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CÔNG TY CỔ PHẦN  

MÍA ĐƯỜNG SƠN LA 

–––––––– 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

–––––––––––––––––––––––– 

Số: 03/TTr-HĐQT/2016 Sơn La, ngày  08 tháng  10  năm 2016  

TỜ TRÌNH 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 - 2017 

Về việc: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm tài chính 2016-2017   

(Từ ngày 01/7/2016 đến hết ngày 30/6/2017). 
––––––––––––––––––– 

 

 Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.  

 

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

ban hành kèm theo Quyết định số 95/QĐ-HĐQT/2015 ngày 15/10/2015 của Hội đồng 

quản trị Công ty cổ phần Mía đường Sơn La. 

- Căn cứ nội dung các Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc về 

tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 201 6 và phương hướng mục tiêu kế hoạch năm 
2016 –  2017; 

- Căn cứ điều kiện sản xuất kinh doanh của Công ty và dự báo diễn biến thị 

trường mía đường năm 2016-2017. 

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 – 

2017 xem xét, thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm tài chính 2016-2017 của 

Công ty từ ngày 01/7/2016 đến hết ngày 30/6/2017, như sau:  

1. Kế hoạch sản xuất  

  - Kế hoạch sản xuất mía nguyên liệu:  

 + Tổng diện tích mía  :            6.164 ha. 

 + Năng suất BQ  :          66 tấn/ha. 

 + Chữ đường BQ  :           ≥  10 ccs.  

 + Tổng sản lượng mía  :    406.846 tấn. 

       (Sản lượng mía chế biến 386.000 tấn, mía để giống 20.846 tấn) 

- Kế hoạch chế biến đường: Sản lượng đường nhập kho: 42.360 tấn. 

- Kế hoạch sản xuất phân bón:  

+ Phân vi sinh bón thúc  :   2.500 tấn. 

+ Phân bùn ủ men  :    7.800 tấn. 

2. Kế hoạch tài chính năm 2016 – 2017. 

- Tổng doanh thu  : 591,6 tỷ đồng. 

- Tổng chi phí   : 527,0 tỷ đồng. 
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- Lợi nhuận trước thuế   :   64,6 tỷ đồng. 

-  Tỷ lệ chia cổ tức   :       60%/VĐL. 

                  Trong đó 

+ Chia cổ tức bằng tiền  :  40%/VĐL. 

+ Chia cổ tức bằng cổ phiếu : 20%/VĐL. 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.  

  

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

ĐẶNG VIỆT ANH 


