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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

           

Lai Châu, ngày 02 tháng 3 năm 2021 

 
THÔNG BÁO 

Công khai nội dung Kết luận thanh tra số 86/KL-TTr  

ngày 04/02/2021 của Chánh thanh tra tỉnh Lai Châu 

 

Ngày 04/02/2021, Chánh thanh tra tỉnh Lai Châu ban hành Kết luận thanh 

tra số 86/KL-TTr, thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong 

hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến 

thiết Lai Châu. 

Thực hiện quy định tại Điều 39, Luật Thanh tra năm 2010; Điều 46, Nghị 

định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra. Thanh tra tỉnh Lai Châu 

thông báo công khai nội dung kết luận như sau: 

I. KHÁI QUÁT CHUNG 

Công ty Xổ số kiến thiết Lai Châu được thành lập theo Quyết định số 

65/QĐ-UBND ngày 01/3/2004 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu và chuyển 

đổi thành Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Lai Châu theo Quyết 

định số 52/QĐ-UBND ngày 19/01/2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu, là 

doanh nghiệp Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Công ty TNHH một thành 

viên Xổ số kiến thiết Lai Châu (gọi tắt là Công ty) hoạt động theo Luật doanh 

nghiệp và Điều lệ Công ty đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo Quyết 

định số 937/QĐ-UBND ngày 14/8/2019 với mức vốn điều lệ là 30 tỷ đồng.  

Cơ cấu tổ chức bộ máy, gồm Ban lãnh đạo 03 người (Chủ tịch Công ty, 

Giám đốc và Phó Giám đốc); 06 phòng chuyên môn nghiệp vụ: Phòng Tổ chức 

Hành chính, phòng Kế toán, phòng Kiểm tra, phòng Tin học, phòng Kinh doanh, 

phòng Phát hành - Trả thưởng và Các điểm giao dịch trên địa bàn các huyện: 

Than Uyên, Tân Uyên, Tam Đường, Mường Tè, Nậm Nhùn, Phong Thổ, Sìn Hồ 

và phòng giao dịch tại Thành phố Lai Châu (14 Trưởng, phó phòng và 37 lao 

động chuyên môn nghiệp vụ).  

II. NỘI DUNG THANH TRA 

Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động sản 

xuất kinh doanh tại Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Lai Châu 

giai đoạn 2017-2019. 

III. KẾT LUẬN   

1. Những mặt làm được   
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Là doanh nghiệp Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, Công ty TNHH 

một thành viên Xổ số kiến thiết tỉnh Lai Châu với nhiệm vụ tổ chức hoạt động 

kinh doanh các loại hình vé xổ số trên địa bàn, một mặt vừa đáp ứng nhu cầu vui 

chơi, giải trí của nhân dân, đóng góp nguồn thu ổn định cho việc cân đối ngân 

sách của tỉnh hàng năm. Công ty đã từng bước kiện toàn, sắp xếp bố trí tổ chức 

bộ máy phù hợp, chủ động trong kinh doanh, kịp thời chấn chỉnh những thiếu 

sót, hạn chế trong hoạt động; đảm bảo hoạt động kinh doanh tuân thủ theo đúng 

quy định của pháp luật hiện hành, các chỉ tiêu kế hoạch hàng năm đều hoàn 

thành vượt mức chỉ tiêu được giao. 

Công ty đã mở sổ sách kế toán để quản lý, theo dõi phản ánh tài sản, 

nguồn vốn theo quy định, theo dõi hạch toán tình hình biến động tăng, giảm tài 

sản trong kỳ, thực hiện việc kiểm kê, phân loại, trích khấu hao và xác định hao 

mòn TSCĐ hàng năm, quản lý, sử dụng tài sản có hiệu quả; thực hiện các biện 

pháp để bảo toàn vốn nhà nước tại đơn vị như: Thực hiện chế độ quản lý sử 

dụng vốn, tài sản, thực hiện phân phối lợi nhuận theo quy định; trích lập dự 

phòng các khoản rủi ro trả thưởng; xây dựng, ban hành quy chế quản lý nợ theo 

quy định,...qua đó đã bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại công ty. 

Việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động trong Công 

ty được đảm bảo theo quy định.Thu nhập bình quân của người lao động trong 

Công ty đạt ở mức khá so với mức bình quân trên địa bàn tỉnh. 

2. Tồn tại, hạn chế 

Công ty chưa ban hành quy chế quản lý nợ phải thu, nợ phải trả; chưa 

tham mưu UBND tỉnh ban hành quy chế quản lý tài chính (năm 2017,2018); 

Một số nội dung chi trong quy chế chi tiêu nội bộ chưa được quy định cụ thể, 

rõ ràng. 

Chưa quy định mức khoán doanh số riêng đối với từng đại lý phân phối 

tại các huyện; việc kiểm kê số lượng vé tồn hàng năm tại các huyện chưa xác 

định số lượng của từng loại vé tồn của từng đại lý tiêu thụ. Doanh thu xổ số 

truyền thống mặc dù đã tăng trưởng hàng năm nhưng vẫn chiếm tỷ trọng rất nhỏ 

trên tổng doanh thu các loại hình vé xổ số; công tác kiểm tra, giám sát đại lý 

chưa được thường xuyên và chỉ tập trung chủ yếu trên địa bàn thành phố. 

Việc quản lý hạch toán doanh thu, chi phí còn có tồn tại như: Các khoản 

thu bán vé xổ số phát sinh hàng ngày nhưng đến cuối tháng Công ty mới tổng 

hợp hạch toán phản ánh doanh thu; hạch toán các khoản phải thu không có đối 

chiếu công nợ chi tiết về số lượng vé tồn với từng đại lý, các khoản phải trả  

không có đối chiếu công nợ với khách hàng; chưa điều chỉnh hạch toán giảm chi 

phí tính thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ đối với chi phí tiền lương, tiền 

công và các khoản phụ cấp của bộ phận quản lý, lao động trong công ty đã được 

tính vào chi phí hợp lý của kỳ trước, dẫn đến số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp 

đơn vị phải nộp bổ sung là 363.030.057 đồng; việc nghiệm thu, thanh toán đối 

với một số gói thầu sửa chữa tại đơn vị còn có sai sót dẫn đến chênh lệch chi phí 

xây lắp và chi phí tư vấn với tổng số tiền là 28.327.326 đồng.  
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3. Nguyên nhân, trách nhiệm  

Hoạt động kinh doanh xổ số trong điều kiện khó khăn chung của tỉnh, cơ 

sở hạ tầng đang trong quá trình đầu tư, dân số ít với mức thu nhập thấp, địa bàn 

phân tán do đó đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh của Công ty.  

Nguồn vốn còn hạn chế, trong khi đó hoạt động kinh doanh các loại hình 

vé xổ số luôn gặp nguy cơ rủi ro cao, thị trường nhỏ, hẹp, chủ yếu tập trung tại 

một số địa bàn dân cư; năng lực của một số cán bộ còn hạn chế trong công tác 

quản lý về kinh doanh sổ xố kiến thiết; một số đại lý bán vé xổ số chưa chủ 

động, tích cực khai thác thị trường nâng cao doanh số vé bán.  

Việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh 

doanh tại Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết tỉnh Lai Châu năm 

2017-2019 có những tồn tại, hạn chế nêu trên trách nhiệm trước hết thuộc về 

Ban giám đốc Công ty, các bộ phận tham mưu giúp việc và các cá nhân được 

giao thực hiện nhiệm vụ.  

IV. KIẾN NGHỊ BIỆN PHÁP XỬ LÝ 

1. Về hành chính  

Chủ tịch Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết tỉnh Lai Châu có 

trách nhiệm tổ chức họp kiểm điểm, xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân 

trong công tác lãnh, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ còn có những tồn tại, 

hạn chế đã được chỉ ra qua công tác thanh tra.  

2. Về kinh tế  

Thu hồi nộp ngân sách nhà nước số tiền 391.357.383 đồng (Ba trăm chín 

mốt triệu, ba trăm năm bẩy nghìn, ba trăm tám ba đồng), sai phạm phát hiện 

qua thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động sản 

xuất kinh doanh tại Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết tỉnh Lai 

Châu năm 2017-2019 (Có biểu chi tiết kèm theo). 

Ngày 02/02/2021, Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết tỉnh 

Lai Châu đã thực hiện thu nộp vào ngân sách Nhà nước, số tiền 391.357.383 

đồng đạt 100%.  

3. Về công tác quản lý  

3.1. Đối với UBND tỉnh  

Kiến nghị UBND tỉnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo, xem xét, bổ sung đủ số 

vốn điều lệ cho Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết tỉnh Lai Châu, 

tạo điều kiện để Công ty mở rộng mạng lưới hoạt động kinh doanh. Chỉ đạo 

Công an tỉnh tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tệ nạn số đề, ảnh 

hưởng đến an ninh trật tự và đời sống xã hội, và hoạt động kinh doanh XSKT, 

gây thất thu cho ngân sách nhà nước.   

3.2. Đối với Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết tỉnh Lai Châu 
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Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát quá trình tổ chức thực 

hiện nhiệm vụ của các phòng chuyên môn theo từng lĩnh vực được giao, kiểm 

tra, kiểm soát chặt chẽ hồ sơ, chứng từ, sổ sách kế toán theo quy định.  

Tiếp tục mở rộng mạng lưới đại lý phân phối, đại lý tiêu thụ tại địa bàn 

các huyện, thành phố, song song với việc đa dạng hóa loại hình kinh doanh 

XSKT, cơ cấu trả thưởng...đáp ứng nhu cầu vui chơi lành mạnh của người dân, 

hạn chế tệ nạn số đề tại các địa phương.   

Trên đây là Thông báo công khai nội dung kết luận số 86/KL-TTr, thanh 

tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh 

doanh tại Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Lai Châu năm 2017-

2019./. 

Nơi nhận:                                                                                     
- Lãnh đạo Thanh tra tỉnh;                                                                 
- Phòng NV 4 (đăng cổng TTĐT); 
- VP, NV1, NV2, Thanh tra tỉnh; 
- Lưu: VT, HSTTr. 

                                                                                     

 

 

CHÁNH THANH TRA 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Trì 
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