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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO
Việc thực hiện pháp luật phòng, chống tham
nhũng hoạt động kinh doanh xổ số giai đoạn 2013-2017
trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Kính gửi: Thanh tra Chính phủ (Cục phòng chống tham nhũng).
Thực hiện Công văn số 1583/TTCP-C.IV ngày 18/9/2018 của Thanh tra
Chính phủ về việc báo cáo hoạt động kinh doanh xổ số, UBND tỉnh Lạng Sơn
báo cáo như sau:
1. Tình hình hoạt động kinh doanh xổ số trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Lạng Sơn được chuyển đổi từ
Công ty Xổ số kiến thiết Lạng Sơn theo Quyết định số 966/QĐ-UBND ngày
21/5/2008 của UBND tỉnh Lạng Sơn.
Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Lạng Sơn là thành viên của Hội
đồng xổ số Miền bắc liên kết phát hành xổ số kiến thiết (XSKT) truyền thống,
vé xổ số các loại được phát hành trên địa giới hành chính của mỗi tỉnh (không
được phát hành vé ra ngoài tỉnh). Hiện nay Công ty TNHH MTV Xổ số kiến
thiết Lạng Sơn (Công ty) đã có hệ thống đại lý bán vé ở tất cả các phường, xã
thuộc thành phố Lạng Sơn và các huyện trên địa bàn tỉnh, gồm khoảng 350 đại
lý bán vé. Công ty hiện nay đang phát hành các loại hình xổ số sau:
- Xổ số truyền thống: Vé xổ số truyền thống được phát hành theo cơ chế
liên kết chung Hội đồng xổ số miền Bắc, Công ty nhận vé từ Hội đồng xổ số
miền Bắc và triển khai phát hành trên địa bàn tỉnh.
- Xổ số Lôtô: Công ty phát hành vé xổ số Lôtô loại 2 số, 3 số, 4 số. Số dự
thưởng gồm 2 số, 3 số, 4 số cuối của giải đặc biệt xổ số truyền thống; vé xổ số
lôtô cặp: Cặp dự thưởng gồm có loại 02 cặp số, 03 cặp số và 04 cặp số dự
thưởng 2 số cuối của 27 lần quay xổ số truyền thống.
- Xổ số bóc: Công ty đang phát hành vé xổ số bóc (biết kết quả ngay),
Công ty tự quay số mở thưởng có sự giám sát của Hội đồng giám sát xổ số tỉnh.
- Xổ số điện toán: Việc triển khai xổ số điện toán trên địa bàn tỉnh, ngày
31/7/2018, UBND tỉnh Lạng Sơn có Công văn số 702/UBND-KTTH về việc
triển khai hoạt động kinh doanh xổ số điện toán gửi Bộ Tài chính đề nghị cho
phép Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Lạng Sơn phối hợp với Công ty
TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam được triển khai phát hành xổ số điện

toán trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn trong quý III/2018; ngày 21/8/2018 Bộ Tài
chính có Công văn số 10110/BTC-TCNH về việc bổ sung địa bàn phát hành vé
xổ số tự chọn số điện toán thông qua phương thức phân phối thiết bị đầu cuối.
Được sự đồng ý của Bộ Tài chính, ngày 04/10/2018, Công ty TNHH MTV Xổ
số điện toán Việt Nam đã tổ chức Lễ vận hành hệ thống kinh doanh xổ số điện
toán tại tỉnh Lạng Sơn.
2. Việc thực hiện quản lý nhà nước về kinh doanh xổ số trên địa bàn
tỉnh Lạng Sơn
- Việc quản lý về kinh doanh xổ số trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn được thực
hiện theo các quy định hiện hành. Ngoài ra, để thực hiện các văn bản của Trung
ương và Bộ Tài chính trong công tác kiểm tra giám sát của các cơ quan quản lý
nhà nước đối với hoạt động kinh doanh xổ số, UBND các tỉnh đã chỉ đạo các sở,
ngành, UBND các huyện, thành phố, các cơ quan liên quan thường xuyên kiểm
tra, giám sát hoạt động kinh doanh XSKT trên địa bàn. Xây dựng, hoàn thiện
các quy định về kinh doanh xổ số kiến thiết phù hợp với từng giai đoạn phát
triển của Ngành.
- Thực hiện quy định việc thành lập Hội đồng giám sát xổ số, quy chế hoạt
động của Hội đồng: UBND tỉnh Lạng Sơn đã thành lập và thành lập lại Hội
đồng giám sát xổ số tỉnh Lạng Sơn qua các thời kỳ, cụ thể tại Quyết định số
2079/QĐ-UBND ngày 05/12/2014 của UBND tỉnh về việc thành lập lại Hội
đồng giám sát xổ số tỉnh Lạng Sơn; số 148/QĐ-UBND ngày 26/01/2016 về việc
kiện toàn lại Hội đồng giám sát xổ số tỉnh Lạng Sơn; số 246/QĐ-UBND ngày
29/01/2018 UBND tỉnh về việc thay đổi nhân sự Hội đồng giám sát xổ số tỉnh
Lạng Sơn (thay Phó chủ tịch Hội đồng do nghỉ hưu theo chế độ). Hội đồng
Giám sát xổ số tỉnh Lạng Sơn thực hiện các quy định tại Quyết định số
1430/QĐ-UBND ngày 28/9/2013 về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội
đồng giám sát xổ số tỉnh Lạng Sơn và các quy định hiện hành khác.
- Đối với công tác thanh tra, kiểm tra và thực hiện các kết luận của thanh
tra và kiểm toán: Công ty chấp hành việc thanh tra, kiểm tra, kiểm toán của các
cấp và thực hiện các kết luận của thanh tra và kiểm toán theo quy định.
Năm 2014: Kiểm toán nhà nước Khu vực X kiểm tra đối chiếu việc kê
khai thuế GTGT, thuế TNDN, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế thu nhập cá nhân năm
2014. Ngày 14/3/2016, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết có Báo cáo số
63/XS-BC về thực hiện Kết luận của Kiểm toán nhà nước (Công ty có Giấy nộp
tiền vào NSNN số tiền 8.998.434 đồng).
Năm 2016: Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn tiến hành thanh tra việc chấp hành
pháp luật thuế, thời gian từ năm 2013 đến năm 2015; Công ty TNHH MTV Xổ
số đã có báo cáo kết quả thực hiện Kết luận thanh tra của Cục thuế tỉnh Lạng
Sơn, số 146/BC-XS ngày 05/8/2016 (Công ty có Giấy nộp tiền vào NSNN số
tiền 30.126.913 đồng).
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Năm 2018: Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn tiến hành kiểm tra, đối chiếu thuế
năm 2016, 2017; Công ty TNHH MTV Xổ số đã có báo cáo kết quả thực hiện Kết
luận kiểm tra thuế của Cục thuế tỉnh Lạng Sơn, số 84ª/BC-XS ngày 20/5/2018
(doanh nghiệp có kèm theo Giấy nộp tiền vào NSNN số tiền 508.500 đồng).
- Tổng kết, đánh giá trong việc quản lý hoạt động kinh doanh xổ số
Hoạt động kinh doanh XSKT trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn luôn nhận được
sự quan tâm sát sao của Bộ Tài chính và các cơ quan chức năng của tỉnh. Công
tác tổng kết, đánh giá trong việc quản lý hoạt động kinh doanh xổ số được thực
hiện thường xuyên, định kỳ nhằm đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh và
triển khai các giải pháp thúc đẩy kinh doanh theo kế hoạch nhà nước giao. Đồng
thời Hội đồng xổ số kiến thiết Miền Bắc định kỳ tổng kết đánh giá hoạt động
kinh doanh XSKT của 28 tỉnh phía bắc. Trên cơ sở kết quả tổng kết, đánh giá,
Công ty phát huy nhưng yếu tố thuận lợi, xác định được những khó khăn vướng
mắc, dự báo, phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh từ đó
xây dựng được chiến lược kinh doanh phù hợp.
Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn năm 2013-2017 của
Công ty đều tăng, hằng năm nộp NSNN vượt so với kế hoạch, đời sống của
người lao động được cải thiện rõ rệt.
3. Thực hiện quyền và nghĩa vụ chủ sở hữu doanh nghiệp kinh doanh xổ số
- Việc lựa chọn và cử cán bộ làm đại diện chủ sở hữu qua các thời kỳ gồm
Chủ tịch thành viên, kiểm soát viên của Công ty được thực hiện theo quy định
tại Nghị định số 97/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 của Chính phủ về quản lý
người giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp là Công ty TNHH MTV mà
nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và các văn bản liên quan.
(Chi tiết theo phụ lục số 1, 2 đính kèm).
- Giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động của Công ty; đánh giá
hiệu quả hoạt động của Chủ tịch, Kiểm soát viên tại Công ty (Người quản lý
doanh nghiệp):
+ Thực hiện Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 06/10/2015 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 các DNNN và doanh
nghiệp có vốn nhà nước; Thông tư số 200/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 DNNN và doanh nghiệp có vốn nhà nước. UBND tỉnh Lạng Sơn
ban hành Quyết định số 1100/QĐ-UBND ngày 04/7/2016 về ban hành Quy chế
giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động của DNNN và doanh nghiệp có
vốn nhà nước thuộc UBND tỉnh Lạng Sơn (giao cho Sở Tài chính chủ trì, phối
hợp với các cơ quan liên quan thực hiện các nội dung giám sát, đánh giá hiệu
quả hoạt động của doanh nghiệp theo quy định).
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+ Kết quả xếp loại doanh nghiệp và đánh giá hiệu quả hoạt động của
Người quản lý doanh nghiệp trong nhiệm kỳ 05 năm (2013-2017):

Năm

2013
2014
2015
2016

2017

Quyết định, thông
báo của UBND tỉnh
Lạng Sơn

Ngày, tháng
văn bản

Thông báo số 204/TBUBND

Ngày
27/8/2014

Thông báo số 175/TBUBND

Ngày
15/7/2015

Thông báo số 239/TBUBND

Ngày
13/9/2016

Thông báo số 299/TBUBND

Ngày
28/7/2017

Quyết định số
1519/QĐ-UBND,

Ngày
08/8/2018

Thông báo số 287/TBUBND

Ngày
21/6/2017

Xếp
loại
DN

Kết quả thực hiện
của Người QLDN

A

Hoàn thành xuất
sắc nhiệm vụ

A

Hoàn thành xuất
sắc nhiệm vụ

A

Hoàn thành xuất
sắc nhiệm vụ

A

Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

A

- Chủ tịch: HT
xuất sắc NV
- KSV: HT tốt
NV

- Việc thu và sử dụng nguồn thu từ kết quả kinh doanh xổ số: Trong
những năm gần đây, hoạt động kinh doanh xổ số trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã
phát triển và tăng trưởng, đáp ứng được hoạt động vui chơi có thưởng của nhân
dân. Hoạt động kinh doanh xổ số trên địa bàn đã đóng góp nguồn thu cho ngân
sách tỉnh. Từ nguồn thu này, tỉnh Lạng Sơn đã sử dụng đầu tư xây dựng nhiều
công trình phúc lợi như trường học, trạm y tế…. thực hiện nhiều chương trình
đảm bảo an sinh xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh
Lạng Sơn (các công trình, dự án được sử dụng ngân sách từ nguồn thu xổ số tại
Chi tiết theo phụ lục số 3 đính kèm).
UBND tỉnh Lạng Sơn báo cáo Thanh tra Chính phủ xem xét./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở: TC, KH&ĐT;
- C, PVP UBND tỉnh;
các phòng CV, TT TH-CB;
- Lưu: VT, KTTH (VTD).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Công Trưởng
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