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BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VÈ KÉT QUẢ THựC HIỆN 

KÉ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2021
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:
Tổng doanh thu năm 2021 là 3.523.878 triệu đồng ( Trong đó doanh thu từ 

hoạt động xổ số là 3.495.531 triệu đồng, doanh thu từ hoạt động tài chính đạt 28.150 
triệu đồng, thu nhập khác đạt 197 triệu đồng), đạt 67,86% so với kế hoạch giao.

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Cồng ty vẫn đảm bảo chỉ tiêu lợi nhuận 
trước thuế năm 2021 đạt 499.014 triệu đồng, đạt 81,80% so với kế hoạch giao, đảm 
bảo thu nhập on định cho người lao động.

2. Thuận lọi, khó khăn chủ yếu, các yếu tố ảnh hưỏng tới tình hình sản 
xuất kinh doanh của doanh nghiệp:

a. Thuận lợi:
- Được sự quan tâm, chỉ đạo của ƯBND tỉnh và Sở Tài Chính, các Sở Ban 

ngành có liên quan trong tỉnh, cùng sợ nỗ lực của Ban Lãnh đạo, toàn thể người lao 
động, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã đạt được kết quả kinh doanh 
tích cực và hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

- Trong quá trình hoạt động, Công ty cũng đã nhận được sự họp tác tích cực 
của hệ thống đại lý, các Công ty và Hội đồng giám sát xổ số các tỉnh, thành phố khu 
vực miền Nam.

b. Khó khăn:
- Do tình hình dịch bệnh Covid-19 trong năm 2021 vừa qua đã làm ảnh hưởng 

đến hoạt động kinh doanh của Công ty. Thực hiện theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ 
tướng Chính phủ và chủ trương của ƯBND tỉnh Bạc Liêu về giãn cách xã hội để đảm 
bảo cho việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Công ty đã tạm dừng phát hành 15 
kỳ vé trong tháng 7, tháng 8, tháng 9 và tháng 10 (từ kỳ vé T7K2 đến T10K3).

Sau khi được phép hoạt động trở lại, tình hình dịch bệnh vẫn chưa hết, các đại 
lý vé số khu vực miền Nam chỉ được phép bán vé số tại bàn, điều đó ảnh hưởng đên 
tỷ lệ tiêu thụ vé số.

II. MỘT SÓ CHỈ TIÊU VÈ HOẠT ĐỘNG SẢN XƯÁT KINH 
DOANH CUA DOANH NGHIỆP



BẢNG CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

ÔNG TY-vC

STT Các chỉ tiêu ĐVT Kế hoạch Giá trị 
thực hiện

1 Các chỉ tiêu sản lượng chính
- Sản lượng 1 Vé 5.670 4020
- Sản lượng 2 -

2 Chỉ tiêu sản phẩm, dịch vụ công 
ích (nếu có) -

3 Doanh thu Tỷ đồng 5.150 3.495
4 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 610 499
5 Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 488 399
6 Thuế và các khoản đã nộp NN Tỷ đồng 1.400 1.539
7 Kim ngạch xuất khấu (nếu có) Tỷ đồng - -
8 Tổng số lao động Người
9 Tổng quỹ lưong Tỷ đồng
a) Quỹ lương quản lý Tỷ đồng
b) Quỹ lương lao động Tỷ đồng

Văn Truyền

Nơi nhận:
- Công bố thông tin;
- Lưu VT.
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