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Biểu số 3 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 47/2021/NĐ-CP 

CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ 

KIẾN THIẾT VĨNH PHÚC 

MSDN: 2500114168 
 

Số:         /XSKT- KT 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

Vĩnh Phúc, ngày      tháng     năm 2022 

 

BÁO CÁO 
ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT 

 KINH DOANH NĂM 2021 

Thực hiện 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. Công ty TNHH một 

thành viên Xổ số kiến thiết Vĩnh Phúc (gọi tắt là Công ty) công bố thông tin 

về báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 

2021 như sau: 

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021: 

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm so với kế 

hoạch đối với các chỉ tiêu theo Bảng số 1:  

BẢNG SỐ 1: MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH 

DOANH CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2021 

TT Chỉ tiêu 

 

 

 

ĐVT 
Kế 

hoạch 

Giá trị 

thực 

hiện 

Giá trị thực 

hiện của cả 

tổ hợp công 

ty mẹ - công 

ty con (nếu 

có) (*) 

1 Sản phẩm chủ yếu sản xuất     

a) Xổ số truyền thống Tỷ đồng 10,655 10,148  

b) Xổ số bóc Tỷ đồng 1,664 1,585  

c) Xổ số lô tô 2,3,4 số Tỷ đồng 48,283 45,987  

d) Xổ số lô tô cặp số Tỷ đồng 5,406 5,149  

2 Tổng doanh thu (không thuế) Tỷ đồng 67,508 64,690  

3 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 2,500 2,548  

4 Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 2,150 2,160  

5 Thuế và các khoản đã nộp Nhà 

nước 

Tỷ đồng 17,500 18,141  

6 Kim ngạch xuất nhập khẩu (nếu có) Tỷ đồng    

7 Sản phẩm dịch vụ công ích (nếu có)     

8 Tổng số lao động Người 52 47  

9 Tổng quỹ lương Tỷ đồng 5,508 5,614  

a) Quỹ lương quản lý Tỷ đồng 1,495 1,524  

b) Quỹ lương lao động Tỷ đồng 4,013 4,090  

2. Thuận lợi, khó khăn chủ yếu, các yếu tố ảnh hưởng tới tình hình sản xuất 

kinh doanh của doanh nghiệp. 



 2 

a) Thuận lợi: Công ty luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của 

UBND tỉnh, sự giúp đỡ của các ngành, các cấp trong tỉnh, của Hội đồng giám 

sát xổ số tỉnh, Thường trực Hội đồng xổ số kiến thiết Miền Bắc; tinh thần đoàn 

kết, ý chí phấn đấu, quyết tâm cao của cán bộ, đảng viên, người lao động trong 

toàn công ty; sự tích cực, nhiệt tình bán vé của hệ thống đại lý xổ số. 

b) Khó khăn: Năm 2021, tình hình dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp 

trên phạm vi cả nước nói chung và tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng, thời gian kéo dài 

hết cả năm, lây nhiễm trên phạm vi rộng, ngày càng tăng. Nhiều biện pháp 

phòng chống dịch được thực hiện như thực hiện Thông điệp 5K, hạn chế tiếp 

xúc, hạn chế đi lại, thực hiện giãn cách xã hội, thậm chí có thời điểm, có nơi 

phải thực hiện cách ly xã hội như thành phố Vĩnh Yên, Phúc Yên, Yên Lạc, Thổ 

Tang, Lũng Hòa... đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của 

công ty, nhiều điểm bán vé của đại lý xổ số không được ngồi bán, hoạt động của 

nhiều đại lý bị ngừng trệ, thậm chí tạm dừng, có những đại lý là F1, F0 phải 

nghỉ bán vé... đã ảnh hưởng làm giảm doanh thu từ hoạt động kinh doanh xổ số 

của công ty nói riêng và của toàn bộ các công ty xổ số trên toàn quốc nói chung.  

II. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ, TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN. 

Năm 2021 Công ty không có đầu tư vào các dự án. 

III. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ TẠI CÁC CÔNG TY CON. 

Công ty không có công ty con. 

Trên đây là báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh 

doanh năm 2021, công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết Vĩnh phúc trân 

trọng báo cáo./. 

 

           Nơi nhận: 

- Bộ KHĐT (CBTT) 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở KHĐT tỉnh (b/c); 

- Cổng thông tin điện tử VP (CBTT) 

- Chủ tịch, BGĐ công ty; 

- BBT Website công ty (CBTT); 

- Lưu: VT, KT 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tuấn Hải 
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