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BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VÈ KẾT QUẢ THựC HIỆN KÉ HOẠCH

SẢN XUẤT KINH DOANH HẰNG NĂM VÀ 03 NĂM GẦN NHẤT NĂM 2018-2020

(Ban hành kèm theo Nghị định sổ 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ) 

Tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 03 năm trước

a) Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch 03 năm trước:
Trong 03 năm qua, tình hình kinh doanh thuận lợi, Bộ tài chính cho tăng lượng vé phát 

hành cho mỗi công ty trong khu vực 10 tỷ đồng/kỳ. Ngoài ra còn được tăng phát hành 4 kỳ vé 
xuân trước và sau Tet nguyên đán. Tình hình kinh tế xã hội ổn định. Bên cạnh đó công ty cũng 
luôn nhận được sự lãnh đạo sâu sát của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, HĐ Giám sát xổ số, các anh chị đại 
lý... cùng với sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ nhân viên công ty đã góp phần hoàn thành 
xuất sắc các chỉ tiêu kinh tế tỉnh giao.

Kết quả kinh doanh 03 năm, 2018, 2019, 2020 như sau:

ĐVT: triệu đồng

STT CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH THỰC HIỆN GHI CHÚ

I/Năm 2018

1 Doanh số phát hành 4.720.000 4.720.000

2 Tổng doanh thu 3.457.400 3.501.067

3 Tổng lợi nhuận 390.000 439.41

4 Nộp ngân sách 1.100.000 1.181.000

II. Năm 2019

1 Doanh số phát hành 4.890.000 4.890.000

2 Tổng doanh thu 3.966.000 4.465.810

3 Tổng lợi nhuận 470.277 541.982

4 Nộp ngân sách 1.260.000 1.346.016

II. Năm 2020



b) Tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh trong 03 
năm trước: Trong 03 năm qua công ty không có thực hiện các dự án trọng điểm nào.

1 Doanh số phát hành 5.280.000 4.880.000

2 Tổng doanh thu 4.600.000 4.534.312 Giảm do ngừng phát hành 4 kỳ dc 
Covicl9 (khoảng 400 tỷ).

3 Tổng lợi nhuận 542.500 557.831

4 Nộp ngân sách 1.480.000 1.531.000

c) Những thay đồi chủ yếu trong 03 năm-, trong 03 năm công ty không có thực hiện những 
khoản đầu tư lớn và không thay đổi chiến lược kinh doanh.

d) Thuận lợi, khó khăn chủ yếu.

* Thuận lợi:

Tình hình chính trị xã hội tiếp tục ổn định, kinh tế vĩ mô trong nước và trong tỉnh có tăng 
trưởng, bên cạnh đó công ty luôn được sự lãnh đạo sâu sát của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự hỗ trợ 
nhiệt tình của Hội đồng giám sát xổ số, các cơ quan ban ngành... cùng với sự hợp tác nhiệt tình 
của các anh chị đại lý, cũng như sự phấn đấu nỗ lực của tập thể người lao động. Đặc biệt nội bộ 
luôn đoàn kết thống nhất cao, tất cả đều hướng tới sự phát triển bền vững của công ty.

Bộ Tài chính kịp thời cho phép các công ty xổ số trong khu vực nói chung và Bạc Liêu 
nói riêng tăng doanh số phát hành 10 tỷ đồng/kỳ. Đây là điều kiện thuận lợi để công ty mở rộng 
thị trường tiêu thụ, từ đó góp phần tăng doanh thu cho cty.

Năm 2020, Bộ Tài chính cho tăng doanh số phát hành 04 kỳ vé Xuân mỗi kỳ 20 tỷ đồng/ 
kỳ vào thời điểm tết Nguyên đán. Cũng là lúc sức mua của người dân tăng cao tao điều kiện cho 
công ty tăng doanh thu, tăng lợi nhuận, nộp ngân sách cho địa phương.

Công ty luôn theo dõi và theo sát diễn biến của thị trường từ đó có những điều chỉnh hợp 
lý góp phần tăng doanh thu, nâng tỷ lệ tiêu thụ trong năm 2020 tỷ lệ tiêu thụ bình quân của công 
ty đạt 97%, qua đó góp phần tăng nguồn thu quan trọng cho ngân sách địa phương.

Tổ chức phát hành đến tận nơi từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho anh chị đại lý trong phát 
triển vé, tiêu thụ vé. Thực hiện nghiêm túc việc thu hồi thanh hủy vé ế, Hội đồng giám sát kiểm 
tra chặt chẽ việc thanh hủy từ đó tạo được sự tin tưởng của đại lý và người mua vé xổ số.

Công ty phối họp chặt chẽ với cty in thường xuyên cải tiến mẫu mã, chất lượng in ấn từ 
đó tăng tính thẩm mỹ của tờ vé số, hạn chế được làm giả vé trúng thưởng...

Công tác tài chính kế toán được thực hiện nghiêm túc, minh bạch, chấp hành nghiêm túc 
các quy định của Nhà nước, của ngành..

* Khó khăn:

Đầu năm 2020 dịch bệnh Covicl9 bùng phát và lây lan trên toàn thề giới. Thực hiện ý 
kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, UBND tỉnh. Lần đầu tiên trong hoạt động 
xổ số kiến thiết phải ngưng phát hành (thu hồi không bán 4 kỳ) thiệt hại cho công ty tương 
đương 400 tỷ đồng doanh thu và giảm lãi hoạt động kinh doanh trên 40 tỷ đồng.
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Hoạt động kinh doanh xổ số gặp khó khăn về lãi suất tiền gửi giảm. Bên cạnh đó dư luận 
báo chí đăng tải nhiều bài liên quan bất lợi đến hoạt động kinh doanh xổ số truyền thống. Từ đó 
làm cho tỷ lệ tiêu thụ giảm ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình kinh doanh của công ty.

Biến đổi khí hậu, thời tiết mưa bão, nắng nóng bất thường cũng ảnh hưởng không nhỏ 
đến hoạt động của cty.

Sự ra đời của một số loại hình trò choi có thưởng khác cũng ảnh hưởng đến tỷ lệ tiêu thụ 
vé xổ số truyền thống của công ty.

d) Triển vọng và kế hoạch trong tương lai.
Tiếp tục giữ vững thị trường của cty hiện có, thâm nhập, mở rộng các thị trường tiềm 

năng từ đó giữ vững và không ngừng nâng tỷ lệ tiêu thụ lên trên 97%.

Có kế hoạch điều chỉnh tăng giảm vé kịp thời và phát triển thêm đại lý, thị trường mới có 
hiệu quả cũng như chiến lược lâu dài.

Chủ động phối hợp với các công ty in không ngừng cải tiến mẫu mã chất lượng tờ vé số 
để từ đó tăng tính thẩm mỹ, tránh làm giả vé trúng thường gây thiệt hại cho đại lý cũng như uy 
tín công ty.

Duy trì làm tốt công tác an sinh xã hội trong tỉnh cũng như những thị trường trọng điểm 
ngoài tỉnh. Để từ đó mọi người dân thấy được hình ảnh vé số Bạc Liêu, cũng như ích lợi của việc 
mua vé xổ số.

Không ngừng phấn đấu hoàn thành và vượt kế hoạch kinh doanh năm với mức cao nhất.

Chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong tất cả các lĩnh vực.

Phấn đấu giữ vững tỷ lệ tăng trưởng, tỷ lệ tiêu thụ.

Thực hiện tốt chính sách đối với người lao động, ổn định và tăng trưởng thu nhập theo 
kết quả kinh doanh của đon vị.

BIẺU SỐ 1

MỘT SÓ CHỈ TIÊU VÈ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT 

KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

TT Chỉ tiêu ĐVT Thực hiện 
năm 2018

Thực hiện 
năm 2019

Thực hiện 
năm 2020

ƯÓ’C thực 
hiện năm 

2021

1 Sản phẩm chủ yếu sản xuất

a) Vé số truyền thống Ngàn vé 4.720.000 4.890.000 4.880.000 5.250.000

b)

2 Tổng doanh thu Tỷ đồng 3.501.067 4.465.810 4.534.312 5.150.000

3 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 439.41 541.982 557.831 610.000



* Đối với tập đoàn kinh tế, tổng công ty và nhóm công ty mẹ - công ty con là báo cáo hợp nhất. 

2. Tình hình đầu tư tại các công ty con: không có.

4 Nộp ngân sách Tỷ đồng 1.181.000 1.346.016 1.531.000 1.675.000

5 Kim ngạch xuất khẩu (nếu 
có)

1000 USD - - - -

6 Sản phẩm dịch vụ công ích 
(nếu có)

- - - -

7 Kế hoạch đầu tư phát triển Tỷ đồng - - - -

a) - Nguồn ngân sách 66 - - - -

b) -Vốn vay 66 - - - -

c) -Vốn khác 66 - - - -

8 Tổng lao động Người 66 70 75 76

9 Tổng quỹ lương Tỷ đồng 18.019 21.889 25.192 25.383

a) - Quỹ lương quản lý Tỷ đồng 2.255 2.429 3.342 3.480

b) - Quỹ lương lao động Tỷ đồng 15.764 19.460 21.850 21.903

- Danh sách các công ty mà doanh nghiệp nắm trên 50% vốn điều lệ.

- Tình hình đầu tư của doanh nghiệp vào các công ty này.

- Tóm tắt về hoạt động và tình hình tài chính của các công ty này.^
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