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CÔNG TY CỔ PHẦN 

MÍA ĐƯỜNG SƠN LA 

––––––––– 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

–––––––––––––––––––––––– 

Sơn La, ngày 25 tháng 9 năm 2018 

 

 
BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC 

TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM  2018 
–––––––––––––––– 

 

Kính thưa Quý vị cổ đông! 

Thưa Quý vị đại biểu! 

 

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Mía 
đường Sơn La; 

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017; 
Kết thúc năm tài chính 2017-2018, Tổng Giám đốc Công ty báo cáo Đại 
hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 một số nội dung chính như sau:  

1. Kết quả hoạt động sản xuất niên vụ 2017-2018;  

2. Công tác lao động, tiền lương và chế độ chăm lo đời sống cho 
người lao động năm 2017-2018; 

3. Kết quả hoạt động tài chính năm 2017-2018;  

4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh niên vụ 2018-2019 (từ ngày 
01/7/2018 đến hết ngày 30/6/2019); 

Nội dung cụ thể như sau: 

 
PHẦN I 

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT VÀ 
HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH NIÊN VỤ 2017-2018; 

–––––––––––––––––––––––––– 

 

I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT NIÊN VỤ 2017-2018. 

1. Kết quả sản xuất mía nguyên liệu 

Niên vụ 2017-2018, diện tích mía toàn vùng của Công ty đạt 7.865 ha, 
tăng so 365 ha so với kế hoạch (7.500ha) và tăng 1.686 ha so với niên vụ 2016-
2017 (6.164ha). Diện tích mía nguyên liệu tăng là do Công ty đã luôn chú trọng 
đến công tác tuyên truyền vận động, chú trọng đến chính sách đầu tư cho vùng 
nguyên liệu mía, quan tâm lắng nghe nguyện vọng của người trồng mía để điều 
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chỉnh chính sách phù hợp, đảm bảo hài hoà lợi ích của Công ty và người trồng 
mía. Cây mía thực sự là cây “xóa đói, giảm nghèo” mang lại thu nhập, công 
ăn việc làm cho nông dân (nhất là tại các vùng khó khăn) nên được chính 
quyền địa phương quan tâm và ủng hộ. Kết quả sản xuất mía nguyên liệu niên 
vụ 2017-2018, như sau: 

 

TT Chỉ tiêu ĐVT Kế hoạch Thực hiện 
%TH so      
với KH 

1 Diện tích vùng nguyên liệu ha 7,500 7,865 104,9 

2 Năng suất bình quân tấn/ha 67 69.2 103.2 

3 Tổng sản lượng mía,  Tấn 526,955 544,980 103.4 

- Trong đó: Sản lượng mía chế 
biến 

tấn 494,455 505,193 102.2 

- Công tác phát triển diện tích mía niên vụ 2017-2018 tuy tăng vượt kế 
hoạch nhưng diện tích các vùng gần, địa hình thuận lợi thì lại giảm lớn do 
cạnh tranh với cây trồng khác (chủ yếu là cây ăn quả), nên vùng nguyên liệu 
mía phải mở rộng tới các vùng cao, sâu, xa,  diện tích manh mún, nông dân có 
trình độ canh tác kém... dẫn đến tăng chi phí vận chuyển, giảm năng suất bình 
quân; Địa hình chia cắt, nhỏ lẻ...không thể áp dụng được cơ giới hóa và các 
tiến bộ khoa học kỹ thuật khác. Do chuyển dịch cơ cấu lao động nên đã có sự 
thiếu hụt lao động cục bộ trong vụ thu hoạch. 

- Niên vụ 2017-2018 năng suất mía BQ toàn vùng là 69,2 tấn/ha, nhưng 
tiềm năng để tăng năng suất rất hạn chế do diện tích phát triển nguyên liệu chỉ 
tập trung ở các vùng đất đồi cao, thiếu nước. 

-  Đường giao thông nội vùng nguyên liệu mía đa số là đường đất, đồi 
dốc nên khi trời mưa to không vận chuyển được mía về nhà máy. 

2. Kết quả sản xuất chế biến đường  
 

TT Chỉ tiêu ĐVT Kế hoạch Thực hiện 
% thực 
hiện/kh 

1 Sản xuất, chế biến đường RS Tấn 61.807 62.937 101,8 

2 Sản xuất, chế biến đường RE tấn  4.885  

3 Sản lượng mật rỉ    tấn 20.767 24.393 117,5 

Niên vụ 2017-2018, Công ty đã đầu tư nâng cấp dây chuyền chế biến 
Đường ổn định công suất 5.000 TMN, ngày 18/12/2017, nhà máy đã đi vào 
sản xuất kịp thời vụ. Công suất ép của dây chuyền sản xuất đường được nâng 
cao nên vụ sx 2017-2018 tuy sản lượng mía có tăng so với kế hoạch, thời tiết 
mưa nhiều, thời gian dừng ép để chờ mía tăng nhưng Công ty đã chế biến hết 
được sản lượng mía của nông dân. Sản lượng đường sản xuất thực tế tăng gần 
2% so với kế hoạch.  
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Tuy nhiên, để có được kết quả trên Công ty đã gặp không ít khó khăn 
như: 02 năm liền thực hiện nâng công suất nhà máy với khoảng thời gian 
ngắn nhưng khối lượng công việc rất nhiều, hầu hết các công đoạn của dây 
chuyền đều tháo dỡ chuyển đổi và lắp đặt mới các thiết bị máy móc đáp ứng 
theo công suất chế luyện.  

Về nhân lực lao động : khá nhiều công nhân mới được tuyển dụng bổ 
sung, mặc dù Công ty đã mời Trường cao đẳng nghề Cơ điện và Công nghệ 
thực phẩm Hà Nội đào tạo cả lý thuyết và thực hành, cùng với sự nhiệt tình 
hướng dẫn của các công nhân lành nghề lâu năm nhưng khi đi vào vận hành 
máy móc thiết bị vẫn gặp nhiều khó khăn, làm giảm phần nào hiệu quả phối 
hợp giữa các công đoạn. 

Thời tiết cuối vụ vào tháng 5 mưa nhiều, làm kéo dài thời sản xuất và 
tiêu tốn năng lượng dẫn đến tăng giá thành sản phẩm. 

3. Kết quả sản xuất Phân bón  

TT Chỉ tiêu ĐVT Kế hoạch Thực hiện 
% thực 
hiện/kh 

- Sản lượng phân vi sinh tấn 3.500 1.971 56,3 

- Phân bùn ủ men. tấn 22.251 26.577 119.4 

Công tác sản xuất phân vi sinh và bùn ủ men mục đích chủ yếu để 
cung cấp cho vùng nguyên liệu mía của Công ty nhằm tái tạo đất, cung cấp 
chất dinh dưỡng cho cây mía chứ không đặt nặng về kinh doanh. Niên vụ 
2017-2018, Công ty sản xuất phân vi sinh và bùn ủ men (chủ yếu bùn tươi 
ủ men) theo nhu cầu đăng ký mua của các hộ dân trong vùng nguyên liệu 
mía, nên sản xuất đến đâu tiêu thụ đến đó không bị tồn kho, bãi, bảo vệ 
được môi trường. 

II. CÔNG TÁC LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG VÀ CHĂM LO ĐỜI SỐNG 
CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG. 

1. Công tác lao động. 

Niên vụ 2017-2018, Công ty đã sắp xếp lại lao động để ổn định 
công tác tổ chức, đáp ứng được chất lượng công việc, giảm chi phí 
SXKD. Định biên lao động niên vụ 2017-2018 là 425 người, tăng 29 
người so với niên vụ 2016-2017 là do niên vụ 2017-2018 Công ty có sản 
xuất đường RE.  

2. Công tác tiền lương năm 2017-2018: Ban điều hành Công ty 
luôn xác định thu nhập của người lao động là yếu tố quan trọng để người 
lao động gắn bó với Công ty, nên Công ty luôn quan tâm nâng cao năng lực 
sản xuất tạo việc làm cho người lao động, Năm 2017-2018, tiền lương B/q 
của người lao động là 6.379.000 đồng/ng/tháng. 

Các chế độ chính sách của người lao động được thực hiện đúng theo 
quy định của pháp luật hiện hành. 
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3. Công tác chăm lo đời sống cho người lao động. 

Công ty cổ phần Mía đường Sơn La sản xuất theo mùa vụ nhưng các 
ngày lễ tết như: Tết dương lịch, tết nguyên đán; ngày lễ 30/4, mùng 1/5... 
Công ty đã luôn quan tâm tặng quà cho CBCNLĐ trong toàn Công ty, ngoài 
ra nhân ngày Quốc tế Người lao động Công ty còn mua thẻ Bảo hiểm con 
người tặng cho toàn thể CBCNLĐ trong Công ty. 

III. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH NĂM 2017-2018 (Từ 
01/7/2017 đến 30/6/2018). 

 

Chỉ tiêu Kế hoạch (đồng) Thực hiện (đồng) 
% thực 
hiện/kh 

- Tổng doanh thu 798,000,000,000 600,726,878,201 75.3% 

- Tổng chi phí 742,200,000,000 484,792,486,980 65,3% 

- Lợi nhuận trước thuế 55,800,000,000 115,934,391,221 207.8% 

- Lợi nhuận sau thuế TNDN 55,500,000,000 115,934,391,221 208.9% 

- Lãi cơ bản/cổ phiếu  13.531  

 
PHẦN II 

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NIÊN VỤ 2018-2019 
––––––––––––––––––––––– 

 

- Tổng doanh thu toàn Công ty   :  900,653 triệu đồng. 

- Tổng chi phí   :  880,553 triệu đồng. 

- Lợi nhuận trước thuế TNDN   :    20.100 triệu đồng. 

- Lợi nhuận sau thuế TNDN   :    20.100 triệu đồng. 
 

Kính thưa Quý cổ đông; 

Thưa các Quý vị đại biểu! 

Như chúng ta đã biết sản xuất mía đường nói chung luôn bị ảnh 
hưởng trực tiếp bởi những diễn biến phức tạp của thời tiết như: Hạn hán, 
lũ lụt, sương muối...khí hậu ngày một biến đổi phức tạp; cây mía luôn 
phải cạnh tranh quyết liệt với cây trồng khác trên địa bàn nên sản xuất 
mía luôn phải đối mặt với những khó khăn ngày một lớn hơn. 

 Vụ 2018 -2019 Ngành mía đường trong nước nói chung và Công ty CP 
mía đường Sơn La nói riêng tiếp tục đối mặt với những khó khăn phức tạp:  
Dự báo tình trạng đường dư thừa vẫn kéo dài, Hiệp định ATIGA đối với mặt 
hàng đường đã được Chính phủ gia hạn đến 31/12/2019 nhưng do ảnh hưởng 
tâm lý, cộng với lượng đường nhập lậu tràn lan, đường lỏng (chất tạo ngọt) 
với thuế suất bằng 0% được nhập khẩu với số lượng lớn từ Trung Quốc, Hàn 
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Quốc đã  làm cho giá đường sản xuất trong nước giảm sâu từ vụ 2017-2018 
và dự kiến sẽ tiếp tục giảm trong vụ 2018 -2019. 

Xác định được những khó khăn, thuận lợi trước mắt cũng như lâu 
dài, để chủ động thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh niên vụ 2018-2019, 
Ban điều hành Công ty đã đề ra một số giải pháp:  

- Để vùng nguyên liệu phát triển ổn định bền vững và lâu dài thì cần 
tiếp tục có các chính sách đầu tư phù hợp để bà con nông dân thực hiện 
chuyên canh cây mía; việc sản xuất mía phải đảm bảo lợi ích hài hòa giữa 
người trồng mía và Công ty. Nhằm tạo nền tảng vững chắc xây dựng nguồn 
mía nguyên liệu đáp ứng được công suất dây chuyền chế biến của Nhà máy, 
tạo công ăn việc làm cho lao động địa phương và CBCNLĐ trong công ty.  

- Công suất ép của dây chuyền chế biến đường luôn phải phù hợp với 
sản lượng mía để tiêu thụ hết mía cho bà con nông dân đúng vụ thu hoạch 
nhằm giảm áp lực mùa vụ, tăng hiệu quả thu hồi, nâng cao chất lượng sản 
phẩm  nhằm tạo giá trị gia tăng, giảm giá thành sản xuất.  

- Xây dựng chính sách bán hàng linh hoạt, mở rộng thị trường tiêu thụ, 
duy trì mối quan hệ mật thiết, bền vững với các khách hàng truyền thống nhằm 
tiêu thụ hết sản phẩm, đảm bảo đem lại hiệu quả kinh tế cao cho Công ty. 

- Triển khai các giải pháp công nghệ thông tin và đầu tư tăng các thiết 
bị tự động hóa nhằm tối ưu hóa nguồn lực Công ty.  

- Tiếp tục phát huy tối đa kinh nghiệm và tập trung nguồn lực hiện có 
để đẩy mạnh phát triển lĩnh vực chính: Kinh doanh chế biến đường, kinh 
doanh phân bón.  

- Chấp hành nghiêm túc quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, 
quan tâm và đầu tư thích đáng cho công tác bảo vệ môi trường, hệ thống xử lý 
nước thải, trồng cây xanh, vệ sinh công nghiệp. 

- Tham gia tích cực với các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn, 
thực hiện có hiệu quả các chương trình an sinh xã hội và khẳng định được vị 
thế của cây mía là cây xóa đói giảm nghèo bền vững, góp phần không nhỏ 
trong chương trình xây dựng nông thôn mới của địa phương trong vùng 
nguyên liệu mía. 

Trên đây là báo cáo của Ban điều hành Công ty cổ phần mía đường Sơn 
La Báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018, xin ý kiến Đại hội./. 

 
Nơi nhận:  
- ĐHĐCĐTN 2018; 
- Lưu: VT, HSĐH. 

TỔNG GIÁM ĐỐC 
 
 
 
 
 

Trần Ngọc Hiếu 
 




