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QUYẾT ĐỊNH 

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

năm 2022 của Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Vĩnh Phúc 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC 
 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; 

Căn cứ Luật quản lý, sử dụng vốn Nhà nước vào sản xuất, kinh doanh tại 

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

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 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp; 

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 số 36/2021/TT-BTC ngày 26/5/2021của Bộ Tài chính 

Hướng dẫn một số nội dung về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản 

lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp; 

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch đầu tư tại Tờ trình số 180/ TTr-SKHĐT 

ngày 22/12/2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2022 

của Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Vĩnh Phúc, với nội dung sau: 

1. Mục tiêu tổng quát 

- Phát triển công ty 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;  

- 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 số 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 theo quy định. 
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- 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 

a) Kế hoạch sản xuất kinh doanh 

TT Chỉ tiêu ĐVT 

Kế 

hoạch 

2022 

Thực 

hiện 

2020 

Ước thực 

hiện 2021 

Xây dựng kế 

hoạch 2022 

(điều chỉnh) 

So sánh 

% KH 

1 
Tổng doanh số (có 

thuế) 
Tr. Đồng 90.000 86.641 80.910 82.800 92,0% 

 
 - Doanh số hoạt 

động XSKT (có thuế) 
  89.000 82.609 79.500 81.800 91,9% 

 
 - Hoạt động kinh 

doanh khác 
  1.000 4.032 1.410 1.000 100,0% 

2 Lợi nhuận trước thuế Tr. Đồng 2.550 3.170 2.500 2.550 100,0% 

3 Nộp ngân sách NN Tr. Đồng 18.800 18.728 18.000 17.500 92,6% 

4 Tổng số lao động Người 54 49 50 50 92,6% 

5 Thu nhập bình quân 
Tr. đồng/ 

người/ tháng 
8,1 8,5 8,5 8,1 100% 

b) Kế hoạch đầu tư phát triển 

Kế hoạch chi đầu tư sửa chữa, nâng cấp Trụ sở văn phòng Công ty và mua sắm 

các trang thiết bị, phương tiện để phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. 

- Tổng vốn đầu tư: 8.200 triệu đồng, trong đó: 

+ Máy móc thiết bị, dụng cụ: 500 triệu đồng; 

+ Sửa chữa nâng cấp trụ sở văn phòng Công ty: 7.000 triệu đồng; 

+ Đầu tư, sửa chữa phòng Đại diện các huyện: 700 triệu đồng. 

3. Các giải pháp thực hiện 

3.1. Giải pháp về tài chính 

- Ban hành và thực hiện đúng, đầy đủ các nội dung tại Điều lệ của Công ty; 

Quy chế quản lý tài chính, quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý nợ... do Công 

ty ban hành.  

- Theo dõi các khoản thu, kiểm soát các khoản chi, quản lý dòng tiền hiệu 

quả, đảm bảo việc chi trả kịp thời các khoản nợ đến hạn phải trả. Quản lý chặt 

chẽ các khoản công nợ phải thu, theo dõi từng đối tượng, thời gian đến hạn, 

thường xuyên phân loại các khoản nợ đôn đốc thu hồi công nợ, định kỳ đối chiếu 

công nợ theo quy định. 

- Thực hiện tốt pháp luật thuế, kê khai và nộp đầy đủ, kịp thời các loại thuế, 

phí theo quy định. Chủ động đề xuất, phối hợp với cơ quan thuế các vướng mắc 

phát sinh về chính sách thuế đối với Công ty và các đối tượng thu hộ thuế. 
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- Việc đầu tư xây dựng, sửa chữa, mua sắm tài sản cố định phải đảm bảo 

theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. 

3.2. Giải pháp về sản xuất kinh doanh 

- Tiếp tục phát hành 03 loại hình xổ số hiện có: Xổ số truyền thống (Miền 

Bắc); Xổ số biết kết quả ngay (bóc, cào); Xổ số Lôtô; Xổ số Lôtô cặp số. Nghiên 

cứu phát hành các loại hình xổ số mới theo quy định của Nhà nước phục vụ nhu 

cầu giải trí, vui chơi có thưởng của nhân dân vào thời điểm thích hợp. 

- Thường xuyên rà soát điều chỉnh cơ cấu, tỷ lệ trả thưởng xổ số lô tô tự 

chọn, xổ số bóc biết kết quả ngay đảm bảo đúng quy định của pháp luật nhằm 

tăng tính hấp dẫn để thu hút, phục vụ nhu cầu giải trí, vui chơi có thưởng của 

nhân dân. 

- Chủ động khai thác và phát triển thị trường tại các địa bàn tiềm năng. 

Nghiên cứu mở rộng thị trường, ngành nghề kinh doanh dựa trên khả năng tài 

chính và năng lực quản lý, điều hành. 

- Củng cố, sắp xếp mạng lưới đại lý xổ số theo hướng ổn định, giữ vững đối 

ngũ đại lý hiện có, phát triển thêm đại lý xổ số ở một số địa bàn có tiềm năng mà 

chưa có đại lý, chú ý đến phát triển Tổng đại lý (đại lý phát hành). Rà soát, thanh 

lý hợp đồng đối với đại lý có doanh thu thấp, hoạt động không hiệu quả, thường 

xuyên ghi số đề. Đồng thời, tạo điều kiện để động viên, khuyến khích cho các đại 

lý bán vé tích cực, có doanh thu cao. 

3.3. Giải pháp về thị trường 

- Tăng cường công tác tuyên truyền về hoạt động kinh doanh của Công ty 

thông qua nhiều hình thức như báo hình, báo viết, pa-nô, thông báo đại lý, tờ kết 

quả hàng ngày, trên trang Websie của Công ty và trên các trang mạng xã hội, các 

phương tiện nghe nhìn khác…đẩy mạnh việc tuyên truyền về mục đích ý nghĩa 

“Ích nước - lợi nhà” của hoạt động xổ số kiến thiết. 

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 04/9/2018 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc tăng cường công tác đấu tranh hành vi đánh bạc 

dưới hình thức số lô, số đề và đẩy mạnh hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết 

trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. 

- Phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an và chính quyền các cấp để nắm 

bắt tình hình, trao đổi thông tin kịp thời, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các đại lý 

xổ số có vị trí chỗ ngồi bán vé được thuận lợi, vừa đảm bảo mỹ quan, trật tự đô 

thị, vừa thuận lợi để nâng cao doanh số bán vé.  

3.4. Giải pháp về công nghệ kỹ thuật 

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất 

kinh doanh: kê khai thuế và nộp thuế điện tử, quản lý và phát hành hóa đơn điện 

tử; nâng cấp tích hợp ứng dụng phần mềm quản lý phát hành xổ số trên máy tính 

và các thiết bị điện tử. 

- Phối hợp với nhà in cải tiến mẫu mã, chất lượng in vé xổ số đảm bảo mầu 

sắc rõ, nét, đẹp, đảm bảo đúng nội dung và hình thức.  
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3.5. Giải pháp về quản lý và điều hành 

- Kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, 

hiệu lực, hiệu quả. Bố trí và phân công lao động phù hợp với năng lực của từng 

cá nhân nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính chủ động của người lao động 

trong thực hiện nhiệm vụ. 

- Hoàn thiện đầy đủ các nội quy, quy chế theo quy định đảm bảo tính tuân 

thủ pháp luật trong hoạt động. 

- Thực hiện tốt công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, chủ động đề ra các giải 

pháp, biện pháp triển khai tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch sản 

xuất kinh doanh và đầu tư phát triển. 

- Xây dựng đồng bộ các giải pháp quản lý chặt chẽ doanh thu, trả thưởng, 

chi phí quản lý và đảm bảo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các đại lý xổ 

số; đáp ứng yêu cầu trả thưởng nhanh, gọn, chính xác và kịp thời. 

- Quan tâm công tác bồi dưỡng, đào tạo nâng cao năng lực lãnh đạo và quản 

lý đối với người quản lý Công ty, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng làm 

việc cho người lao động, phát huy năng lực, sở trường của từng người. 

3.6. Giải pháp khác 

- Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, quy chế đối thoại tại nơi làm việc, tổ 

chức cho người lao động ký cam kết chấp hành nội quy Công ty và quy định của 

địa phương, thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong công tác quản lý và sử 

dụng vốn, tài sản của Công ty. 

- Định kỳ tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả hoạt động của 

các tổ chức đoàn thể; đánh giá kết quả hoạt động của hệ thống đại lý xổ số, tổng 

đại lý và các phòng đại diện XSKT trên từng địa bàn. 

- Chủ động kết nối, phối hợp với các cơ quan, tổ chức và chính quyền địa 

phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, tham gia các hoạt động ủng hộ, 

giúp đỡ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, mẹ Việt Nam anh hùng…thể hiện trách 

nhiệm của doanh nghiệp với cộng đồng.   

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 
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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. 

- 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; 

Điều 2. 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 TNHH 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, các PCT UBND tỉnh; 

- CPVP UBND tỉnh; 

- Như Điều 3; 

- CV: KT5; 

- Lưu: VT. 

(H-          b) 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

  
 

 

 

 

Vũ Việt Văn 
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