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QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Chiến lược sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 10 năm 

giai đoạn 2021-2030 của Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Phú Yên 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN 
 

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

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019;  

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh 

doanh tại doanh nghiệp ngày 26/11/2014; 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;  

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

về thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước; số 

91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và 

quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp; số 32/2018/NĐ-CP ngày 

08/3/2018 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; số 140/2020/NĐ-CP ngày 

30/11/2020 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/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 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; số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 quy định chi 

tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp;  

Căn cứ Nghị quyết số 20/NQ-UBND ngày 17/8/2022 của UBND tỉnh về 

Hội nghị UBND tỉnh thường kỳ tháng 7 năm 2022; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (tại Tờ trình số 

49/TTr-SKHĐT ngày 13/7/2022). 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Chiến lược sản xuất kinh 

doanh và đầu tư phát triển 10 năm giai đoạn 2021-2030 của Công ty TNHH một 

thành viên Xổ số kiến thiết Phú Yên (Chiến lược chi tiết kèm theo).  



2 

 

Điều 2. Chủ tịch Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Phú Yên 

căn cứ Chiến lược đã được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, tổ chức triển 

khai có hiệu quả sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển giai đoạn 2021-2030 

theo đúng quy định pháp luật. Thực hiện gửi và công bố thông tin theo quy định 

tại Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ.  

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế 

hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; 

Chủ tịch Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Phú Yên và Thủ trưởng 

các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Bộ Tài chính (b/c); 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- CVP, các PCVP UBND tỉnh; 

- Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, KT, To, ThTM. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Hữu Thế 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH PHÚ YÊN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

CHIẾN LƯỢC SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN  

10 NĂM GIAI ĐOẠN 2021 - 2030 CỦA CÔNG TY TNHH  

MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT PHÚ YÊN 

(Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày     tháng    năm 2022  
của UBND tỉnh Phú Yên) 

 

1. Mục tiêu tổng quát: 

- Tiếp tục kinh doanh có lãi, bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu đầu tư 

tại Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Phú Yên (sau đây gọi tắt là 

Công ty), hoàn thành nhiệm vụ do UBND tỉnh giao, trong đó hệ số bảo toàn vốn 

hằng năm bằng 01. 

- Hiệu quả kinh doanh vé số kiến thiết vừa ích nước, vừa lợi nhà; góp 

phần tăng thu cho ngân sách địa phương để đầu tư vào các lĩnh vực y tế, giáo dục, 

các công trình phúc lợi và đảm bảo an sinh xã hội theo đúng tinh thần Nghị quyết 

số 68/2006/NQ-QH11 của Quốc hội; tạo công ăn việc làm thường xuyên cho 

người lao động; đồng thời, tham gia tích cực cho công tác xã hội, từ thiện hằng 

năm như tham gia phong trào đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ người nghèo, xây nhà 

tình nghĩa, tình thương… 

2. Mục tiêu cụ thể: 

- Doanh thu tiêu thụ ước tăng trưởng bình quân 2,38%; 

- Tỷ lệ tiêu thụ ước bình quân 42%; 

- Lợi nhuận ước tăng trưởng bình quân 2,12%; 

- Nộp ngân sách ước tăng trưởng bình quân 3,09%. 

3. Nhiệm vụ cụ thể: 

3.1. Chiến lược về sản xuất kinh doanh 10 năm giai đoạn 2021-2030: 

a) Tổng doanh thu tiêu thụ chiến lược 10 năm 2021-2030 là: 4.368.360 

triệu đồng. 

- Doanh thu bình quân: 436.836 triệu đồng/năm; 

- Tăng trưởng doanh thu tiêu thụ bình quân là 2,38%/năm. 

b) Tổng nộp ngân sách chiến lược 10 năm 2021-2030 là: 1.164.500 triệu đồng. 

- Nộp ngân sách bình quân: 116.450 triệu đồng/năm; 

- Tăng trưởng bình quân: 3,09%/năm. 

c) Lợi nhuận trước thuế chiến lược 10 năm 2021-2030 là: 263.000 triệu đồng. 

- Lợi nhuận trước thuế bình quân: 26.300 triệu đồng/năm. 

- Tăng trưởng bình quân: 2,12%/năm. 

(Chi tiết các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh tại Phụ lục số 01 đính kèm) 



2 

 

3.2. Chiến lược về đầu tư phát triển 10 năm giai đoạn 2021-2030: 

Dự kiến tổng giá trị đầu tư giai đoạn 2021-2030 là: 25.000 triệu đồng, từ 

nguồn vốn kinh doanh của Công ty. Trong đó: 

a) Đầu tư xây dựng cơ bản: 9.200 triệu đồng, gồm: 

- Cải tạo, mở rộng trụ sở, chi nhánh làm việc: 4.200 triệu đồng; 

- Xây dựng nhà xe, kho bãi: 5.000 triệu đồng. 

b) Đầu tư mua sắm tài sản: 15.800 triệu đồng, gồm: 

- Phương tiện vận tải: 5.100 triệu đồng; 

- Tài sản cố định hàng năm: 4.000 triệu đồng; 

- Nâng cấp, trang bị hệ thống thông tin quản trị nội bộ: 700 triệu đồng; 

- Thay mới lồng cầu quay số mở thưởng: 6.000 triệu đồng. 

(Chi tiết danh mục dự án đầu tư phát triển tại Phụ lục số 02 đính kèm). 

*Kế hoạch thực hiện: Khi triển khai thực hiện, Công ty thực hiện đúng 

theo quy định tại Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/03/2016 của Bộ Tài chính 

quy định việc mua sắm nhằm duy trì thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ 

chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ 

chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân; đối với công 

việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới công trình, Công ty thực hiện 

theo quy trình đầu tư xây dựng cơ bản hiện hành của Nhà nước. 

4. Các giải pháp thực hiện chiến lược: 

a) Về thị trường, tiếp thị: 

- Đẩy mạnh công tác khảo sát, nghiên cứu, nắm bắt tình hình, diễn biến 

của từng thị trường, nhu cầu thị hiếu của người mua vé số, hình thức bán vé của 

đại lý nhằm xây dựng kế hoạch phân phối vé hợp lý, hiệu quả và khai thác mở 

rộng địa bàn tiêu thụ, nhất là những nơi chưa có mặt vé xổ số Phú Yên và những 

nơi có sức mua cao; đồng thời chủ động phối hợp với các cấp, các ngành, nhất là 

Công an trong đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn những phát sinh tiêu cực trong 

hoạt động kinh doanh xổ số. 

- Tạo điều kiện thuận lợi cho đại lý, đối tác, khách hàng khi giao dịch với 

Công ty đảm bảo an toàn, thuận lợi, nhanh chóng. 

- Tăng cường công tác quảng bá hình ảnh của Công ty, tích cực tham gia 

công tác an sinh xã hội, thông tin, tuyên truyền để người dân hiểu được mục đích, 

ý nghĩa của xổ số kiến thiết. 

b) Về hệ thống kênh phân phối: 

- Củng cố mạng lưới đại lý hiện có, đồng thời phát triển thêm một số đại lý 

mới đảm bảo về tài chính, năng lực, kinh nghiệm kinh doanh xổ số… ở địa bàn 

thật sự cần thiết. 

- Thực hiện tốt chiến lược chăm sóc khách hàng. Lắng nghe, trao đổi 

thông tin phản ánh của hệ thống đại lý về thuận lợi, khó khăn để có biện pháp 

tháo gỡ kịp thời trong điều kiện quy định cho phép. 
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- Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đã thỏa thuận trong 

hợp đồng, đồng thời có chính sách phù hợp, trong khuôn khổ pháp luật cho phép 

đối với các đại lý, nhằm duy trì và phát triển mối quan hệ gắn bó giữa đại lý với 

Công ty. 

- Tổ chức đánh giá năng lực, hiệu quả hoạt động của từng đại lý để điều 

phối vé hợp lý, có kế hoạch điều chỉnh tăng, giảm vé kịp thời cho đại lý có tỷ lệ 

cao và thế chấp đạt yêu cầu. 

c) Về sản phẩm: 

- Đảm bảo các quy định của Bộ Tài chính về loại hình sản phẩm xổ số; 

tiếp tục duy trì và phát triển các loại hình vé xổ số hiện nay, gồm vé xổ số 

truyền thống, vé xổ số lô tô và vé xổ số cào, xổ số bóc biết kết quả ngay. 

- Tích cực nghiên cứu để chủ động tiếp nhận và triển khai các loại hình 

kinh doanh xổ số mới, hiện đại. 

- Phối hợp với các công ty in để cải tiến kỹ thuật in vé số, đổi mới mẫu mã, 

áp dụng công nghệ in mới nhằm tăng tính an toàn bảo mật, đáp ứng nhu cầu, thị 

hiếu khách hàng và hạn chế tối đa việc làm vé giả. 

d) Về tài chính: 

- Thực hiện công tác quản lý tài chính chặt chẽ, chấp hành nghiêm các 

quy định của pháp luật và chế độ kế toán quản lý tài chính đối với hoạt động 

kinh doanh xổ số. Sử dụng nguồn vốn hiệu quả, nâng cao năng lực tài chính, 

đảm bảo phát triển liên tục, ổn định, vững chắc. 

- Công khai minh bạch mọi hoạt động của Công ty theo quy định của 

pháp luật. Quản lý chặt chẽ chi phí, thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung quy 

chế, quy định về các khoản chi phí bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định 

và phù hợp với hình hình thực tế. 

- Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt đối với đại lý, khách hàng. 

Quản lý tiền, tài sản thế chấp của đại lý rõ ràng, minh bạch. 

- Luôn đảm bảo nguồn tiền đủ để chi trả thưởng kịp thời, tiện lợi cho đại 

lý và khách hàng trúng thưởng. 

đ) Về tổ chức bộ máy và nguồn nhân lực: 

- Tiếp tục áp dụng có hiệu quả công nghệ thông tin trong quản lý, điều 

hành các hoạt động của Công ty. Đổi mới công tác quản trị doanh nghiệp, từng 

bước xây dựng bộ máy và nguồn nhân lực năng động, chuyên nghiệp. Sắp xếp 

và ổn định lại nhân sự, đảm bảo bố trí nhân sự đúng người, đúng việc. 

- Tăng cường đào tạo, đào tạo lại và bổ sung lao động có trình độ chuyên 

môn đáp ứng nhu cầu chiến lược lâu dài của Công ty. 

- Xây dựng và tổ chức thực hiện về chuẩn mực đạo đức trong kinh doanh, 

văn hóa trong doanh nghiệp và trách nhiệm với xã hội. 

- Rà soát sửa đổi, bổ sung để hoàn thiện các quy định, quy chế quản lý nội 

bộ phù hợp với quy định hiện hành và tình hình thực tế tại đơn vị, nhất là các 
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quy định về chính sách, chế độ đối với người lao động, theo hướng có lợi nhất và 

đảm bảo đúng quy định. Đảm bảo hài hòa lợi ích của Công ty và người lao động. 

Tạo môi trường làm việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động. 

e) Về đổi mới công nghệ - kỹ thuật: 

- Đầu tư trang bị hệ thống thông tin quản trị nội bộ vừa đáp ứng được yêu 

cầu xử lý chuyên môn nghiệp vụ, vừa đảm bảo tính an toàn, bảo mật thông tin 

vừa đảm bảo việc cung cấp thông tin, phục vụ công tác quản lý, điều hành của 

lãnh đạo Công ty được xuyên suốt. 

- Tiếp tục cập nhật, áp dụng hệ thống công nghệ xổ số tiên tiến, hiện đại 

vào phục vụ đảm bảo tính an toàn cho các buổi quay số của loại hình xổ số 

truyền thống. 

5. Tổ chức thực hiện: 

- Để thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong thời gian đến, Công ty 

cần thực hiện tốt các quy định của Chính phủ, Bộ Tài chính và UBND tỉnh về 

quản lý hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết; tiếp tục đẩy mạnh phát triển, 

không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt động kinh doanh; 

khắc phục khó khăn, phát huy tốt khả năng, tiềm lực của mình, tổ chức kinh 

doanh có hiệu quả, cố gắng phấn đấu tăng doanh số và tỷ lệ tiêu thụ cao. 

- Tranh thủ sự chỉ đạo của UBND tỉnh, các sở, ban, ngành trong tỉnh, sự 

nỗ lực phấn đấu của tập thể người lao động Công ty trong việc hoàn thành 

nhiệm vụ kế hoạch được giao hàng năm. 

- Các phòng, ban chức năng của Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện 

có hiệu quả Chiến lược sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 10 năm giai 

đoạn 2021-2030. 

- Thực hiện tốt chế độ báo cáo việc thực hiện kế hoạch và những vấn đề 

vướng mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện theo quy định./. 
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PHỤ  LỤC  01 

MỘT SỐ CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH GIAI ĐOẠN 2021-2030 

(Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày      tháng     năm 2022 của UBND tỉnh Phú Yên) 

Đơn vị tính: Triệu đồng. 

STT Chỉ tiêu 

NĂM  KẾ HOẠCH 
Tăng 

trưởng 

bình 
quân 

  2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Tổng cộng 

1 Doanh số phát hành 1.040.000 1.040.000 1.040.000 1.040.000 1.040.000 1.040.000 1.040.000 1.040.000 1.040.000 1.040.000 10.400.000 
 

2 Doanh thu tiêu thụ 395.560 410.800 416.000 421.200 426.400 436.800 447.200 457.600 468.000 488.800 4.368.360  

 

2,38% Tỷ lệ tăng trưởng 3,85% 1,27% 1,25% 1,23% 2,44% 2,38% 2,33% 2,27% 4,44% 

3 Tỷ lệ tiêu thụ 38,03% 39,50% 40,00% 40,50% 41,00% 42,00% 43,00% 44,00% 45,00% 47,00% 420,03%  

 

2,38% Tỷ lệ tăng trưởng 3,85% 1,27% 1,25% 1,23% 2,44% 2,38% 2,33% 2,27% 4,44% 

4 
Tổng doanh thu và 

thu nhập 
319.897 331.778 336.168 340.558 344.947 353.227 361.507 369.786 378.064 394.622 3.530.554  

 

2,36% Tỷ lệ tăng trưởng 3,71% 1,32% 1,31% 1,29% 2,40% 2,34% 2,29% 2,24% 4,38% 

5 Tổng chi phí 295.897 307.278 311.168 315.058 318.947 326.727 334.507 342.286 350.064 365.622 3.267.554  

 

2,38% Tỷ lệ tăng trưởng 3,85% 1,27% 1,25% 1,23% 2,44% 2,38% 2,33% 2,27% 4,44% 

6 Lợi nhuận thực hiện 24.000 24.500 25.000 25.500 26.000 26.500 27.000 27.500 28.000 29.000 263.000  

 

2,12% Tỷ lệ tăng trưởng 2,08% 2,04% 2,00% 1,96% 1,92% 1,89% 1,85% 1,82% 3,57% 

7 Nộp ngân sách 100.000 107.000 110.000 113.000 115.000 117.500 120.500 123.500 126.500 131.500 1.164.500  

 
3,09% Tỷ lệ tăng trưởng 7,00% 2,80% 2,73% 1,77% 2,17% 2,55% 2,49% 2,43% 3,95% 
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PHỤ  LỤC 02 

DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIAI ĐOẠN 2021-2030 

(Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày      tháng     năm 2022 của UBND tỉnh Phú Yên) 

Đơn vị tính: Triệu đồng. 
 

 

STT 

 

Danh mục Dự án đầu tư 
NĂM KẾ HOẠCH  

Tổng cộng 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1 Đầu tư, mua sắm tài sản           15.800 

 - Mua mới 01 xe ô tô 7 chỗ (2 cầu)      1.100     1.100 

 - Mua mới 02 xe bán tải  2.000       2.000  4.000 

 - TSCĐ hàng năm 300 300 300 400 400 400 400 500 500 500 4.000 

 - Nâng cấp phần mềm quản lý Bravo  300   200   200   700 

 - Mua sắm mới lồng cầu quay số 
điện tử 

     
6.000 

    
6.000 

2 Đầu tư xây dựng cơ bản           9.200 

 - Cải tạo, sửa chữa Chi nhánh Bắc   400        400 

 - Cải tạo, sửa chữa Chi nhánh Nam   400        400 

 - Cải tạo, sửa chữa trụ sở Công ty  500     400   500 1.400 

 - Nâng cấp trụ sở Công ty    2.000       2.000 

 - Xây dựng mới nhà để xe, kho lưu 
trữ vé 

5.000 
         

5.000 

 Cộng (1+2) 5.300 3.100 1.100 2.400 600 7.500 800 700 2.500 1.000 25.000 
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