu nhập bình 

quân đầu người 

(Trđ/ người/ tháng) 

Số lao 

động 

(người) 

1 85.000 2.500 17.500 8 52 

 Điều 2. Tổ chức thực hiện: 

 1. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì theo dõi, giám sát việc thực hiện kế 

hoạch sản xuất kinh doanh và giám sát việc thực hiện các dự án đầu tư phát triển 

của công ty; phối hợp với sở Tài chính trong việc đánh giá, thẩm định các đề nghị 

của Công ty TNHH một thành viên xổ số kiết thiết Vĩnh phúc. 

 2. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục 

thuế tỉnh, Sở lao động thương binh xã hội và các ngành có liên quan theo dõi, 

hướng dẫn quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước tại công ty đảm bảo thực 

hiên đúng quy định của pháp luật; thẩm định các nội dung đề nghị của công ty có 

liên quan đến tài chính, tài sản, quản lý, sử dụng NSNN trình cấp có thẩm quyền 

phê duyệt. 

 3. Giao Sở lao động - Thương binh và xã hội chủ trì, phối hợp với sở Tài 

chính thẩm định các nội dung báo cáo, đề nghị của công ty liên quan đến tiền 

lương, lao động, việc làm…tham mưu trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Theo 

dõi, hướng dẫn, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện chế độ tiền lương và chính sách 

liên quan người lao động theo quy định. 

4. Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Vĩnh Phúc: 

- Tự chịu trách nhiệm về huy động các nguồn vốn thực hiện đầu tư các dự 

án theo quy định của pháp luật đảm bảo hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, 

đồng thời đảm bảo việc quản lý, sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại 

doanh nghiệp theo đúng quy định hiện hành. 
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 Trước khi triển khai thực hiện đầu tư các dự án thì Công ty TNHH MTV 

Xổ số kiến thiết Vĩnh Phúc phải báo cáo cấp có thẩm quyền cho chủ trương và 

phê duyệt trước khi tổ chức thực hiện.  

- Chủ tịch, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số 

kiến thiết Vĩnh Phúc tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư 

phát triển 05 năm 2021 – 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát 

triển năm 2021; báo cáo kết quả và những khó khăn, vướng mắc về Sở Kế hoạch 

và Đầu tư, Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh; 

- Hàng năm, căn cứ tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của 

năm hiện tại, xây dựng Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển của 

năm tiếp theo trình cơ quan đại diện chủ sở hữu (thông qua Sở Kế hoạch và Đầu 

tư thẩm định) phê duyệt. 

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.  

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và 

Đầu tư, Tài Chính, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội; Chủ tịch, Giám 

đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết Vĩnh Phúc và 

các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

Nơi nhận: 

- TTTU, TTHĐND tỉnh (b/c); 

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh; 

- CPVP UBND tỉnh; 

- Như điều 3; 

- CV: KT1; 

- Lưu VT. 

(Đ-       b) 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 

 

 

 

Vũ Việt Văn 
 

 

 

 


		daitd@vinhphuc.gov.vn
	2021-01-11T15:11:13+0700


		hanhnt@vinhphuc.gov.vn
	2021-01-11T16:17:12+0700


		Vanvv@vinhphuc.gov.vn
	2021-01-12T15:05:42+0700


		ubnd@vinhphuc.gov.vn
	2021-01-13T14:48:51+0700


		2021-01-13T14:49:16+0700


		2021-01-13T14:49:31+0700




