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UBND TỈNH PHÚ YÊN 

      SỞ TÀI CHÍNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   Số:           /BC - STC                  Phú Yên, ngày         tháng  8  năm 2021 

 
BÁO CÁO 

Kết quả giám sát tài chính 6 tháng đầu năm 2021 
của Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Phú Yên 

 
                                    

Căn cứ Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 6/10/2015 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 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 32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 

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 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 

11 năm 2017 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách 

nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều 

lệ thành công ty cổ phần; Nghị định số 91/2015/ND-CP ngày 13 tháng 10 năm 

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 Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08 

tháng 3 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 

91/2015/NĐ-CP; 

Căn cứ Nghị định số 122/2017/NĐ-CP ngày 13/11/2017 của Chính phủ 

quy định một số nội dung đặc thù về cơ chế quản lý tài chính và đánh giá hiệu 

quả hoạt động đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số; Sở Giao dịch Chứng 

khoán và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam; 

Căn cứ Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn một số nội dung 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 

của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 36/2021/TT-BTC ngày 26/5/2021 của 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 quy định tại Nghị định số 91/2015/NĐ-CP 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/doanh-nghiep/nghi-dinh-126-2017-nd-cp-chuyen-doanh-nghiep-nha-nuoc-nam-giu-100-von-thanh-cong-ty-co-phan-318672.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/doanh-nghiep/nghi-dinh-91-2015-nd-cp-dau-tu-von-nha-nuoc-vao-doanh-nghiep-292804.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/doanh-nghiep/nghi-dinh-32-2018-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-91-2015-nd-cp-dau-tu-von-nha-nuoc-vao-doanh-nghiep-352927.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/doanh-nghiep/nghi-dinh-91-2015-nd-cp-dau-tu-von-nha-nuoc-vao-doanh-nghiep-292804.aspx
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ngày 13 tháng 10 năm 2015; Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 

2018; Nghị định số 121/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2020 và Nghị định 

số 140/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ; 

Căn cứ Thông tư số 138/2017/TT-BTC ngày 25/12/2017 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn một số khoản chi phí đặc thù đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số 

quy định tại Nghị định số 122/2017/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2017 của 

Chính phủ quy định một số nội dung đặc thù về cơ chế quản lý tài chính và đánh 

giá hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số; Sở Giao dịch 

Chứng khoán và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam; 

Căn cứ Quyết định số 70/2016/QĐ-UBND ngày 16/11/2016 của UBND 

tỉnh ban hành Quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động của các 

doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước do UBND tỉnh quản lý; 

Căn cứ Quyết định số 451/QĐ-UBND ngày 25/3/2021 của UBND tỉnh về 

việc phê duyệt Kế hoạch giám sát tài chính năm 2021 của các doanh nghiệp nhà 

nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước do UBND tỉnh Phú Yên quản lý; 

Căn cứ Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021 của Công ty TNHH MTV 

Xổ số kiến thiết Phú Yên (gọi tắt Công ty) đã được kiểm toán bỡi Công ty TNHH 

Kiểm toán và Kế toán AAC tại Báo cáo số 799/2021/BCKT-AAC ngày 

19/7/2021; Báo cáo số 175/BC-XSKT ngày 26/7/2021 của Chủ tịch Công ty về 

đánh giá tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2021; Báo cáo số 11/BC-KSV ngày 

09/8/2021 của Kiểm soát viên Công ty về thẩm định Báo cáo tài chính 06 tháng 

đầu năm 2021; Báo cáo số 12/BC-KSV ngày 13/8/2021 của Kiểm soát viên Công 

ty V/v đánh giá tình hình tài chính 06 tháng đầu năm 2021 của Công ty; Sở Tài 

chính báo cáo kết quả giám sát gián tiếp tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2021 

của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Phú Yên như sau: 

I. TÌNH HÌNH CHUNG CÔNG TY 

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Phú Yên là doanh nghiệp do Nhà 

nước nắm giữ 100% vốn điều lệ được thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ doanh 

nghiệp nhà nước (Công ty Xổ số kiến thiết Phú Yên) theo Quyết định số 

1446/QĐ-UBND ngày 11/9/2008 của UBND tỉnh Phú Yên. Công ty là đơn vị 

hạch toán độc lập, hoạt động kinh doanh theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh 

doanh số 4400116969 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên cấp ngày 26/11/2008 

(Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh này đã được điều chỉnh 3 lần và lần gần 

nhất ngày 15/12/2016); Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xổ số do Bộ 

Tài chính cấp tại Quyết định số 33/GCN-KDXS ngày 22/01/2009 và điều chỉnh 

lần 1 ngày 23/02/2017. 

Người đại diện pháp luật là ông Bùi Quang Đáng - Chủ tịch Công ty, được 

UBND tỉnh Phú Yên bổ nhiệm tại Quyết định số 2834/QĐ-UBND ngày 

25/11/2016. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/doanh-nghiep/nghi-dinh-32-2018-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-91-2015-nd-cp-dau-tu-von-nha-nuoc-vao-doanh-nghiep-352927.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/doanh-nghiep/nghi-dinh-121-2020-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-91-2015-nd-cp-dau-tu-von-nha-nuoc-vao-doanh-nghiep-454948.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/doanh-nghiep/nghi-dinh-140-2020-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-chuyen-doanh-nghiep-nha-nuoc-thanh-cong-ty-co-phan-458928.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/doanh-nghiep/nghi-dinh-122-2017-nd-cp-co-che-quan-ly-tai-chinh-danh-gia-doanh-nghiep-kinh-doanh-xo-so-367334.aspx
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II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÀI CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021 

1. Giám sát việc bảo toàn và phát triển vốn 

- Vốn chủ sở hữu của Công ty đến ngày 30/6/2021 là: 134.279.000.000đ 

(Vốn góp của chủ sở hữu - mã số 411). 

- Tổng tài sản của Công ty đến ngày 30/6/2021 là: 200.344.265.133đ. 

- Lợi nhuận sau thuế TNDN 6 tháng đầu năm 2021 là: 15.109.849.065đ. 

- Hiệu quả sử dụng vốn 6 tháng đầu năm 2021: Tỷ suất lợi nhuận sau thuế 

trên vốn chủ sở hữu (ROE) là: 11,25%; tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản 

(ROA): 7,54%. 

Công ty thực hiện quản lý, sử dụng vốn, tài sản; bảo toàn và phát triển vốn 

chủ sở hữu tại doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. 

2. Giám sát việc quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp  

2.1. Tình hình đầu tư tài sản: Sáu tháng đầu năm 2021, Công ty không đầu 

tư, mua sắm tài sản cố định. 

2.2. Tình hình đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp. 

a) Đầu tư vốn. 

Hiện nay, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Phú Yên được UBND tỉnh 

giao quản lý số vốn góp tại Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Miền Trung và Công 

ty cổ phần Du lịch Sài Gòn – Phú Yên, với tổng số vốn đến ngày 30/6/2021 là: 

29.029.400.000đ, cụ thể: 

- Công ty cổ phần Bia Sài gòn – Miền Trung là: 16.029.400.000đ (tương 

đương 1.602.940 cổ phiếu, chiếm 5,37% tổng vốn điều lệ (Vốn điều lệ của Công 

ty cổ phần Bia Sài Gòn – Miền Trung là: 298.466 triệu đồng). 

- Công ty cổ phần Du lịch Sài Gòn – Phú Yên là: 13.000.000.000đ (tương 

đương 1.300.000 cổ phiếu), chiếm tỷ lệ 17,57% tổng vốn điều lệ (Vốn điều lệ 

theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty cổ phần Du lịch Sài Gòn 

– Phú Yên là 74.000 triệu đồng). 

b) Về hiệu quả đầu tư. 

- Hàng năm, Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung hoạt động sản 

xuất kinh doanh có lãi và thực hiện chia cổ tức; số cổ tức chia hàng năm, Công ty 

TNHH MTV Xổ số kiến thiết Phú Yên đã thực hiện nộp vào ngân sách tỉnh theo 

ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh. 

Đầu năm 2021, Công ty tiếp tục nhận tiền chia cổ tức năm 2020 còn lại từ 

Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung là: 1.602.940.000đ và hiện nay đang 

theo dõi, quản lý trên sổ sách kế toán. 
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- Đối với vốn góp vào Công ty cổ phần Du lịch Sài Gòn - Phú Yên: Do ảnh 

hưởng của dịch bệnh Covid - 19 kéo dài, tình hình hoạt động kinh doanh 6 tháng 

đầu năm 2021 của Công ty cổ phần Du lịch Sài Gòn – Phú Yên gặp nhiều khó 

khăn, kết quả kinh doanh bị thua lỗ; số  lỗ lũy kế đến ngày 31/3/2021 là: 

15.772.246.087đ. 

c) Tình hình chuyển nhượng vốn. 

Ngày 15/5/2019, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp để nghe ý kiến các ngành về 

chuyển nhượng vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Du lịch Sài Gòn - Phú Yên do 

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Phú Yên quản lý. Để đảm bảo cho Công ty 

tập trung vào lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính và việc chuyển nhượng vốn 

đạt hiệu quả cao nhất, UBND tỉnh giao Sở Tài chính tổng hợp các nội dung, xin ý 

kiến chỉ đạo của tập thể lãnh đạo UBND tỉnh (tại Thông báo số 204/TB-UBND 

ngày 23/5/2019).  

Vấn đề này, Sở Tài chính đã báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh 

(tại Công văn số 1549/STC-TCDN ngày 05/6/2019 V/v Chuyển nhượng vốn của 

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Phú Yên đang đầu tư tại Công ty cổ phần 

Du lịch Sài Gòn – Phú Yên và Công ty cổ phần Bia Sài gòn – Miền Trung và Báo 

cáo số 2428/BC-STC ngày 24/8/2020), nhưng đến nay UBND tỉnh chưa có ý kiến 

chỉ đạo; thời gian đến sau khi UBND tỉnh xem xét, quyết định chuyển nhượng 

vốn, Công ty thực hiện chuyển nhượng đảm bảo đạt hiệu quả cao nhất. 

2.3. Tình hình huy động vốn và sử dụng vốn huy động: Công ty không huy 

động vốn dưới các hình thức như: Phát hành trái phiếu, vay của các tổ chức tín 

dụng, vay của cá nhân để chi cho đầu tư xây dựng cơ bản và chi hoạt động kinh 

doanh xổ số. 

2.4. Tình hình quản lý tài sản, quản lý nợ, khả năng thanh toán nợ của 

doanh nghiệp, hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu. 

a) Về quản lý tài sản 

- Công ty thực hiện quản lý tài sản, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố 

định theo quy định tại Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 21/5/2013 và Thông tư 

số 28/2017/TT-BTC ngày 12/4/2017 của Bộ Tài chính. 

- Thực hiện mua bảo hiểm các tài sản cố định phục vụ kinh doanh và mua 

bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc theo quy định tại Nghị định số 23/2018/NĐ-CP ngày 

23/02/2018 của Chính phủ, để đảm bảo biện pháp bảo toàn vốn theo quy định tại 

khoản 2, Điều 22 Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ. 

- Công ty mở sổ theo dõi quản lý tài sản cố định; tài sản được đánh số, mở 

thẻ theo dõi chi tiết; thực hiện kiểm kê tài sản cố định, hàng hóa tồn kho, tiền mặt, 

xác nhận số dư tiền gửi ngân hàng theo quy định. 

b) Công nợ phải thu. 
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- Tổng số nợ phải thu (nợ ngắn hạn) đến ngày 30/6/2021 là: 

14.001.728.046đ, trong đó: Nợ phải thu khách hàng là 12.102.433.611đ, đây chủ 

yếu là số tiền bán vé còn phải thu của các đại lý xổ số, chiếm 86,43% tổng nợ 

phải thu; các khoản nợ này khi đến kỳ hạn thanh toán, thực hiện thu nợ theo Hợp 

đồng kinh tế ký kết giữa Công ty với các đại lý xổ số và có tài sản đảm bảo để 

thanh toán. 

Các khoản phải thu khác: 1.872.609.346đ, chủ yếu là các khoản tạm ứng 

của các Văn phòng đại diện, để trả thưởng cho các đại lý có vé trúng thưởng; thuế 

thu nhập cá nhân còn phải thu của cán bộ công nhân viên. Công ty không có nợ 

phải thu dài hạn. 

- Công ty đã xây dựng và ban hành Quy chế quản lý nợ theo quy định tại 

Nghị định số 206/2013/NĐ-CP ngày 9/12/2013 của Chính phủ. 

- Thực hiện mở sổ theo dõi chi tiết nợ phải thu theo từng đối tượng, định kỳ 

tiến hành đối chiếu và xác nhận nợ; Công ty không có nợ phải thu khó đòi. 

c) Nợ phải trả. 

- Tổng số nợ phải trả (nợ ngắn hạn) đến ngày 30/6/2021 là: 

50.955.416.068đ, trong đó: 

+ Thuế và các khoản phải nộp nhà nước: 9.883.035.660đ. 

+ Phải trả người lao động: 1.991.813.587đ. 

+ Phải trả ngắn hạn khác: 1.616.881.682đ, đây chủ yếu là số tiền chia cổ 

tức năm 2020 còn lại, Công ty đã nhận từ Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Miền 

Trung và hiện đang quản lý. 

+ Dự phòng rủi ro trả thưởng: 36.103.491.200đ. 

- Công ty thực hiện quản lý, theo dõi đầy đủ các khoản nợ phải trả; định kỳ 

đối chiếu công nợ theo quy định. 

d) Khả năng thanh toán nợ đến hạn của Công ty tại thời điểm ngày 

30/6/2021 là: 3,2 lần (Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn = 163.741 triệu đồng/ 

50.955 triệu đồng), nhận thấy khả năng thanh toán nợ đến hạn của Công ty tốt, 

đảm bảo được nghĩa vụ trả các khoản nợ ngắn hạn bằng tài sản ngắn hạn. 

đ) Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu của Công ty tại thời điểm ngày 

30/6/2020 là: 0,38 lần < 1 (50.955 triệu đồng/134.279 triệu đồng); Công ty tự chủ 

động về tài chính để thanh toán các khoản nợ phải trả đến hạn. Công ty không có 

nợ dài hạn.  

3. Giám sát hoạt động kinh doanh của Công ty. 

3.1. Hoạt động phát hành và tiêu thụ vé số. 

Sáu tháng đầu năm 2021, Công ty chỉ phát hành 01 loại hình xổ số là vé xổ 

số truyền thống, cụ thể: 
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- Công ty phát hành 26 kỳ vé số, số lượng phát hành là: 55.999.980 vé 

(mệnh giá 10.000đ/vé); tăng 03 kỳ vé và số lượng vé phát hành tăng 12% so với 

cùng kỳ năm 2020. Lý do: Sáu tháng đầu năm 2020, do ảnh hưởng dịch bệnh 

Covid-19, ngày 30/3/2020 Bộ Tài chính có Công văn số 3685/BTC-TCNH tạm 

dừng hoạt động kinh doanh xổ số, đặt cược, trò chơi có thưởng và casino, nên 

Công ty đã ngừng phát hành 03 bộ vé  ra thị trường trong tháng 4 năm 2020. 

- Số lượng vé tiêu thụ: 24.939.717 vé (tỷ lệ tiêu thụ 44,54%). 

- Doanh thu tiêu thụ: 249.397.170.000đ. 

3.2. Kết quả hoạt động kinh doanh. 

a) Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021. 

- Tổng doanh thu và thu nhập: 198.794.936.111đ, gồm: Doanh thu thuần 

kinh doanh xổ số 197.151.913.029đ; doanh thu hoạt động tài chính 

1.489.067.391đ; thu nhập khác 153.955.691đ. 

- Tổng chi phí: 179.907.624.780đ, trong đó: Chi phí trả thưởng 

124.698.585.000đ; chi phí trực tiếp phát hành xổ số 41.326.313.922đ; chi phí 

quản lý doanh nghiệp 13.879.180.404đ.   

- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: 18.887.311.331đ. 

- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 15.109.849.065đ. 

b) Đánh giá hiệu quả kinh doanh.  

- Tổng doanh thu và thu nhập 6 tháng đầu năm 2021 đạt 62,14% 

(198.794/319.897 triệu đồng) so với kế hoạch năm 2021 được UBND tỉnh giao và 

tăng 20,23% so với cùng kỳ năm 2020. 

- Hoạt động kinh doanh xổ số của Công ty 6 tháng đầu năm 2021 đạt hiệu 

quả, tổng lợi nhuận kế toán trước thuế là: 18.887 triệu đồng, đạt 78,69% 

(18.887/24.000 triệu đồng) so với kế hoạch năm 2021 và giảm 33,43% so với 

cùng kỳ năm 2020. 

3.3. Việc thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. 

- Sáu tháng đầu năm 2021, Công ty đã nộp thuế vào ngân sách tỉnh số tiền: 

84.245.345.928đ (chỉ tính các loại thuế giao kế hoạch), đạt 84,24% kế hoạch năm 

2021 và tăng 31,73% so với cùng kỳ năm 2020. 

- Công ty chấp hành tốt các chính sách thuế, thực hiện kê khai và nộp thuế 

kịp thời theo quy định của pháp luật. 

3.4. Phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ. 

Lợi nhuận thực hiện sau thuế TNDN 6 tháng đầu năm 2021, Công ty chưa 

phân phối và trích các quỹ. Cuối kỳ kế toán năm, căn cứ vào kết quả đánh giá 

hiệu quả hoạt động, xếp loại doanh nghiệp và kết quả hoạt động của người quản 
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lý doanh nghiệp, Công ty tiến hành phân phối lợi nhuận và thực hiện trích lập các 

quỹ theo quy định tại Nghị định số 91/2015/NĐ-CP, Nghị định số 122/2017/NĐ-

CP, Nghị định số 32/2018/NĐ-CP và Thông tư số 36/2021/TT-BTC ngày 

26/5/2021 của Bộ Tài chính. 

4. Giám sát chấp hành pháp luật về đầu tư, quản lý và sử dụng vốn nhà 

nước tại doanh nghiệp; ban hành và thực hiện quy chế quản lý tài chính của 

doanh nghiệp.  

- Công ty thực hiện quản lý sử dụng vốn, tài sản; bảo toàn và phát triển vốn 

theo chế độ tài chính hiện hành. 

- Áp dụng chế độ kế toán theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 

22/12/2014 và Thông tư số 168/2009/TT-BTC ngày 19/8/2009 của Bộ Tài chính.  

- Thực hiện lập Báo cáo tài chính quý, năm, báo cáo giám sát tài chính và 

các báo cáo khác theo biểu mẫu và nộp kịp thời theo thời hạn quy định. 

- Công khai thông tin tài chính trên trang thông tin điện tử của doanh 

nghiệp theo Nghị định số 87/2015/NĐ-CP và công bố thông tin Báo cáo tài chính 

6 tháng đầu năm 2021 trên Hệ thống thông tin quản lý tài chính doanh nghiệp 

theo quy định tại Thông tư số 36/2021/TT-BTC. Thực hiện công bố thông tin 

doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của 

Chính phủ. 

- Xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các quy chế như: Các quy chế, 

thể lệ quy định về hoạt động kinh doanh xổ số; Quy chế quản lý tài chính Công 

ty; Quy chế quản lý, sử dụng tài sản cố định; Quy chế quản lý các loại hàng hoá, 

vật tư tồn kho; Quy chế quản lý nợ phải thu, nợ phải trả; Các định mức chi tiêu 

trong hoạt động kinh doanh xổ số; Quy chế trả lương, trả thưởng cho người lao 

động và người quản lý doanh nghiệp; Quy chế quản lý, sử dụng quỹ khen thưởng, 

quỹ phúc lợi,… 

5. Giám sát thực hiện chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng, phụ cấp và 

quyền lợi khác đối với người lao động, người quản lý doanh nghiệp . 

- Năm 2021, Công ty thực hiện xây dựng kế hoạch tiền lương năm 2021 

của người lao động, người quản lý doanh nghiệp theo Nghị định số 51/2016/NĐ-

CP ngày 13/6/2016, Nghị định số 52/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ 

và Thông tư số 26/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016, Thông tư số 

27/2016/TT-BLĐTBXHN ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã 

hội; được UBND tỉnh phê duyệt (tại Quyết định số 502/QĐ-UBND ngày 

06/4/2021). 

- Sáu tháng đầu năm 2021 Công ty thực hiện chi tạm ứng tiền lương cho 

người lao động và người quản lý doanh nghiệp và hạch toán vào chi phí trong kỳ, 

số tiền: 6.900.000.000đ, cụ thể: 
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                                                                                     Đơn vị tính: Đồng 

Nội dung 
Kế hoạch 

 năm 2021 

Số tạm ứng 6 

tháng đầu 

năm 2021 

Tỷ lệ tạm 

ứng so với 

KH 

Tiền lương người quản lý DN 2.369.243.952 900.000.000 37,99% 

Tiền lương người lao động 14.821.968.000 6.000.000.000 40,48% 

Tổng cộng 17.191.211.952 6.900.000.000  
 

- Công ty thực hiện tạm ứng tiền lương cho người lao động, người quản lý 
doanh nghiệp đảm bảo theo quy định tại Thông tư số 26/2016/TT-BLĐTBXH và 

Nghị định số 52/2016/NĐ-CP.  

- Công ty thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động, người 

quản lý doanh nghiệp theo quy định như: Tiền lương, phụ cấp và các chế độ bảo 
hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp. 

III. KIẾN NGHỊ. 

Qua giám sát gián tiếp tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2021 của Công 

ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Phú Yên; đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo: 

1. Chủ tịch, Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Phú Yên 

a) Tăng cường công tác quản lý tài chính, kế toán, chấp hành Luật Quản lý, 

sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp ngày 
26/11/2014 và các văn bản pháp luật có liên quan; đảm bảo việc quản lý, sử dụng 

vốn và tài sản tại doanh nghiệp đúng quy định pháp luật. 

b) Theo dõi và yêu cầu các đại lý xổ số phải thanh toán số tiền vé xổ số đã 

nhận bán cho Công ty, đảm bảo các đại lý không vượt thời hạn nợ theo quy định 
tại Thông tư số 75/2013/TT-BTC ngày 04/6/2013 của Bộ Tài chính. 

c) Thường xuyên kiểm tra các định mức chi phí trong hoạt động kinh 
doanh xổ số, đảm bảo thực hiện các định mức chi phí theo đúng quy định tại Nghị 

định số 122/2017/NĐ-CP và Thông tư số 138/2017/TT-BTC. 

d) Rà soát và thực hiện các ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh (tại Công văn số 

2826/UBND-KT ngày 29/6/2021) V/v Thực hiện nhiệm vụ qua kết quả giám sát 
tài chính năm 2020 tại Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Phú Yên. 

đ) Căn cứ các kiến nghị về giám sát tài chính 6 tháng đầu năm 2021, Công 

ty thực hiện công khai thông tin tài chính trên trang thông tin điện tử của doanh 
nghiệp theo quy định tại Nghị định số 87/2015/NĐ-CP. 

2. Kiểm soát viên Công ty. 

a) Chính phủ đã ban hành Nghị định số 47/2021/NĐ-CP quy định chi tiết 

một số điều của Luật Doanh nghiệp, có hiệu lực từ ngày 01/4/2021, thay thế 
Quyết định số 35/2013/QĐ-TTg ngày 07/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ ban 

hành Quy chế hoạt động của Kiểm soát viên công ty trách nhiệm hữu hạn một 
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thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và các văn bản pháp luật có 
liên quan; đề nghị Kiểm soát viên Công ty chủ động xây dựng Quy chế hoạt động 

của Kiểm soát viên, báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư, trình UBND tỉnh xem xét, 
phê duyệt theo quy định tại khoản 1, Điều 10 Nghị định số 47/2021/NĐ-CP.  

b) Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của Kiểm soát viên đối với Công ty theo quy 
định tại Điều 9 Nghị định số 47/2021/NĐ-CP. 

c) Kiểm tra, giám sát Công ty thực hiện các ý kiến chỉ đạo nêu trên và kịp 
thời báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh. 

Sở Tài chính kính báo cáo UBND tỉnh xem xét, có ý kiến chỉ đạo./. 

 
Nơi nhận: 
- Bộ Tài chính (b/c); 
- UBND tỉnh (b/c); 
- Các Sở: KHĐT, LĐTBXH, NV; 
- Cục Thuế tỉnh; 
- Cty TNHH MTV XSKT PY; 
- Lãnh đạo STC; 
- Lưu: VT, TCDN, Q.  

  

                     KT.GIÁM ĐỐC 

                    PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

                       Trần Văn Anh 
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