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Thay mặt Ban lãnh đạo Công ty, tôi xin gửi đến 

Quý cổ đông, các khách hàng, đối tác và toàn 

thể cán bộ công nhân viên Báo cáo thường 

niên niên vụ 2019-2020.

Năm 2019 vừa qua là một năm đầy biến động 

đối với nền kinh tế Việt Nam nói chung và ngành 

mía đường nói riêng. Ảnh hưởng của dịch bệnh, 

thiên tai, xóa bỏ hạn ngạch thuế quan nhập 

đường đối với các nước ASEAN, giá đường 

giảm sâu,... đã có những ảnh hưởng không nhỏ 

đến quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty. 

Tuy vậy, cùng với sự nỗ lực và đồng lòng của 

Ban Lãnh Đạo, Cán bộ công nhân viên và người 

nông dân cũng như sự cảm thông chia sẻ của 

khách hàng đối với Công ty, Mía đường Sơn La 

đã lấy lại đà tăng trưởng và đạt được những 

thành tích đáng khích lệ.

Cụ thể, tổng doanh thu của Công ty đạt 

1,065.75 tỷ đồng, vượt 23,35% kế hoạch đề ra. 

Lợi nhuận trước thuế cũng vượt xa kế hoạch và 

kết quả thực hiện của niên vụ 2018-2019, đạt 

119,31 tỷ đồng.

Có được thành quả trên đã cho thấy được các 

quyết sách và chủ trương của Đại Hội đồng cổ 

đông, Hội đồng quản trị là đúng hướng và kịp 

thời. Tuy vậy, nhiều thách thức vẫn còn ở phía 

trước thềm niên vụ mới. Lượng tiêu thụ đường 

suy giảm cũng như việc lưu thông hàng hóa 

gặp nhiều trở ngại do thực hiện giãn cách xã 

hội nhằm kiểm soát dịch Covid-19 và áp lực 

cạnh tranh với đường nhập khẩu từ Thái Lan 

sau đợt hạn hán là những vấn đề cấp bách 

Công ty sẽ phải đối mặt trong niên vụ 2020-

2021.

Chúng tôi tin, với sự cố gắng, nỗ lực của Công 

ty Cổ phần Mía đường Sơn La, sự tín nhiệm, 

ủng hộ của các Quý cổ đông, Khách hàng và 

các Nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Mía đường 

Sơn La sẽ vượt qua những khó khăn chung của 

ngành, hoàn thành xuất sắc kế hoạch niên vụ 

2020-2021 và đạt được những mục tiêu phát 

triển bền vững cho các năm tiếp theo.

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm và đồng hành 

của Quý vị!

THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

ĐẶNG VIỆT ANH

THÔNG ĐIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NIÊN VỤ 2019-2020 LÀ MỘT NIÊN VỤ TƯƠNG ĐỐI THUẬN LỢI CHO SẢN XUẤT CHẾ BIẾN 

ĐƯỜNG. NHÀ MÁY CHẾ BIẾN ĐƯỜNG ĐÃ ÉP ĐƯỢC HẾT SẢN LƯỢNG MÍA TRONG VÙNG 

NGUYÊN LIỆU, THU HOẠCH ĐÚNG KHUNG THỜI VỤ, VẤN ĐỀ NÀY ĐÃ ĐÁP ỨNG ĐƯỢC MONG 

MUỐN CỦA CẢ CÔNG TY VÀ NGƯỜI NÔNG DÂN TRONG SUỐT NHỮNG NĂM QUA.

8



CÔNG TY CP MÍA ĐƯỜNG SƠN LA10 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019-2020 11

Chỉ tiêu hợp nhất 2019 2018 Chênh lệch

Kết quả hoạt động kinh doanh (ĐVT: Đồng)

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ  1.053.607.364.251  879.174.765.751 19,84%

Gía vốn hàng bán  878.505.773.395  759.055.735.408 15,74%

Lợi nhuận gộp  169.837.514.666  118.585.027.953 43,22%

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh  118.932.121.559  61.034.550.117 94,86%

Lợi nhuận kế toán trước thuế  119.316.884.543  63.237.005.749 88,68%

Lợi nhuận sau thuế TNDN  119.316.884.543  63.237.005.749 88,68%

Lãi cơ bản trên cổ phiếu  12.185  6.458 88,68%

Bảng cân đối kế toán (ĐVT: Đồng)

Tài sản ngắn hạn 459.177.981.607 634.319.308.611 -27,61%

Tài sản dài hạn 668.531.495.794 667.363.588.660 0,18%

Tổng tài sản 1.127.709.477.401 1.301.682.897.271 -13,37%

Nợ ngắn hạn 378.300.913.793  591.949.671.613 -36,09%

Nợ dài hạn 178.200.000.000 205.681.821.593 -13,36%

Nợ phải trả 556.500.913.793 797.631.493.206 -30,23%

Vốn chủ sở hữu 571.208.563.608 504.051.404.065 13,32%

Tổng nguồn vốn 1.127.709.477.401   1.301.682.897.271 -13,37%

Vốn góp chủ sở hữu 97.919.450.000 97.919.450.000 0%

Hệ số tài chính

Hệ số VCSH trên tổng nguồn vốn (%)          50,65  38,72 11,93

Hệ số nợ phải trả trên tổng nguồn vốn (%)          49,35  61,28 -11,93

Hệ số khả năng thanh toán nhanh (lần) 0,01  0,01 0

Hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn (lần) 1,21  1,07 0,14

Tỷ suất lợi nhuận ròng trên VCSH (%) 23,67  12,25 11,42

CÁC CHỈ TIÊU HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN
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Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

- Hệ số nợ/tổng tài 
sản (Debt/Asset)

- Hệ số nợ/vốn chủ 
sở hữu 
(Debt/Equity)
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9,99%

19,03%

7,21%

12,88%

4,67%
6,95%

11,38%

22,19%

9,82%
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- Hệ số lợi nhuận 
sau thuế/ Doanh 

thu thuần

- Hệ số lợi nhuận 
sau thuế/ Vốn CSH 

(ROE)

- Hệ số lợi nhuận 
sau thuế/ Tổng TS 

(ROA)

- Hệ số lợi nhuận từ 
hoạt động KD/ 

Doanh thu thuần

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

Năm 2017

Năm 2018

Năm 2019

CHỈ TIÊU VỀ KHẢ NĂNG SINH LỜI CHỈ TIÊU VỀ CƠ CẤU VỐN
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Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

- Hệ số 
thanh toán 
ngắn hạn 
(Short-
term ratio)

- Hệ số 
thanh toán 
nhanh 
(Quick 
ratio)

1,37
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0,86
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Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

- Doanh thu 
thuần/Tổng 
tài sản

- Vòng quay 
hàng tồn kho 

CHỈ TIÊU VỀ NĂNG LỰC HỌAT ĐỘNG CHỈ TIÊU VỀ KHẢ NĂNG THANH TOÁN

537.568.786.821 
600.729.880.701 

879.174.765.751 

1.053.607.364.251 

Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

196.582.047.253 

157.523.160.529 

118.585.027.953 

169.837.514.666 
163.781.545.578 

114.336.400.026 

61.034.550.117 

118.932.121.559 

Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019

Lợi nhuận

Lợi nhuận 
gộp về bán 
hàng và 
cung cấp 
dịch vụ

Lợi nhuận 
thuần từ 
hoạt động 
kinh doanh

DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ LỢI NHUẬN QUA CÁC NĂM
ĐVT: Đồng

ĐVT: Lần ĐVT: Lần

ĐVT: Lần

ĐVT: Đồng
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Trở thành Công ty sản xuất Công – Nông nghiệp 

với công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường. 

Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La có bề dày hơn 

20 năm thành lập và phát triển, trải qua nhiều lần 

thay đổi, cải cách cả về máy móc, con người lẫn 

cơ cấu tổ chức. Trong mọi giai đoạn phát triển, 

Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La 

luôn nỗ lực đưa công ty trở thành một trong những 

công ty hàng đầu trong ngành mía đường theo 

một cách bền vững. Công ty luôn chủ động nắm 

bắt những công nghệ sản xuất mía đường tiên tiến 

nhất, đi cùng với đó là công tác đảm bảo vệ sinh 

môi trường nhằm hướng tới sự phát triển bền vững 

không chỉ cho bản thân công ty mà còn cho xã hội 

và cộng đồng.

Sở hữu đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, vùng 

nguyên liệu ổn định bền vững, mang đến cho đối 

tác và khách hàng các sản phẩm tiện ích với chi 

phí hợp lý, chất lượng cao.Nhân tố con người luôn 

được Công ty cổ phần Mía đường Sơn La đề cao. 

Đội ngũ nhân viên công ty luôn thể hiện tinh thần, 

trách nhiệm và sự cầu thị cao trong công việc nhằm 

mang lại hiệu quả làm việc cao và những thông lệ 

tốt đẹp cho công ty. Điều này được thể hiện rõ qua 

kết quả sản xuất kinh doanh và chất lượng sản 

phẩm của Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La.

Đầu tư phát triển vùng nguyên liệu ổn định, lâu dài 

trên cơ sở đảm bảo lợi ích hài hòa của Công ty và 

người trồng mía;

Nâng cao chất lượng sản phẩm, tối đa hóa lợi ích 

của khách hàng để tạo giá trị gia tăng chung cho 

công ty và xã hội;

Tăng trưởng bền vững;

Đảm bảo hài hòa lợi ích của cổ đông và thu nhập 

của người lao động;

Đóng góp thiết thực cho ngân sách địa phương và 

quan tâm đến công tác an sinh xã hội của cộng 

đồng.

GIÁ TRỊ CỐT LÕICÁC THÀNH TÍCH ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC

BAN CHẤP HÀNH TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM TẶNG BẰNG KHEN 

CHO CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG SƠN LA “ĐÃ CÓ THÀNH 

TÍCH XUẤT SẮC TRONG PHONG TRÀO THI ĐUA LAO ĐỘNG GIỎI VÀ XÂY DỰNG 

TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN VỮNG MẠNH.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA TẶNG CỜ THI ĐUA XUẤT SẮC CHO CÔNG TY ĐÃ 

CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC VÀ NHIỀU 

BẰNG KHEN.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TẶNG CỜ THI ĐUA HOÀN THÀNH XUẤT SẮC, TOÀN DIỆN 

NHIỆM VỤ CÔNG TÁC, DẪN ĐẦU PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC CỦA TỈNH 

SƠN LA

CÔNG ĐOÀN NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH SƠN LA 

TẶNG CỜ DẪN ĐẦU PHONG TRÀO “XANH-SẠCH-ĐẸP, BẢO ĐẢM ATVSLĐ”.

TỔNG GIÁM ĐỐC BHXH VIỆT NAM TẶNG BẰNG KHEN CHO CÔNG TY ĐÃ THỰC 

HIỆN TỐT CHÍNH SÁCH BHXH, BHYT.

CHỦ TỊCH NƯỚC TRAO TẶNG CÔNG TY HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG BA.

TIÊU CHÍ HOẠT ĐỘNG

TẦM NHÌN
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CHIẾN LƯỢC
PHÁT TRIỂN 

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP

II. NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH

III. PHÂN TÍCH S.W.O.T

IV. CÁC RỦI RO TRỌNG YẾU

V. MÔ HÌNH KINH DOANH VÀ NỘI LỰC

VI. CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN
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THÔNG TIN CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Tên Công ty Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La

Tên viết tắt SLS

Tên tiếng Anh Son La Sugar Joint Stock Company

Trụ sở Km 34, Quốc lộ 6 Sơn La - Hà Nội, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La

Điện thoại 0223 843 274

Fax 0223 843 406

Email slsmiaduongsonla@gmail.com

Website https://miaduongsonla.vn

Ngành nghề kinh doanh

- Đường: Sản xuất đường, chế biến và kinh doanh các sản phẩm sau đường.

- Phân bón và cây giống: Sản xuất, cung ứng phân bón và giống cây con.

- Kinh doanh nhiên liệu: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên 
quan.

- Kinh doanh khác: Vận tải hàng hóa đường bộ, kho bãi, lưu giữ hàng hóa, xây 
dựng công trình làm kênh mương nội đồng,giao thông vùng nguyên liệu mía.

Mã cổ phiếu SLS

Vốn điều lệ 97.919.450.000 đồng

Số lượng cổ phiếu lưu 
hành

9.791.945 cổ phiếu

Người đại diện theo 
pháp luật

Đặng Việt Anh – Chủ tịch Hội đồng quản trị

Khởi công xây dựng Công ty cổ phần Mía đường Sơn La tiền thân là Nhà máy Đường Sơn 
La trực thuộc Nông trường quốc doanh Tô Hiệu Sơn La quản lý.

UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Quyết định số 558/QĐ-UB về việc thành lập Công ty Mía 
đường Sơn La trên cơ sở chuyển giao nhiệm vụ xây dựng Nhà máy đường của Nông 
trường Quốc doanh Tô Hiệu. Theo đó, Nhà máy đường Sơn La được đổi tên thành Công 
ty Mía đường Sơn La.

UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Quyết dịnh số 50/QĐ-DNNN về việc quyết định thành lập 
doanh nghiệp Nhà nước Công ty Mía đường Sơn La trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn 
La.

Trong giai đoạn từ năm 1997 đến năm 2006 tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của 
Công ty kém hiệu quả có chiều hướng đi xuống và có nhiều khả năng phải phá sản.

UBND tỉnh Sơn La đã chủ trì cuộc họp cùng với các Ban, ngành chức năng làm việc với 
Công ty Mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp – Bộ Tài chính (DATC) để tìm 
ra các biện pháp giải quyết, hỗ trợ cho Công ty Mía đường Sơn La đủ điều kiện để chuyển 
đổi thành công ty cổ phần.

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công văn số 419/TTG_NN về việc sắp xếp đổi mới 
Công ty Mía đường Sơn La.

UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Quyết đinh số 2761/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương 
án cơ cấu tài chính và chuyển đổi sở hữu Công ty Mía đường Sơn La từ công ty Nhà nước 
sang công ty cổ phần.

Chủ tịch UBND – Trưởng ban đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh Sơn La đã có văn 
bản số 220 / UBND - KTTH về việc ủy quyền cho Công ty mua bán nợ và tài sản tồn đọng 
của doanh nghiệp chủ trì triệu tập và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ 
phần Mía đường Sơn La.

Công ty mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp đã tổ chức Đại hội đồng cổ 
đông thành lập Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La thành công. Công ty Mía đường Sơn 
La chính thức chuyển đổi hình thức sở hữu thành Công ty cổ phần Mía đường Sơn La.

SGDCK Hà Nội cấp Giấy chứng nhận Cổ phiếu Công ty cổ phần mía đường Sơn La niêm 
yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội với mã chứng khoán: SLS

09/1995

04/1996

08/1997

1997 - 2006

10/2006

04/2007

11/2007

01/2008

02/2008

09/2012
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Các sản phẩm chính của công ty hiện nay chủ yếu được tiêu 

thụ tại thị trường các tỉnh – thành phố: 

1. Hà Nội 

2. Hải Phòng 

3. Hải Dương

4. Vĩnh Phúc

Ngoài ra công ty cũng có mạng lưới phân phối sản phẩm ở 

hầu khắp các tỉnh thành lân cận.

- Đường: Sản xuất đường, chế biến và 
kinh doanh các sản phẩm sau đường.

- Phân bón và cây giống: Sản xuất, cung ứng 
phân bón và giống cây con.

- Kinh doanh nhiên liệu: Bán buôn nhiên liệu rắn, 
lỏng, khí và các sản phẩm liên quan.

- Vận tải hàng hóa đường bộ, kho bãi, lưu giữ hàng 
hóa.

- Xây dựng công trình làm kênh mương nội đồng, 
giao thông vùng nguyên liệu mía.

01
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1. ĐỊA BÀN KINH DOANH
2. CÁC SẢN PHẨM CHỦ ĐẠO

NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH

ĐƯỜNG KÍNH RS

Đây là sản phẩm chủ lực của Công ty và được chế biến với dây 

chuyền công nghệ hiện đại. Đường được làm từ nguyên liệu là 

cây mía tươi và một số phụ gia được phép sử dụng trong lĩnh vực 

chế biến thực phẩm. Hiện nay sản phẩm này đang được công ty 

đóng gói theo ba loại: túi 0,5 kg, túi 1 kg và bao 50 kg.

PHÂN VI SINH

Phân phức hợp hữu cơ vi sinh được chế biến từ các chế phẩm vi 

sinh với công nghệ tiên tiến, hiện đại. Sản phẩm có công dụng 

tăng cường hữu cơ cho đất, cung cấp đầy đủ các chất dinh 

dưỡng, tăng khả năng kháng sâu bệnh, chịu hạn, kích thích phát 

triển cho cây mía, tăng năng suất từ 10-15%. Đây là loại phân 

được Công ty Mía đường Sơn La sản xuất chủ yếu để bón lót, 

bón thúc cho vùng nguyên liệu của công ty.

XĂNG DẦU

Công ty kinh doanh xăng dầu, cung cấp kịp thời, đáp ứng nhu cầu 

cho các phương tiện chuyên chở hàng hóa trong nội bộ Công ty.

ĐƯỜNG RE

Đây là sản phẩm mới của công ty. Được sản xuất từ cây mía và 

có độ tinh khiết rất cao nên còn được gọi là đường trắng tinh 

khiết. Trong quá trình sản xuất hoàn toàn không sử dụng hóa 

chất tẩy trắng nhưng vẫn loại bỏ được tạp chất, đáp ứng đầy đủ 

các tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm.
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PHÂN TÍCH S.W.O.T

ĐIỂM MẠNH

-  Giá bán đường ở mức thấp hơn trung bình 

ngành do sở hữu dây chuyền sản xuất hiện 

đại. Giá thành bán không chịu chi phí vận 

chuyển lưu kho cũng như mất mát do người 

mua thu mua đường tại nhà máy

-  Hoạt động sản suất đạt hiệu quả cao với hiệu 

suất đường/mía tốt nhất cả nước;

-  Sở hữu vùng nguyên liệu ổn định vì tạo được 

mối quan hệ tốt với người nông dân.

ĐIỂM YẾU

-  Vùng nguyên liệu đồi núi khó cơ giới hóa;

-  Chất lượng cây mía phụ thuộc hoàn toàn vào 

điều kiện thời tiết do thiếu đầu tư vào hệ thống 

tưới tiêu quy lớn cho vùng nguyên liệu.

CƠ HỘI

- Thổ nhưỡng và điều kiện tự nhiên thuận 

lợi, đem lại mía có năng suất ổn định và chữ 

đường cao nhất miền Bắc;

- Tiếp tục được miễn thuế Thu nhập Doanh 

nghiệp từ hoạt động chế biến sản xuất nông 

sản do vị trí nhà máy ở địa bàn có điều kiện 

kinh tế - xã hội khó khăn.

THÁCH THỨC

- Công ty gặp phải sự cạnh tranh về giá với đường lậu, 

đường lỏng chủ yếu từ Thái Lan;

- Từ ngày 01/01/2020 Việt Nam đã chính thức thực hiện 

hiệp định ATIGA bãi bỏ hạn ngạch thuế quan nhập khẩu 

đường từ các nước ASEAN.
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RỦI RO VỀ KINH TẾ

Nền kinh tế thế giới nói chung và nền kinh tế Việt Nam nói 

riêng chịu ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch Covid và thực hiện giãn 

cách xã hội nhằm kiểm soát dịch. Với tình hình diễn biến dịch 

bệnh phức tạp như hiện nay, mỗi sự thay đổi về chính sách 

kinh tế đều có sự tác động mạnh mẽ tới tình hình sản xuất 

kinh doanh của công ty. Công ty cần tính toán các rủi ro này kỹ 

lưỡng và có định hướng phát triển riêng dựa vào các thị trường 

tiềm năng và ổn định mà công ty đang khai thác.

CÁC RỦI RO TRỌNG YẾU

RỦI RO VỀ CẠNH TRANH

Không chỉ có sự cạnh tranh giữa các nhà máy đường trong 

nước, đường lậu, đường lỏng giá rẻ chủ yếu từ Thái Lan vẫn luôn 

là đối thủ chính của Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La nói 

riêng và mía đường Việt Nam nói chung. Cùng với đó, hiệp định 

ATIGA làm cho sự cạnh tranh giữa đường nội và đường nhập 

khẩu thêm khốc liệt.

RỦI RO VỀ VÙNG NGUYÊN LIỆU

Vùng nguyên liệu mía của cả nước liên tục suy giảm, nhiều 

nhà máy đường không đủ nguyên liệu để phục vụ sản xuất. 

Nguyên nhân chủ yếu là do cây mía chưa đem lại hiệu quả 

kinh tế như người nông dân mong muốn, thu nhập từ cây mía 

chưa thực sự hấp dẫn đối với bà con nông dân; diện tích vùng 

nguyên liệu ở địa bàn gần, đất bằng ngày càng bị thu hẹp.

Quá trình sản xuất đường từ cây mía sẽ sinh ra một số phụ 

phẩm như bã mía, mật rỉ, bùn lọc… Đây là các chất thải hữu cơ, 

không gây độc hại về mặt hóa chất nhưng nếu không được xử 

lý thì có thể gây ô nhiễm nghiêm trọng tới môi trường. Tuy nhiên 

với công nghệ xử lý chất thải hiện tại hoàn toàn có thể xử lý 

được hết các chất thải độc hại này. Công ty phải quan tâm việc 

nâng cấp, đầu tư xây dựng hệ thống xử lý chất thải, chủ động 

tận dụng một phần phế phẩm trong quá trình sản xuất đường từ 

cây mía để làm thành phân vi sinh, xăng sinh học nhằm tối đa 

hóa lợi nhuận từ cây mía và giảm thiểu tác hại tới môi trường.

RỦI RO VỀ MÔI TRƯỜNG

RỦI RO VỀ LUẬT PHÁP

Là một công ty đại chúng đã niêm yết tại Sở giao dịch chứng 

khoán Hà Nội, công ty chịu sự chi phối của đồng thời của Luật 

doanh nghiệp, Luật chứng khoán,… và sự điều chỉnh của Sở 

giao dịch chứng khoán Hà Nội. Mỗi sự thay đổi của chính 

sách, pháp luật sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro tới quá trình thực hiện 

kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty. Công ty cần có 

nhận thức chuẩn xác và thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa 

vụ của mình theo đúng quy định của pháp luật trong quá trình 

hoạt động.
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1. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

MÔ HÌNH KINH DOANH VÀ NỘI LỰC

Hiện tại, Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La được tổ chức theo hình thức công ty cổ phần đại chúng, đã niêm 

yết trên sàn HNX. Dựa trên các mục tiêu phát triển chiến lược, công ty đã xây dựng mô hình quản trị phù hợp, 

đảm bảo tuân thủ các quy định theo Pháp luật Việt Nam và Điều lệ công ty.

TÊN BỘ PHẬN MÔ TẢ CHỨC NĂNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định 

cao nhất của công ty cổ phần. Đại hội cổ đông thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo 

quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

  HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý công ty, do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, có toàn 

quyền nhân danh công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty 

không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và điều 

lệ của công ty.

  BAN KIỂM SOÁT

Ban Kiểm soát của công ty do Đại hội đồng cổ đông bầu ra. Ban Kiểm soát có nhiệm 

vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong điều hành hoạt động kinh doanh, báo cáo tài 

chính của Công ty. Ban Kiểm soát hoạt động độc lập với Hội đồng quản trị và Ban Tổng 

giám đốc.

  TỔNG GIÁM ĐỐC
Tổng Giám đốc là người điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty và chịu trách 

nhiệm trước HĐQT về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.

  MỘT SỐ PHÒNG

  BAN CHỨC NĂNG

- Phòng Tài chính kế toán: Phòng Tài chính kế toán thực hiện các chức năng: Tổ chức 

bộ máy kế toán, quản lý vốn và tài sản; Thực hiện các nhiệm vụ kế toán và thủ quỹ, 

thống kê, lập các báo cáo quyết toán quý, năm và quyết toán đầu tư; Tham mưu cho 

Ban Tổng giám đốc xây dựng kế hoạch tài chính hàng năm.

- Phòng Kỹ thuật Hóa nghiệm Quản lý Chất lượng và Môi trường: Lấy mẫu phân tích 

các thông số của sản phẩm đường, mật… kiểm tra chất lượng của sản phẩm trước khi 

đưa ra thị trường

- Phòng kế hoạch kinh doanh: Giám sát, kiểm tra chất lượng của sản phẩm trước khi 

đưa ra thị trường. Xây dựng chiến lược bán hàng, chiến lược quảng cáo phù hợp cho 

từng giai đoạn, từng sản phẩm nhằm tối đa hóa doanh số.

- Phòng tổ chức hành chính: Quản lý tiền lương, tham mưu cho BGĐ về việc bố trí nhân 

sự cho phù hợp với nhu cầu phát triển của Công ty; quản lý hồ sơ lí lịch của công nhân 

viên; đồng thời thực hiện công tác hành chính như công tác an ninh quốc phòng, bảo 

vệ cơ quan; môi trường, phòng cháy chữa cháy, quản lý nhà ăn; xây dựng kế hoạch đào 

tạo nghiệp vụ.

2. CHỨC NĂNG CÁC BỘ PHẬN VÀ PHÒNG BAN TRONG CÔNG TY

TỔNG GIÁM ĐỐC

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN KIỂM SOÁT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

XÍ NGHIỆP 
KINH 

DOANH 
NÔNG 

SẢN VÀ 
THƯƠNG 

MẠI

NHÀ MÁY 
CHẾ BIẾN 
ĐƯỜNG

XÍ NGHIỆP 
NGUYÊN 

LIỆU

XÍ NGHIỆP 
SẢN XUẤT 
PHÂN BÓN

PHÒNG 
KỸ THUẬT 

HÓA 
NGHIỆM 

MÔI 
TRƯỜNG

PHÒNG 
KẾ HOẠCH 

KINH 
DOANH

PHÒNG 
TÀI CHÍNH 
- KẾ TOÁN

PHÒNG 
TỔ CHỨC 

HÀNH 
CHÍNH
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3. NỘI LỰC
CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

VÙNG NGUYÊN LIỆU

CTCP Mía đường Sơn La có khả năng chủ động 

nguồn nguyên liệu đầu vào với vùng nguyên liệu 

7.771 ha (~3,3% vùng nguyên liệu mía cả nước) và 

tập trung chủ yếu ở 02 huyện Mai Sơn, Yên Châu 

thuộc khu vực Trung du và Miền núi phía Bắc. Tuy 

khu vực này gặp khó khăn về cơ giới hóa do địa 

hình đồi núi và manh mún nhưng lại sở hữu điều 

kiện thổ nhưỡng đáp ứng tương đối tốt các điều 

kiện sinh trưởng của cây mía.

Vùng nguyên liệu có năng suất, chữ đường cao. 

Mía đường Sơn La đã cải thiện được hiệu quả sản 

xuất mía và đường. Giá thành sản xuất đường của 

doanh nghiệp đã giảm trong giai đoạn này cho 

chất lượng mía tốt, hệ thống máy móc được đầu 

tư hoàn chỉnh, chữ đường cao dẫn đến tỷ lệ thu hồi 

đường cao.

KHẢ NĂNG SẢN XUẤT

Niên vụ 2016 - 2017, Mía đường Sơn La đã hoàn 

thành dự án đầu tư nâng cấp dây chuyền sản xuất 

từ 2.500 TMN lên 5.000 TMN, sản lượng sản xuất 

đạt hơn 60.000 tấn đường/năm (~15% năng lực 

sản xuất miền Bắc và 4% năng lực sản xuất cả 

nước).

Liên tục cải tiến công 

nghệ, năng lực sản xuất 

và chất lượng hiệu quả 

hoạt động nhằm tối ưu 

hóa hiệu quả sản xuất 

kinh doanh của Công ty

Đảm bảo chất lượng, điều 

kiện lao động, các chính 

sách phúc lợi hợp lý và đúng 

quy định pháp luật cho cán 

bộ công nhân viên công ty.

Thực hiện tốt các mục tiêu 

phát triển bền vững mà 

Ban lãnh đạo công ty đề ra

Nâng cao uy tín, chất 

lượng sản phẩm, tạo 

mối quan hệ tốt với các 

đối tác và nhà đầu tư.

Phát triển vùng nguyên liệu 

bền vững. Đưa ra các chính 

sách thu mua và hỗ trợ cho 

cây mía một cách phù hợp 

để đảm bảo lợi ích giữa 

công ty và người nông dân.
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HOẠT ĐỘNG 
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I. BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

II. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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1. KẾT QUẢ SẢN XUẤT NIÊN VỤ 2019-2020

Niên vụ 2019-2020, bắt đầu từ ngày 01/7/2019 

và kết thúc vào ngày 30/6/2020, nhưng ngày 

05/12/2019, Công ty cổ phần Mía đường Sơn La 

mới chính thức bước vào vụ ép 2019-2020, đến 

ngày 05/05/2020 Công ty đã tiếp nhận hết toàn 

bộ lượng mía trong vùng nguyên liệu, chính thức 

kết thúc vụ ép.

STT Nội dung Thực hiện

1 Ngày vào vụ 05/12/2019

2 Ngày kết thúc vụ 05/05/2020

3 Số ngày trong vụ 154 ngày

4
Hiệu suất an toàn thiết 

bị
97,93%

5 An toàn lao động 100%

1.1. Công tác sản xuất mía nguyên liệu

Niên vụ 2019-2020, Công ty đã ký hợp đồng với hơn 

10 ngàn hộ nông dân trồng mía, tổng diện tích mía 

toàn vùng là 7.771 ha, giảm 1.610 ha so với niên 

vụ 2018-2019. Nguyên nhân giảm diện tích là do: 

thu nhập từ trồng mía thấp hơn nhiều so với trồng 

cây ăn trái nên một số diện tích đất bằng nông dân 

chuyển sang trồng cây ăn trái, niên vụ 2019-2020 

kết thúc vụ khá muộn so với khung thời vụ, một số 

diện tích mía thu hoạch muộn tỷ lệ mọc mầm kém 

phải phá bỏ; Với số diện tích mía như trên niên vụ 

2019-2020 vẫn đáp ứng được công suất chế biến 

của dây chuyền và khung mùa vụ thu hoạch mía.

1.1.1. Kết quả sản xuất mía nguyên liệu niên vụ 

2019-2020:

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC
- Diện tích mía ký hợp đồng: 7.771 ha (Diện tích mía 

của Công ty TNHH Nông nghiệp Tô Hiệu - Sơn La: 

334 ha).

- Năng suất bình quân: 65,16 tấn/ha.

- Tổng sản lượng mía: 506.376 tấn.

 Trong đó: + Sản lượng mía chế biến: 485.572 tấn.

         + Sản lượng mía để giống: 20.804 tấn.

1.1.2. Thuận lợi:

- Được sự hỗ trợ của chính quyền địa phương các 

cấp, những chủ trương và chính sách điều chỉnh 

kịp thời của Hội đồng quản trị Công ty, cũng như sự 

hợp tác gắn bó của người trồng mía; 

- Đội ngũ cán bộ khuyến nông có nhiều kinh ng-

hiệm, tận tụy với công việc, thường xuyên tuyên 

truyền vận động, kiểm soát đồng ruộng, quản lý 

và đôn đốc phòng trừ dịch hại mía, hướng dẫn 

chủ Hợp đồng thực hiện đúng, đủ quy trình chăm 

sóc, thu hoạch... để cây mía đạt năng suất và chất 

lượng cao.

- Công ty đã lựa chọn và đầu tư được một số giống 

mía và phân bón phù hợp với địa chất và khí hậu 

của địa phương.

- Về nhân công thu hoạch mía niên vụ 2019-2020 

do ảnh hưởng của dịch Covid-19, lao động ở các 

địa phương không đi ngoại tỉnh nên vào lúc cao 

điểm thu hoạch mía không bị thiếu nhân công.

1.1.3. Khó khăn:

- Việc dồn điền đổi thửa không thực hiện được do 

địa hình đồi dốc, manh mún là nguyên nhân gây 

khó khăn trong việc áp dụng kỹ thuật canh tác tiên 

tiến vào sản xuất. Công ty đã nghiên cứu, đầu tư 

và áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất nhưng hiệu 

quả rất thấp nên chi phí nhân công trong việc trồng, 

chăm sóc và thu hoạch mía vẫn chiếm tỷ trọng cao 

trong chí phí sản xuất.

- Công tác phát triển diện tích mía niên vụ 2019-

2020 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 và giảm năng suất bình quân.

- Vùng nguyên liệu khá xa Công ty (Cự ly vùng 

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT VÀ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH 
NIÊN VỤ 2019-2020
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1.3. Kết quả sản xuất phân bón

STT Chỉ tiêu ĐVT Kế hoạch Thực hiện
% Thực hiện / 

Kế hoạch

1 Sản lượng phân vi sinh tấn 1.500 1.821,5 121,43

2 Phân bùn ủ men tấn 28.339

nguyên liệu gần Công ty nhất là 3km, cự ly xa nhất 

68 km, cự ly trung bình là 21,5 km). Đa số đường 

nội đồng có độ dốc cao, mức độ nguy hiểm lớn, di 

chuyển khó khăn. Hàng năm Công ty phải chi hơn 

1 tỷ đồng để phối hợp với bà con nông sửa chữa 

nhưng mỗi khi trời mưa to lại hư hỏng nặng. Đây là 

yếu tố cản trở rất lớn cho việc phát triển diện tích 

trồng mía.

- Thời điểm cuối năm 2019, đầu năm 2020 thời tiết 

nắng hạn kéo dài đã làm giảm đáng kể sản lượng 

mía, cây mía bị khô làm ảnh hưởng đến chất lượng 

đường thành phẩm. 

1.2. Kết quả sản xuất chế biến đường

Niên vụ 2019-2020, là một niên vụ tương đối thuận 

lợi cho sản xuất chế biến đường, nhà máy chế biến 

đường đã ép được hết sản lượng mía trong vùng 

nguyên liệu, thời gian thu hoạch đúng khung thời 

vụ, vấn đề này đã đáp ứng được mong muốn của 

cả Công ty và người nông dân trong suốt những 

năm qua.

Để có được kết quả này là nhờ sự quan tâm đầu tư 

nâng cấp nhà máy chế biến đường rất đúng hướng 

và đúng thời điểm của Các cổ đông, của Hội đồng 

quản trị trong những năm qua. Bên cạnh đó, Công 

ty đã đào tạo được được đội ngũ cán bộ, công nhân 

kỹ thuật khá lành nghề, tâm huyết với công việc nên 

đã đảm bảo được an toàn thiết bị, an toàn lao động 

và chất lượng đường, kết quả cụ thể như sau:

44,94%

38,99%

12,17%

3,87% 0,03%

CƠ CẤU SẢN PHẨM

Đường trắng cao cấp đặc biệt (≤50IU)

Đường trắng cao cấp I (≤70IU)

Đường trắng cao cấp II (≤90IU)

Đường trắng loại 1(>90IU)

Đường hồi dung

44,94%

38,99%

12,17%

3,87% 0,03%

CƠ CẤU SẢN PHẨM

Đường trắng cao cấp đặc biệt (≤50IU)

Đường trắng cao cấp I (≤70IU)

Đường trắng cao cấp II (≤90IU)

Đường trắng loại 1(>90IU)

Đường hồi dung

STT Chỉ tiêu ĐVT Kế hoạch Thực hiện
% Thực hiện/

Kế hoạch

1
Sản xuất, chế biến đường 
RS

Tấn 62.500 64.646 103,43

Tổng sản lượng đường nhập kho niên vụ 2019-2020:

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 2019-2020, Công ty sản xuất phân 

vi sinh 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, bảo vệ được môi 

trường. Riêng sản lượng phân bùn ủ men phụ thuộc 

vào sản lượng thực tế thu được trong quá trình sản 

xuất đường, vụ vừa qua Công ty sản xuất đến đâu 

tiêu thụ hết đến đó.

Niên vụ 2019-2020 việc làm của người lao động đã 

ổn định, các chế độ chính sách như: tiền lương, tiền 

thưởng, ăn ca, các chế độ phúc lợi - xã hội, tiền bảo 

hiểm được Công ty chi trả kịp thời đúng quy định:

2.1. Công tác lao động

Niên vụ 2019-2020, Công tác nhân sự đã ổn định, 

chất lượng lao động cơ bản đáp ứng được yêu cầu 

của công việc, ý thức trách nhiệm của người lao 

động được nâng cao, đặc biệt ý thức trong việc tiết 

kiệm vật tư, hóa chất góp phần đáng kể trong việc 

giảm chi phí giá thành sản phẩm. 

2.2. Công tác tiền lương: 

Ban điều hành Công ty luôn xác định thu nhập của 

người lao động là yếu tố quan trọng hàng đầu để 

người lao động yên tâm gắn bó, nên Công ty luôn 

quan tâm nâng cao năng lực sản xuất tạo thu nhập 

cho người lao động. Niên vụ 2019-2020 tiền lương 

bình quân của người lao động là 7,5 triệu đồng/

tháng và được Công ty chi trả đầy đủ, kịp thời theo 

đúng thỏa thuận trong hợp đồng đã ký kết.

3. Các chế độ chính sách của người lao động

Các chế độ như tiền thưởng, ăn ca, tiền bảo hiểm 

được Công ty thực hiện đúng theo Thỏa ước lao 

động tập thể, hợp đồng lao động và quy định của 

pháp luật hiện hành.

4. Công tác chăm lo đời sống cho người lao 

động.

Công ty luôn quan tâm chăm lo đến đời sống tinh 

thần của người lao động như: tặng quà vào các dịp 

lễ tết, mua thẻ bảo hiểm con người tặng cho người 

lao động... tổng kinh phí chi quà tặng cho người lao 

động năm 2019-2020 là 1.059.970.000 đồng.

2. CÔNG TÁC LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG VÀ CHĂM LO ĐỜI SỐNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG
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Chỉ tiêu ĐVT
Thực hiện niên vụ 

2018-2019

Niên vụ 2019-2020

Kế hoạch Thực hiện
Thực hiện/
kế hoạch

Tổng doanh thu Tỷ đồng 890,17 863,98 1.065,75 123,35%

Tổng chi phí Tỷ đồng 826,94 838,45 946,43 112,88%

Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 63,24 25,53 119,32 467,36%

Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 63,24 25,53 119,32 467,36%

Lãi cơ bản/cổ phiếu Đồng 6.458 2.607 12.185 467,36%

Đồng hành với Công ty, Ban chấp hành công đoàn 

Công ty cũng luôn quan tâm, động viên người lao 

động như: Thăm hỏi ốm đau, hiếu, hỷ và tặng quà 

cho Người lao động nhân các dịp ra quân đầu năm, 

Quốc tế phụ nữ, khen thưởng khuyến học... Tổng 

kinh phí chi trong năm trên 200 triệu đồng.

Trong các năm vừa qua Công ty đã đầu tư thiết bị 

để nâng cao chất lượng đường vì vậy sản phẩm 

đường của công ty đã chiếm được vị thế trên thị 

trường đường trong nước. Sản phẩm đường của 

Công ty đã đạt chuẩn ISO và vệ sinh an toàn thực 

phẩm theo quy định, Công ty đã mở rộng thị trường 

bán buôn trong nước, Ổn định các khách hàng 

truyền thống và tiếp tục mở rộng thị trường tiêu 

thụ đến các khách hàng thương mại nên đã hoàn 

thành vượt mức kế hoạch doanh thu và lợi nhuận 

được Đại hội đồng cổ đông năm 2019 giao.

- Từ ngày 01/01/2020, nước ta đã xóa bỏ hạn ngạch 

thuế quan nhập khẩu đường đối với các nước 

ASEAN, mức thuế xuất nhập khẩu đường vào Việt 

Nam là 0%, tình trạng đường buôn lậu qua biên giới 

ngày càng diễn biến phức tạp, cùng với ảnh hưởng 

của đại dịch COVID-19 đã khiến cho hoạt động của 

ngành mía đường chống chất khó khăn, trong đó 

Công ty chúng ta cũng bị ảnh hưởng không nhỏ.

- Thành quả đạt được nêu trên đã chứng minh các 

chủ trương của Cổ đông lớn, các quyết sách của 

Hội đồng quản trị là đầu tư đúng hướng, đúng thời 

điểm. Ban điều hành Công ty xác định giai đoạn 

này chúng ta đang phải chống chọi với “cuộc khủng 

hoảng kép” từ nhiều phía, nhưng chúng ta đã từng 

bước vượt qua. Ban Điều hành Công ty luôn tin 

tưởng vào kế hoạch và định hướng của Các Cổ 

đông và Hội đồng quản trị.

- Ban điều hành Công ty sẽ nỗ lực không ngừng, 

kiên định trên con đường hướng tới mục tiêu phát 

triển bền vững cùng ngành mía đường trong nước, 

đảm bảo: Góp phần phát triển kinh tế địa phương; 

Bảo vệ môi trường; Hỗ trợ phát triển cộng đồng; 

Đảm bảo chất lượng sản phẩm; Đảm bảo lợi ích 

hài hòa giữa người trồng mía và Công ty để ổn 

định 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, đảm bảo quyền lợi của Cổ đông.

- Đồng thời, 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.

- Tiếp tục phát huy tối đa kinh nghiệm và tập trung 

nguồn lực hiện có để đẩy mạnh phát triển lĩnh vực 

kinh doanh chế biến đường.

- 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.

3. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH NĂM 2019-2020 (TỪ 01/7/2019 ĐẾN 30/6/2020)
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BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NIÊN VỤ 2019-2020

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu 

rộng, hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường đối 

với các nước ASEAN bị xóa bỏ; hoạt động gian lận 

thương mại, nhập khẩu đường thô, đường lỏng 

ngày càng phức tạp và tinh vi; Biến đổi khí hậu ảnh 

hưởng lớn đến năng suất, chất lượng nhiều vùng 

trồng mía nguyên liệu; đại dịch COVID-19 bùng 

phát khiến cho ngành mía đường chồng chất khó 

khăn. 

Theo thông tin từ Hiệp hội mía đường Việt Nam 

trong thời gian từ năm 2017 đến nay đã có 12 nhà 

máy đường trong Hiệp hội phải đóng cửa, hiện nay 

chỉ còn 29 nhà máy còn tồn tại.

Nhận thức rõ những khó khăn phải đương đầu, Hội 

đồng quản trị Công ty đã có kế hoạch, xác định 

nhiệm vụ cụ thể trước mắt và các nhiệm vụ dài hạn 

của từng đơn vị trong Công ty. 

Các nhiệm vụ, giải pháp hết sức cụ thể và khả 

thi như: Khảo nghiệm để lựa chọn nâng cao chất 

lượng giống mía, trồng mía hố trên địa hình đồi 

dốc, trồng mía thu; đầu tư nâng cấp dây chuyền 

chế biến đường để nâng công suất chế biến nhằm 

thu hoạch mía đúng vụ tăng hiệu quả thu hồi mía/

đường; đầu tư thiết bị nâng cao chất lượng đường 

thành phẩm để tăng tính cạnh tranh về số lượng 

tiêu thụ và giá bán trên thị trường...

Dự báo được tình hình thực tế, tại Đại hội đồng cổ 

đông thường niên 2019, HĐQT đã đưa ra các chỉ 

tiêu kế hoạch kinh doanh của năm 2019-2020 và 

được ĐHĐCĐ thông qua phù hợp với thực tế, định 

hướng tốt cho Ban điều hành Công ty trong việc 

triển khai thực hiện. 

2.1. Kết quả sản xuất kinh doanh

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường 

niên 2019 và các Nghị quyết của HĐQT, Ban điều 

hành đã triển khai kịp thời và đem lại hiệu quả đáng 

khích lệ:

- Công tác nguyên liệu mía: Niên vụ 2019-2020, 

diện tích mía toàn vùng của Công ty đạt 7.771 ha, 

năng suất BQ 65,16 tấn/ha; Sản lượng mía chế 

biến: 485.572 tấn, kết quả này đã đáp ứng được 

công suất chế biến của dây chuyền và khung mùa 

vụ thu hoạch mía.

- Công tác chế biến: Dây chuyền chế biến đường 

đã ổn định được công suất chế biến, chất lượng 

đường đã được nâng cao; đảm bảo an toàn thiết bị.

- Công tác tổ chức cơ bản đã tinh gọn bộ máy quản 

lý, sắp xếp định biên lao động phù hợp với nhu cầu 

sử dụng lao động của công ty;

- Công tác mua sắm vật tư được cân nhắc và khảo 

sát kỹ thị trường trước khi mua nên tiết giảm được 

chi phí khá lớn. 

Năm 2019-2020, Công ty đã hoàn thành vượt mức 

kế hoạch các chỉ tiêu chủ yếu trong SXKD đã được 

Đại hội đồng cổ đông giao, cụ thể:

- Doanh thu tăng 19,72% so với năm trước và vượt 

23,35 so với kế hoạch

 - Lợi nhuận sau thuế tăng 88,68% so với năm trước 

và vượt 367,36 so với kế hoạch.

Đánh giá tổng quan năm 2019-2020, Công ty đã 

hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ giao, 

thị phần giữ được mức ổn định, đây là kết quả rất 

đáng phấn khởi trong bối cảnh ngành đường Việt 

Nam vẫn còn quá nhiều khó khăn.

2.2. Một số công tác khác

- Song song với mục tiêu hiệu quả sản xuất kinh 

doanh, Công ty đã thực hiện tốt các nội dung công 

việc theo quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà 

nước, của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với 

công ty niêm yết. 

1. TÌNH HÌNH CHUNG

2. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 

TRONG NIÊN VỤ 2019 - 2020

1.065,75

119,32
2019-2020

Tổng 
doanh thu

Lợi nhuận 
sau thuế890,17

63,24

2018-2019

Tổng 
doanh thu

Lợi nhuận 
sau thuế

Đơn vị tính: Tỷ đồng
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Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường 

niên 2019, HĐQT đã triển khai:

- Tổ chức đầy đủ các cuộc họp định kỳ theo quy 

định để triển khai Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ 

thông qua. Niên vụ 2019-2020 HĐQT đã ban hành 

67 Nghị quyết, ngoài ra còn ban hành các loại văn 

bản khác để chỉ đạo kịp thời các hoạt động của 

Công ty.

- Các cuộc họp của HĐQT đều có sự tham gia mở 

rộng của Ban điều hành, Ban Kiểm soát và các đơn 

vị có liên quan nhằm tạo điều kiện cho các thành 

viên Hội đồng quản trị nắm bắt các khó khăn và 

đưa ra các chỉ đạo kịp thời theo từng lĩnh vực được 

phân công theo dõi, giám sát.

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị đã điều hành các hoạt 

động của Hội đồng Quản trị theo đúng thẩm quyền. 

Các thành viên Hội đồng quản trị đã tích cực quản 

lý, giám sát công ty; đưa ra những đánh giá, ý kiến 

khách quan nhằm mục tiêu tăng cường công tác 

quản trị công ty; hoàn thành nhiệm vụ của Hội 

đồng Quản trị được Đại hội đồng cổ đông giao phó.

- Hội đồng quản trị thường xuyên có sự thảo luận, 

hội ý và thống nhất các ý kiến chỉ đạo đối với từng 

công việc phát sinh trong quá trình sản xuất kinh 

doanh.  

- Tổng thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và 

Thư ký trong năm 2019-2020 là 852.000.000 đồng, 

nằm trong khuôn khổ mức thù lao đã được Đại hội 

đồng cổ đông thông qua.

Trong vai trò quản trị, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo 

quyết liệt, thường xuyên và sát cánh cùng Ban điều 

hành để kịp thời đưa ra các quyết sách linh hoạt 

đảm bảo đúng định hướng “Tăng trưởng bền vững 

- hiệu quả hợp lý” cho Công ty và hỗ trợ Ban điều 

hành giải quyết các vấn đề phát sinh trong quản lý 

điều hành.

Căn cứ các quy định tại Quy chế quản trị nội bộ 

công ty, Hội đồng quản trị tự đánh giá, niên độ 

2019-2020 tập thể Hội đồng quản trị và từng thành 

viên HĐQT đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được 

giao. 

- Tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức và nâng cao 

chất lượng đội ngũ, tăng năng suất lao động, chống 

lãng phí, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người 

lao động, thực hiện tốt các chính sách lao động 

theo luật định. Duy trì trật tự kỷ cương, đoàn kết nội 

bộ trong công ty.

- Thực hiện tốt các quy định về ATVSLĐ, PCCN, giải 

quyết đầy đủ chế độ cho người lao động theo luật 

định, tích cực thực hiện Bảo vệ môi trường.

Kết quả hoạt động của Ban Giám đốc: 

Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt việc giám sát đối 

với Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý Công ty 

trong công tác triển khai thực hiện các Nghị quyết 

của ĐHĐCĐ và Hội đồng Quản trị. Thường xuyên 

kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của 

Tổng giám đốc, Ban điều hành; kiểm tra tình hình 

chấp hành tuân thủ các quy định của Pháp luật đối 

với hoạt động của Công ty.

Niên độ 2019 - 2020, Hội đồng quản trị đánh giá 

cao sự nỗ lực và tinh thần vượt khó của Tổng giám 

đốc và các cán bộ quản lý trong Công ty, Ban điều 

hành Công ty đã tích cực thực hiện các Quyết nghị 

của ĐHĐCĐ, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT 

và các khuyến cáo của BKS. Hoạt động của Công 

ty luôn tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều 

lệ và các Quy chế quản lý nội bộ. Tổng giám đốc 

và các cán bộ quản lý đã nỗ lực phấn đấu và hoạt 

động có hiệu quả, giúp cho Công ty hoàn thành 

thắng lợi các chỉ tiêu SXKD.

Kết luận:

Căn cứ các quy định tại Quy chế quản trị nội bộ 

công ty, Hội đồng quản trị đánh giá, niên độ 2019-

2020 Tổng giám đốc đã hoàn thành xuất sắc nhiệm 

vụ được giao. 

Mặc dù kết quả sản xuất kinh doanh đạt được của 

năm 2019-2020 là khả quan so với tình hình chung 

của ngành mía đường trong nước, tuy nhiên Hội 

đồng quản trị nhận thấy và tự đánh giá vẫn còn một 

số tồn tại, hạn chế như sau:

- Tính ổn định của vùng mía nguyên liệu vẫn chưa 

được đảm bảo, cạnh tranh giữa các loại cây trồng 

vẫn diễn ra gay gắt, thu nhập từ cây mía chưa thực 

sự hấp dẫn đối với bà con nông dân; diện tích vùng 

nguyên liệu ở địa bàn gần, đất bằng ngày càng bị 

thu hẹp dẫn đến giá thành mía nguyên liệu ngày 

càng tăng (do chi phí vận chuyển, chi phí sửa 

đường tăng ...), năng suất mía giảm.

- Bộ máy nhân sự tuy đã được củng cố nhưng chất 

lượng nguồn nhân lực chưa cao, lao động chưa đáp 

ứng được yêu cầu vẫn còn khá lớn.

- Tuy Ban điều hành đã có nhiều cố gắng trong 

công tác tiêu thụ nhưng sản lượng đường tồn kho 

thường xuyên ở các thời điểm trong năm vẫn khá 

lớn, gây áp lực về nguồn vốn thanh toán nợ đến 

hạn ngân hàng, nợ các nhà cung cấp.... Nguồn 

vốn phục vụ cho hoạt động SXKD của công ty chủ 

yếu từ vay ngân hàng, làm giảm tính chủ động của 

Công ty và tăng chi phí lãi vay.

3. VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2019 – 2020

4. HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỐI VỚI TỔNG GIÁM ĐỐC 

5. NHỮNG HẠN CHẾ TỒN TẠI
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II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2020-2021

1. NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH CHUNG

2. KẾ HOẠCH PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ NIÊN VỤ 2020 – 2021

3. CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Theo dự báo niên vụ 2020 - 2021 ngành mía đường 

vẫn phải tiếp tục đương đầu với khó khăn thách 

thức từ nhiều phía. Ngành đường của chúng ta 

đang mong chờ các Bộ, cơ quan triển khai có hiệu 

quả nội dung Thông báo Kết luận số 88/TB-VPCP 

ngày 10/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn 

Xuân Phúc về các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho 

ngành mía đường, đặc biệt là mong chờ Bộ Công 

thương áp dụng biện pháp phòng vệ phù hợp với 

pháp luật Việt Nam và thông lệ quốc tế để bảo vệ 

sản xuất mía đường trong nước; áp dụng biện pháp 

chống phá giá đối với đường lỏng sirô ngô và các 

chất tạo ngọt khác; tăng cường chống buôn lậu 

đường, đặc biệt tại các địa bàn trọng điểm; Tăng 

cường quản lý thị trường, chống gian lận thương 

mại ...

Để tạo nền tảng tiếp tục phát triển bền vững trong 

tình hình mới chúng ta cần phải cần phải chủ động 

tự đổi mới cách làm, có các giải pháp, đối sách phù 

hợp với thực tế, thực hiện tốt công tác quản lý diện 

tích vùng nguyên liệu; nhằm hạn chế nguy cơ phá 

vỡ kế hoạch sản xuất nguyên liệu mía. Tập trung 

nguồn lực đầu tư phát triển cây mía theo chiều sâu, 

tăng cường áp dụng tổng hợp các biện pháp thâm 

canh, giống, phương pháp trồng, chăm sóc và ổn 

định giá cả thu mua nguyên liệu mía.

Trong nhiều nghiên cứu về mía đường trên thế giới 

cho thấy chi phí để trồng mía xu thế ngày càng 

tăng. Trái ngược với điều này, giá đường trên thế 

giới trong những năm trở lại đây lại liên tục giảm. Vì 

vậy, để tồn tại và phát triển chúng ta phải tìm cách 

giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành, nâng cao chất 

lượng sản phẩm nhằm nâng cao năng lực cạnh 

tranh để có thể đáp ứng tốt hơn với mọi khó khăn 

thách thức.

Để điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của 

Công ty được ổn định từng bước vượt qua các giai 

đoạn khó khăn. Hội đồng Quản trị đề ra phương 

hướng hoạt động SXKD năm 2020-2021, với một 

số chỉ tiêu cơ bản như:

- Đầu tư phát triển vùng nguyên liệu ổn định, lâu 

dài trên cơ sở đảm bảo lợi ích hài hòa của Công ty 

và người trồng mía, áp dụng các biện pháp trồng, 

thâm canh tiên tiến và các loại giống mới để nâng 

cao năng suất, chất lượng mía, nâng cao khả năng 

chịu hạn (Vụ 2020 -2021 đến thời điểm này Công ty 

đã chi gần 5 tỷ đồng để hỗ trợ bà con trồng mía hố, 

mía thu, giống mía mới...)

- Chú trọng công tác bảo dưỡng sửa chữa dây 

chuyền sản xuất để ổn định công suất chế biến 

đường đáp ứng chế biến kịp mùa vụ thu hoạch mía 

và nâng cao chất lượng đường thành phẩm.

- Đẩy mạnh công tác tiêu thụ, tăng nhanh vòng 

quay vốn, giảm chi phí sản xuất kinh doanh. 

- Đảm bảo việc làm và ổn định mức thu nhập 

cho người lao động; xây dựng môi trường làm việc 

thân thiện; tuân thủ Luật lao động, chi trả thu nhập 

xứng đáng với năng lực; Quan tâm kịp thời đến các 

chế độ phúc lợi của Người lao động.

- Đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông. 

Năm 2020 - 2021, HĐQT sẽ tiếp tục tập trung đẩy 

mạnh chỉ đạo một số hoạt động của Công ty như 

sau:

1) Thực hiện quyền và trách nhiệm của HĐQT được 

quy định tại Điều lệ công ty, đảm bảo thực hiện 

mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông và quyền lợi 

của cổ đông;

2) Xây dựng định hướng hoạt động sản xuất kinh 

doanh của Công ty theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ 

2020 nhằm đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế 

hoạch và đạt mức tăng trưởng cao;

3) Tiếp tục củng cố bộ máy tổ chức, nhân sự, tăng 

cường công tác đào tạo và nâng cao nghiệp vụ cho 

người lao động;

4) Quan tâm, chia sẻ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp 

tối đa của các cổ đông cũng như quan tâm đến thu 

nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc của toàn thể 

CBCNLĐ trong Công ty;

5) Đầu tư phát triển vùng nguyên liệu ổn định, lâu 

dài trên cơ sở đảm bảo lợi ích hài hòa của Công ty 

và người trồng mía.

6) Bảo dưỡng thiết bị máy móc nhằm đảm bảo ổn 

định công suất và nâng cao chất lượng sản phẩm. 

7) Phát triển kênh phân phối nhằm giữ vững và gia 

tăng thị phần tiêu thụ sản phẩm. 

8) Không ngừng nâng cao hiệu quả quản trị tài 

chính, hoàn thiện hệ thống quản lý, điều hành. 

9) Triển khai các giải pháp công nghệ thông tin, 

phương thức quản lý hiện đại nhằm tối ưu hóa 

nguồn lực Công ty. 

STT Chỉ tiêu Kế hoạch niên vụ 2020-2021

1 Tổng doanh thu toàn Công ty 816.365 triệu đồng

2 Tổng chi phí 790.350 triệu đồng

3 Lợi nhuận trước thuế 26.015 triệu đồng

4 Lợi nhuận sau thuế 26.015 triệu đồng

5 Chia cổ tức bằng tiền  20%/vốn ĐL
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Thông tin cổ phiếu

Vốn điều lệ 97.919.450.000
Số lượng cổ phiếu niêm yết 9.791.945
Loại cổ phiếu Cổ phiếu phổ thông
Số lượng cổ phiếu lưu hành 9.791.945
Cổ phiếu quỹ 0
Mệnh giá 10.000 đồng

THÔNG TIN CỔ PHIẾU VÀ CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

Tên cổ đông Số lượng CP Tỷ lệ

Cổ đông lớn 4.154.860 42,43%

Cổ đông nhỏ 5.637.085 57,57%

Cổ phiếu quỹ 0 0%

Tổng 9.791.945 100%

Cổ đông trong nước 9.746.248 99,53%

Cổ đông nước ngoài 45.697 0,47%

Cổ phiếu quỹ 0 0%

Tổng 9.791.945 100%

Cổ đông tổ chức 1.511.399 15,44%

Cổ đông cá nhân 8.280.546 84,56%

Cổ phiếu quỹ 0 0%

Tổng 9.791.945 100%

* Cơ cấu cổ đông tại ngày 30/06/2020

STT Tên tổ chức/cá 
nhân Số lượng CP Tỷ lệ

1 Trần Thị Thái 2.686.060 27,43%

2 Công ty TNHH 
Thái Liên 1.468.800 15,00%

50.000.000.000

68.000.000.000

81.599.830.000

97.919.450.000

2007-2008 2011-2012 2016-2017 2017-2018

VỐN ĐIỀU LỆQUÁ TRÌNH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

27%

15%

58%

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

Trần Thị Thái

Công ty TNHH
Thái Liên

Cổ đông nhỏ

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG LỚN 

ĐVT: Đồng
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GIỚI THIỆU BAN LÃNH ĐẠO

Họ và tên Chức vụ Số lượng cổ phiếu sở hữu Tỷ lệ sở hữu

Đặng Việt Anh Chủ tịch Hội đồng quản trị 73.958 0,76%

Trần Ngọc Hiếu Phó chủ tịch Hội đồng quản trị 131.731 1,35%

Nguyễn Trường Chinh Thành viên Hội đồng quản trị 0 0%

Thái Văn Hùng Thành viên Hội đồng quản trị 0 0%

Trần Thị Nhi Thành viên Hội đồng quản trị 0 0%

Quá trình công tác:

2006 - 2007: Công tác tại CTCP Chứng khoán Ngân 

hàng phát triển Nhà Đồng Bằng Sông Cửu Long 

2007 - 2008: Công tác tại CTCP Chứng khoán Việt 

Quốc 

2009 - 2010: Công tác tại TCT Đầu tư và kinh doanh 

vốn Nhà nước chi nhánh khu vực phía Nam.

2010 - 2011: Thành viên HĐQT CTCP Xuất nhập 

khẩu Lâm Thủy sản Bến tre.

2013 - 2015: Thành viên HĐQT CTCP Đường Kon 

Tum.

2015 - Nay: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Mía 

đường Sơn La.

14/09/1978

023302165

Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh

Số 48, Trần Chánh Chiếu, P.14, Quận 5, TP. HCM

Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

Ngày sinh

Số CMND

Nơi sinh

Cư trú

Trình độ

Ngày sinh

Số CMND

Nơi sinh

Cư trú

Ngày sinh

Số CMND

Nơi sinh

Cư trú

Ông Đặng Việt Anh
CT. HĐQT

Quá trình công tác :

1976 - 1981: Thực hiện nghĩa vụ quân sự, tham gia 

mặt trận chiến trường Campuchia.

1982 - 1997: Chuyên ngành Kinh doanh Lương 

thực thực phẩm.

2015: Công tác tại CTCP Chứng khoán Việt Quốc.

2015 - Nay: Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, kiêm 

Tổng Giám đốc CTCP Mía đường Sơn La.

Quá trình công tác :

1996 - 2001: Kỹ thuật viên phòng Kỹ thuật - Công ty 

Mía đường Tuy Hòa.

2001 - 2008: Quản đốc Phân xưởng Đường - Công 

ty Cổ phần Mía đường Tuy Hòa.

2009 - 2016: Giám đốc Nhà Máy Đường - Công ty 

Cổ phần Mía đường Tuy Hòa.

2017 -2018: Giám đốc xí nghiệp chế biến đường – 

Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La.

2017 - Nay: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Mía 

đường Sơn La.

1. GIỚI THIỆU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông Trần Ngọc Hiếu
PCT. HĐQT kiêm TGĐ

Ông Nguyễn Trường Chinh
TV. HĐQT

12/10/1956

022704756

Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh

294 Hùng Vương, Phường 15, Quận 05, TP. HCM

09/04/1972

220916540

Hòa An, Tuy Hòa, Phú Yên

KP Ninh Tịnh 2, phường 9, TP. Tuy Hòa, Phú Yên
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Quá trình công tác :

1995 - 1996: Kỹ thuật viên Phòng Kỹ Thuật CTCP 

Mía đường Tuy Hòa.

1996 - 2000: Phó quản đốc Phân xưởng sản xuất 

đường CTCP Mía đường Tuy Hòa.

2001: Trưởng phòng kỹ thuật – KCS CTCP Mía 

đường Tuy Hòa.

2011 - 2016: Trưởng phòng Vật tư, đầu tư và xây 

dựng cơ bản CTCP Mía đường Tuy Hòa.

2016 - Nay: Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty 

Cổ phần Mía đường Sơn La.

Quá trình công tác :

1984 - 1989: Phụ trách kế toán, trường dạy nghề 

nội thương Bình Trị Thiên.

1989 - 2010: Phó phòng kế toán, Kế toán trưởng, 

Phó TGĐ Công ty Thương mại Quảng Trị.

2010 - 2013: Phó GĐ Công ty CP Thương mại – 

Dịch vụ Quảng Trị.

2014 - 2015: Thành viên BKS Công ty Cổ phần Mía 

đường Sơn La.

2015 - 2016: Trưởng BKS Công ty Cổ phần Mía 

đường Sơn La.

2016 - Nay: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Mía 

đường Sơn La

Quá trình công tác :

1985 - 1987: Cục Thuế Bình Dương

1987 - 2014: Công ty Cổ phần Đường Bình Dương

2014 - Nay: Công ty TNHH Kim Hà Việt

2016 - Nay: Trưởng Ban Kiểm Soát Công ty Cổ 

phần Mía đường Sơn La.

Ông Thái Văn Hùng
TV. HĐQT

Bà Trần Thị Nhi
TV. HĐQT

Bà Nguyễn Thị Thủy
Trưởng BKS

26/02/1972

221343752

Hội An, Quảng Nam

Số 30, Cao Thắng, phường I, TP. Tuy Hòa, Phú Yên

25/10/1964

025493493

Quảng Trị

128/6 Bàn Cờ, Phường 3, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

13/03/1960

280096294

Bình Dương

158 KP Hưng Thọ, phường Hưng Định, TX Thuận An, tỉnh Bình Dương

2. GIỚI THIỆU BAN KIỂM SOÁT

Họ và tên Chức vụ Số lượng cổ phiếu sở hữu Tỷ lệ sở hữu

Nguyễn Thị Thủy Trưởng Ban kiểm soát 0 0%

Nguyễn Văn Minh Thành viên Ban kiểm soát 0 0%

Nguyễn Văn Tài Thành viên Ban kiểm soát 0 0%

Quá trình công tác :

1997 - Nay: Công tác tại Công ty cổ phần Mía 

đường Sơn La.

2018 - Nay: Thành viên BKS Công ty cổ phần Mía 

đường Sơn La.

Ông Nguyễn Văn Tài
TV. BKS

15/12/1968

050807884

Thái Bình

Tiểu khu 1, Thị trấn Hát Lót, H. Mai Sơn, tỉnh Sơn La

Ngày sinh

Số CMND

Nơi sinh

Cư trú

Ngày sinh

Số CMND

Nơi sinh

Cư trú

Ngày sinh

Số CMND

Nơi sinh

Cư trú

Ngày sinh

Số CMND

Nơi sinh

Cư trú
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Quá trình công tác :

1997 - 2008: CB Kỹ thuật Xí nghiệp Chế Biến Đường 

– Công ty cổ phần Mía đường Sơn La.

2008 - 2013: Phó giám đốc Xí nghiệp Chế Biến 

Đường - Công ty cổ phần Mía đường Sơn La.

2014 - 2015: Chuyên viên phòng kế hoạch Kinh 

doanh - Công ty cổ phần Mía đường Sơn La.

2015 - 2016: Phó giám đốc Xí nghiệp Chế Biến 

Đường - Công ty cổ phần Mía đường Sơn La.

2016 - 2018: Cán bộ kỹ thuật Xí nghiệp Chế Biến 

Đường - Công ty cổ phần Mía đường Sơn La.

2018 - Nay: Thành viên BKS Công ty Cổ phần Mía 

đường Sơn La.

Ông Nguyễn Văn Minh
TV. BKS

15/02/1967

050322936

Sơn La

Tiểu khu 3, Thị trấn Hát Lót, H. Mai Sơn, tỉnh Sơn La

3. GIỚI THIỆU TỔNG GIÁM ĐỐC

1. TỶ LỆ DỰ HỌP CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

2. CÁC NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

STT Họ tên Chức vụ Số buổi họp 
HĐQT tham dự

Tỷ lệ tham dự 
họp

Lý do không 
tham dự họp

1 Ông Đặng Việt Anh Chủ tịch 09 100%

2 Ông Trần Ngọc Hiếu Phó Chủ 
tịch 09 100%

3 Ông Nguyễn Trường Chinh Thành viên 09 100%

4 Bà Trần Thị Nhi Thành viên 09 100%

5 Ông Thái Văn Hùng Thành viên 09 100%

STT Số Nghị quyết Ngày Nội dung

1 26/NQ-HĐQT 08/07/2019 Thông qua kế hoạch bán hàng

2 27/NQ-HĐQT 16/07/2019 Thông qua kế hoạch bán hàng

3 28/NQ-HĐQT 18/07/2019 Thông qua kế hoạch bán hàng

4 29/NQ-HĐQT 29/07/2019 Thông qua kế hoạch bán hàng

5 30/NQ-HĐQT 31/07/2019 Thông qua kế hoạch bán hàng

6 31/NQ-HĐQT 14/08/2019 Thông qua kế hoạch bán hàng

7 32/NQ-HĐQT 19/08/2019 Thông qua kế hoạch bán hàng

8 33/NQ-HĐQT 26/08/2019
Thông qua chính sách thu mua mía nguyên 

liệu niên vụ 2019-2020 và chính sách phát triển 
vùng nguyên liệu mía niên vụ 2020-2021

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ngày sinh

Số CMND

Nơi sinh

Cư trú

Quá trình công tác :

1976 - 1981: Thực hiện nghĩa vụ quân sự, tham gia 

mặt trận chiến trường Campuchia.

1982 - 1997: Chuyên ngành Kinh doanh Lương 

thực thực phẩm.

2015: Công tác tại CTCP Chứng khoán Việt Quốc.

2015 - Nay: Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, kiêm 

Tổng Giám đốc CTCP Mía đường Sơn La.

Ông Trần Ngọc Hiếu
PCT. HĐQT kiêm TGĐ

12/10/1956

022704756

Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh

294 Hùng Vương, Phường 15, Quận 05, TP. HCM

Ngày sinh

Số CMND

Nơi sinh

Cư trú
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STT Số Nghị quyết Ngày Nội dung

9 34/NQ-HĐQT 30/08/2019 Thống nhất triệu tập Đại hội đồng cổ đông 
thường niên năm 2019

10 35/NQ-HĐQT 30/08/2019 Thông qua kế hoạch bán hàng

11 36/NQ-HĐQT 18/09/2019 Thông qua kế hoạch bán hàng

12 37/NQ-HĐQT 21/09/2019 Thông qua kế hoạch bán hàng

13 38/NQ-HĐQT 25/09/2019 Thông qua phê duyệt quỹ lương kế hoạch 
niên vụ 2019-2020

14 39/NQ-HĐQT 25/09/2019 Thông qua kế hoạch bán hàng

15 40/NQ-HĐQT 30/09/2019 Thông qua kế hoạch bán hàng

16 41/NQ-HĐQT 04/10/2019 Thông qua kế hoạch bán hàng

17 42/NQ-HĐQT 04/10/2019 Thông qua kế hoạch bán hàng

18 43/NQ-HĐQT 07/10/2019 Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2018-
2019

19 44/NQ-HĐQT 07/10/2019 Thông qua kế hoạch bán hàng

20 45/NQ-HĐQT 08/10/2019 Thông qua kế hoạch bán hàng

21 46/NQ-HĐQT 18/10/2019

Thông qua kế hoạch vay vốn tại Ngân hàng 
TMCP Công thương VN-CN Sơn La để bổ 

sung vốn lưu động phục vụ hoạt động SXKD 
niên vụ 2019-2020

22 47/NQ-HĐQT 22/10/2019 Thông qua kế hoạch bán hàng

23 48/NQ-HĐQT 25/10/2019 Thông qua kế hoạch bán hàng

STT Số Nghị quyết Ngày Nội dung

24 49/NQ-HĐQT 27/10/2019 Thông qua kế hoạch bán hàng

25 50/NQ-HĐQT 27/10/2019 Thông qua kế hoạch bán hàng

26 51/NQ-HĐQT 12/11/2019 Thông qua một số nội dung quan trọng liên 
quan đến sản xuất vụ 2019-2020

27 52/NQ-HĐQT 20/11/2019 Thông qua kế hoạch bán hàng

28 53/NQ-HĐQT 21/11/2019 Thông qua kế hoạch bán hàng

29 54/NQ-HĐQT 22/11/2019 Thông qua một số nội dung quan trọng liên 
quan đến sản xuất vụ 2019-2020

30 55/NQ-HĐQT 23/11/2019 Thông qua kế hoạch bán hàng

31 56/NQ-HĐQT 23/11/2019 Thông qua kế hoạch bán hàng

32 57/NQ-HĐQT 26/11/2019 Thông qua kế hoạch bán hàng

33 58/NQ-HĐQT 27/11/2019 Thông qua kế hoạch bán hàng

34 59/NQ-HĐQT 05/12/2019

Nghị quyết điều chỉnh một số nội dung liên 
quan đến chính sách thu mua mía nguyên 

liệu và giá cước vận chuyên hàng hóa niên vụ 
2019-2020

35 60/NQ-HĐQT 10/12/2019 Thông qua kế hoạch bán hàng

36 61/NQ-HĐQT 16/12/2019 Thông qua Chính sách phát triển vùng 
nguyên liệu mía niên vụ 2020-2021

37 62/NQ-HĐQT 16/12/2019 Thông qua kế hoạch bán hàng

38 63/NQ-HĐQT 17/12/2019 Thông qua kế hoạch bán hàng
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STT Số Nghị quyết Ngày Nội dung

39 64/NQ-HĐQT 19/12/2019 Thông qua kế hoạch bán hàng

40 65/NQ-HĐQT 19/12/2019 Thông qua kế hoạch bán hàng

41 66/NQ-HĐQT 19/12/2019 Thông qua kế hoạch bán hàng

42 67/NQ-HĐQT 19/12/2019 Thông qua kế hoạch bán hàng

43 68/NQ-HĐQT 24/12/2019 Thông qua kế hoạch bán hàng

44 69/NQ-HĐQT 24/12/2019 Thông qua kế hoạch bán hàng

45 70/NQ-HĐQT 25/12/2019 Thông qua kế hoạch bán hàng

46 1/NQ-HĐQT 08/01/2020 Thông qua kế hoạch bán hàng

47 2/NQ-HĐQT 08/01/2020 Thông qua kế hoạch bán hàng

48 3/NQ-HĐQT 14/01/2020 Thông qua kế hoạch bán hàng

49 4/NQ-HĐQT 03/01/2020 Thông qua kế hoạch bán hàng

50 5/NQ-HĐQT 04/01/2020 Thông qua kế hoạch bán hàng

51 6/NQ-HĐQT 04/01/2020 Thông qua kế hoạch bán hàng

52 7/NQ-HĐQT 04/01/2020 Thông qua kế hoạch bán hàng

53 8/NQ-HĐQT 10/02/2020
Thông qua phê duyệt bổ sung "Chính sách 

phát triển vùng nguyên liệu mía niên vụ 
2020-2021"

54 9/NQ-HĐQT 21/02/2020 Thông qua kế hoạch bán hàng

STT Số Nghị quyết Ngày Nội dung

55 10/NQ-HĐQT 25/02/2020 Thông qua phương án vay vốn tại Ngân hàng 
TMCP Quân Đội - CN Sơn La

56 11/NQ-HĐQT 15/03/2020

Thông qua phê duyệt Quyết toán kinh phí 
bảo dưỡng sửa chữa niên vụ 2019-2020 và 
Quyết toán dự án đầu tư hoàn thành "Dự án 
đầu tư nâng công suất dây chuyền chế biến 
đường ổn định công suất 5000TMN - Giai 
đoạn 2017-2018 của Công ty Cổ phần Mía 

đường Sơn La

57 12/NQ-HĐQT 21/04/2020 Thông qua kế hoạch bán hàng

58 13/NQ-HĐQT 29/04/2020 Thông qua kế hoạch bán hàng

59 14/NQ-HĐQT 06/05/2020 Thông qua kế hoạch bán hàng

60 15/NQ-HĐQT 11/05/2020 Thông qua kế hoạch bán hàng

61 16/NQ-HĐQT 12/05/2020 Thông qua kế hoạch bán hàng

62 17/NQ-HĐQT 12/05/2020 Thông qua kế hoạch bán hàng

63 18/NQ-HĐQT 13/05/2020 Thông qua kế hoạch bán hàng

64 19/NQ-HĐQT 16/05/2020 Thông qua kế hoạch bán hàng

65 20/NQ-HĐQT 20/05/2020
Thông qua kế hoạch đầu tư, cải tạo các hạng 
mục thiết bị cho dây chuyền chế biến đường 

RS năm 2020

66 21/NQ-HĐQT 23/05/2020 Thông qua kế hoạch bán hàng

67 22/NQ-HĐQT 09/06/2020 Thông qua kế hoạch bán hàng

68 23/NQ-HĐQT 18/06/2020 Thông qua kế hoạch bán hàng



CÔNG TY CP MÍA ĐƯỜNG SƠN LA56 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019-2020 57

STT Số Quyết định Ngày Nội dung

1 27/QĐ-HĐQT 08/07/2019 Quyết định phê duyệt trích lập dự phòng tiền 
lương cho năm tài chính 2019-2020

2 29/QĐ-HĐQT 29/08/2019 Quyết định phê duyệt khen thưởng HĐQT, 
BKS Công ty

3 30/QĐ-HĐQT 29/08/2020 Quyết định phê duyệt quyết toán quỹ tiền 
lương thực hiện niên vụ 2018-2019

4 33/QĐ-HĐQT 09/09/2019 Phê duyệt kế hoạch SXKD và kế hoạch tài 
chính niên vụ 2019-2020

5 37/QĐ-HĐQT 27/09/2019 Phê duyệt quỹ lương kế hoạch niên vụ sản 
xuất 2019-2020

6 01/QĐ-HĐQT 10/01/2020 Quyết định phê duyệt kế hoạch mua hàng

7 05/QĐ-HĐQT 14/01/20210 Quyết định phê duyệt kế hoạch mua hàng

8 06/QĐ-HĐQT 16/03/2020 Quyết định phê duyệt Quyết toán Bảo dưỡng 
sửa chữa năm 2019

9 07/QĐ-HĐQT 16/03/2020

Thông qua phê duyệt Quyết toán dự án đầu 
tư hoàn thành "Dự án đầu tư nâng công suất 

dây chuyền chế biến đường ổn định công 
suất 5000TMN - Giai đoạn 2017-2018 của 

Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La"

10 09/QĐ-HĐQT 28/04/2020 Quyết định phê duyệt kế hoạch mua hàng

11 11/QĐ-HĐQT 19/05/2020
Quyết định phê duyệt khen thưởng cho Hội 

đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty niên vụ 
2019-2020

12 12/QĐ-HĐQT 27/04/2020
Quyết định phê duyệt kế hoạch đầu tư, cả tạo 

các hạng mục thiết bị cho dây chuyền chế 
biến đường RS năm 2020

STT Họ và tên Chức vụ Số buổi dự họp Tỷ lệ dự họp

1 Nguyễn Thị Thủy Trưởng BKS 05 100%

2 Nguyễn Văn Tài Thành viên BKS 05 100%

3 Nguyễn Văn Minh Thành viên BKS 05 100%

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. TỶ LỆ DỰ HỌP CỦA THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

2. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Kết thúc năm tài chính (từ ngày 01/07/2019 đến 

ngày 30/06/2020) BKS đã triển khai hoạt động 

theo đúng nhiệm vụ và quyền hạn được quy định 

tại Luật doanh nghiệp, điều lệ tổ chức và hoạt động 

của Công ty. Cụ thể:

- Kiểm tra, giám sát việc quản lý, điều hành nhiệm 

vụ sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị 

(HĐQT) và Ban điều hành (BĐH) Công ty.

- Kiểm tra, soát xét việc ban hành các Nghị quyết, 

Quyết định của HĐQT. 

- Theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch 

sản xuất kinh doanh, tình hình thực hiện Nghị quyết 

ĐHĐCĐ, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT; 

- Rà soát, kiểm tra, đánh giá các quy trình, chính 

sách trọng yếu của Công ty, nhằm phát hiện sai 

sót hoặc rủi ro tiềm ẩn, cảnh báo sớm và kiến nghị 

HĐQT, BĐH các giải pháp khắc phục.

- Tham gia các cuộc họp HĐQT, BĐH đóng góp ý 

kiến trong công tác quản trị, điều hành hoạt động 

sản xuất kinh doanh của Công ty theo chức năng, 

nhiệm vụ, theo quy định của pháp luật và Điều lệ 

công ty. 

.- Kiểm tra việc ghi chép sổ sách kế toán, thẩm định 

tổ chức kiểm tra định kỳ các báo cáo tài chính, quý 

và năm của Công ty. Xem xét báo cáo của kiểm 

toán độc lập trước và sau quá trình kiểm toán. 

Ngoài ra BKS cũng thường xuyên trao đổi nội bộ 

để cập nhật thông tin và xử lý các vấn đề phát sinh 

trong quá trình hoạt động.

  - Đến thời điểm báo cáo 30/6/2020, BKS không 

nhận bất cứ yêu cầu nào cần phải có quyết định 

kiểm tra bất thường đối với các hoạt động của 

Công ty.



CÔNG TY CP MÍA ĐƯỜNG SƠN LA58 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019-2020 59

3. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

4. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG SXKD VÀ CÔNG TÁC ĐIỀU HÀNH CỦA BAN GIÁM 

ĐỐC CÔNG TY

- HĐQT đã tổ chức đầy đủ các cuộc họp định kỳ, 

họp đột xuất để triển khai nghị quyết của ĐHĐCĐ 

cũng như thông qua nhiều Nghị quyết, Quyết định 

quan trọng ngoài ra còn ban hành các loại văn bản 

khác để chỉ đạo kịp thời các hoạt động của Công 

ty bằng hình thức xin ý kiến bằng văn bản, chỉ đạo 

toàn diện các mặt hoạt động của Công ty, ban hành 

các chủ trương, giải pháp và đánh giá kết quả hoạt 

động SXKD của Công ty như chỉ đạo thực hiện dự 

án đầu tư nâng cấp thiết bị. Đầu tư phát triển vùng 

nguyên liệu ổn định, đáp ứng mía đủ công suất 

hoạt động cho nhà máy theo từng giai đoạn, tiêu 

thụ sản phẩm đường và các phụ phẩm...

- HĐQT đã tích cực chỉ đạo, sâu sát trong việc quản 

lý và giám sát toàn bộ hoạt động SXKD của Công ty. 

Các thành viên HĐQT đã chủ động thực hiện nhiệm 

vụ được phân công với tinh thần trách nhiệm cao. 

Trong công tác quản trị doanh nghiệp, HĐQT luôn 

giữ vững nguyên tắc công khai, minh bạch và nhất 

quán từ việc định hướng chiến lược đến việc chỉ 

đạo và kiểm tra cụ thể mọi hoạt động Công ty.

Kết luận:

 - BKS đánh giá công tác quản lý, chỉ đạo của HĐQT 

đảm bảo đúng quy định của pháp luật, điều lệ Công 

ty và thực hiện hoàn thành nhiệm vụ Nghị quyết 

của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019. 

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD chủ yếu:

- Kết quả doanh thu thực hiện từ 01/07/2019 đến 

30/06/2020 tăng so với kế hoạch do tình hình tiêu 

thụ đường thuận lợi hơn. Công ty đã mở rộng thị 

trường bán buôn trong nước, ổn định các khách 

hàng truyền thống và tiếp tục mở rộng thị trường 

tiêu thụ đến các khách hàng thương mại nên đã 

hoàn thành vượt mức doanh thu và lợi nhuận được 

Đại hội đồng cổ đông năm 2019 giao.

- Lợi nhuận thực hiện vượt kế hoạch 467,36% 

nguyên nhân chủ yếu là do doanh thu tăng, chi phí 

sản xuất và các chi phí khác trong kỳ đều giảm.

- Việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019 

theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ngày 

26/09/2019, chi trả 50% VĐL là 48.959.725.000 

đồng, trích lập các quỹ 3 tỷ đồng và lợi nhuận còn 

lại sau khi phân phối là 297.565.811.235 đồng.

- Tỉ lệ chia cổ tức tối thiểu bằng 10% VĐL theo Nghị 

quyết năm 2019 hoặc tỉ lệ khác do ĐHĐCĐ này 

quyết định.

Công tác điều hành của BGĐ công ty:

- TGĐ và các cán bộ quản lý đã bám sát và triển 

khai thực hiện các chủ trương, Nghị quyết, Quyết 

định của HĐQT, tập trung điều hành sản xuất linh 

hoạt kịp thời, chủ động rà soát tập trung nguồn lực, 

chủ động đối phó với các khó khăn của ngành mía 

đường. BĐH thực hiện các quyền và nhiệm vụ được 

giao theo đúng quy định, quy chế Công ty và chủ 

trương định hướng của HĐQT. Đồng thời, công bố 

thông tin được đảm bảo đúng quy định. 

- Niên vụ 2019-2020 là một niên vụ tương đối thuận 

lợi cho sản xuất chế biến đường của Công ty, nhà 

máy chế biến đường đã ép được hết sản lượng 

mía trong vùng nguyên liệu, thời gian thu hoạch 

đúng thời vụ, vấn đề này đã đáp ứng được mong 

muốn của cả Công ty và người nông dân trong suốt 

những năm qua.

- Ban điều hành và Ban QLDA: đã tích cực giám 

sát, đôn đốc các đơn vị thực hiện tốt công tác sửa 

chữa lớn và nâng cấp thiết bị nên trong quá trình 

sản xuất máy móc thiết bị luôn ổn định và đạt yêu 

cầu. 

- Sản lượng đường SX trong năm: vượt 3,43% so 

với KH. Hiệu suất an toàn thiết bị (97,93%), hiệu 

suất sản xuất (81,26%) và hiệu suất an toàn lao 

động (100%) đều ở mức tốt. Đặc biệt năm nay tỷ 

lệ thu hồi mía trên đường đạt vượt trội (7,51 mía/

đường). Việc thực hiện các định mức vật tư hóa 

chất XN đường đang điều chỉnh phù hợp với chất 

lượng theo yêu cầu Công ty.

- Công tác nguyên liệu: Thực hiện vụ 2019-2020 so 

với vụ 2018-2019 về diện tích giảm 16,14%, năng 

suất mía giảm 3,6%, sản lượng mía giảm 19,12 %, 

thu hồi nợ trong năm đạt 99,42%, một số công nợ 

sẽ thu bằng tiền mặt hoặc chuyển sang vụ sau. 

Riêng về năng suất bình quân toàn vùng giảm do 

diện tích đất bằng mầu mỡ giảm trong khi diện tích 

đất phát triển mới tăng là đất đồi dốc, manh mún; 

giao thông khó khăn; trình độ kỹ thuật chuyên canh 

mía của nông dân mới còn nhiều hạn chế.

- Công tác vận chuyển mía: chủ động trực tiếp 

thuê phương tiện vận chuyển đạt yêu cầu và mang 

nhiều hiệu quả khác như việc vận chuyển gắn chặt 

với kế hoạch thu hoạch. Cước vận chuyển mía tăng 

11% so với vụ trước do các vùng thuận lợi gần diện 

tích giảm lớn. Diện tích phát triển tập trung ở vùng 

cao và xa Công ty.

- Ngoài ra Công ty vẫn duy trì tốt việc hỗ trợ sửa 

chữa đường giao thông, chi phí chuyển đổi cây 

trồng, kinh phí cho hoạt động tại địa phương (Bản, 

xã, nông trường), từng bước thực hiện cơ giới hóa 

trong khâu trồng và chăm sóc mía, bước đầu mang 

lại hiệu quả tốt. Việc phát triển mía thu không tiến 

triển nhiều. Dự kiến vụ 2020-2021, diện tích và sản 

lượng thu hoạch chưa tăng mặc dù Công ty có 

thông báo giá mua mía ổn định để kích thích nông 

dân trồng mía và cạnh tranh với các cây trồng khác.

- Việc tiêu thụ sản phẩm đường, mật theo đúng số 

lượng và giá cả đã được HĐQT phê duyệt. Tồn kho 

đường hiện nay tương đối thấp so với năm trước, 

sản lượng đường tiêu thụ đạt 114% so với năm 

trước. Do Công ty đã đầu tư thiết bị để nâng cao 

chất lượng đường vì vậy sản phẩm đường của công 

ty đã chiếm được vị thế trên thị trường đường trong 

nước. Sản phẩm đường của Công ty đã đạt chuẩn 

ISO và vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định.

- Phương án khoán đối với hoạt động của XNNS, 

cửa hàng xăng dầu tiếp tục duy trì tạo sự chủ động 

cho các đơn vị và tăng hiệu quả SXKD của Công ty.  

- Công tác tổ chức lao động: Việc tăng năng suất 

lao động được HĐQT Và BGĐ rất xem trọng, việc 

trả lương trong Công ty theo phương án khoán 
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1. LƯƠNG, THƯỞNG VÀ THÙ LAO CỦA HĐQT, BKS VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2019

STT Chức vụ
Mức thù lao

(đồng/ tháng)

1 Chủ tịch HĐQT 15.000.000

2 Phó Chủ tịch HĐQT 12.000.000

3 Thành viên HĐQT 8.000.000

4 Trưởng BKS 8.000.000

5 Thành viên BKS 4.000.000

6 Thư ký Công ty 4.000.000

2. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

Không có

3. HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH VỚI CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Không có

4. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC

Không có

GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH 

CỦA HĐQT, BKS VÀ BGĐ

luôn kích thích người lao động tăng năng suất, tiền 

lương bình quân trong năm tuy không tăng so với 

năm trước nhưng cũng khuyến khích người lao 

động luôn có trách nhiệm và gắn bó Công ty. Ngoài 

ra, Công ty cũng quan tâm đến người lao động như 

tặng quà vào các dịp lễ, tết và công đoàn rất quan 

tâm về đời sống tinh thần trong việc thăm hỏi ốm 

đau, hiếu hỷ và tặng quà cho người lao động. Tiền 

lương được Công ty thanh toán đầy đủ và kịp thời. 

Các chế độ khác như: Bảo hiểm, phụ cấp độc hại, 

tiền thêm giờ thực hiện theo đúng theo quy định 

của pháp luật và đảm bảo các khoản phải nộp 

thuộc nghĩa vụ của người lao động: BHXH, BHYT, 

BHTN, ĐPCĐ.

- Công tác an ninh trật tự đảm bảo thực hiện 

nghiêm các nội quy, quy chế của công ty. Công tác 

phòng chống cháy nổ kiểm tra và trang bị đầy đủ, 

được thực hiện tốt. Vệ sinh công nghiệp tuân thủ 

nghiêm ngặt, sạch sẽ và thông thoáng. Công tác 

bảo vệ xử lý môi trường, quản lý hệ thống nước thải 

rất nhạy, thu gom phân loại rác thải tốt. 

Một số tồn tại, hạn chế:

- Bộ máy nhân sự mặc dù đã được quan tâm về 

tuyển dụng và đào tạo song vẫn còn nhiều hạn chế 

chủ yếu về nhân sự của xí nghiệp nguyên liệu.

- Vùng nguyên liệu của Công ty quá nhiều hộ nhỏ 

lẽ, đất đồi núi, nên việc quản lý khá phức tạp, việc 

bổ sung giống mía mới có năng suất và chất lượng 

chưa được thay thế. Vấn đề đưa cơ khí hóa vào 

đồng ruộng cực kỳ khó khăn.

- BKS luôn nhận được sự ủng hộ và giám sát chặt 

chẽ của các cổ đông, sự phối hợp cộng tác tích cực 

của HĐQT và BĐH theo đúng chức năng nhiệm vụ 

và phù hợp với điều lệ Công ty, pháp luật hiện hành 

để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Công ty và cổ 

đông. 

- Các Nghị quyết, Quyết định và các chủ trương 

của HĐQT, BĐH đã được cung cấp kịp thời cho 

BKS. Các cuộc họp của HĐQT đều mời BKS tham 

gia đóng góp ý kiến độc lập trong công tác quản 

trị điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của 

Công ty. BĐH luôn tạo điều kiện thuận lợi để BKS 

tiếp cận với hoạt động của Công ty. Phần lớn các 

đề xuất, kiến nghị của BKS được HĐQT và BĐH ghi 

nhận và tiếp thu.

1. Công tác nguyên liệu: Đề nghị HĐQT, BĐH tiếp 

tục có các chính sách thu mua và đầu tư phù hợp.

ngoài việc tăng diện tích nên chú ý việc thâm canh, 

nuôi trồng giống mía mới, sử dụng phân bón phù 

hợp và cơ khí hóa để nâng cao năng suất, chất 

lượng mía. Góp phần tăng thu nhập cho bà con và 

giảm giá thành sản phẩm mía cây. 

2. Phát triển nhiều kênh phân phối nhằm giữ vững 

và gia tăng thị phần tiêu thụ sản phẩm. Đẩy mạnh 

công tác tiêu thụ, tăng nhanh vòng quay vốn, giảm 

5. ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BKS VỚI HĐQT, BĐH

6. KIẾN NGHỊ CỦA BKS: 

chi phí sản xuất kinh doanh. Trong thời gian tiếp 

theo, với những khó khăn, thách thức đã và đang 

đặt ra trước mắt, HĐQT, BĐH phải xác định nhiệm 

vụ phía trước sẽ rất nặng nề để có những bước 

chuẩn bị và tiên lượng tình hình thực tế.

3. Tiếp tục phát huy tối đa kinh nghiệm và tập 

trung nguồn lực hiện có để đẩy mạnh phát triển 

lĩnh vực kinh doanh chế biến đường.

4. Bộ máy nhân sự tuy đã được củng cố nhưng 

chất lượng nguồn nhân lực chưa cao, lao động 

chưa đáp ứng được yêu cầu vẫn còn khá lớn. Do 

vậy cần tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp 

lao động, tuyển dụng và đào tạo, nâng cao trình độ 

tay về trong mọi lĩnh vực, bố trí đúng người, đúng 

việc để tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả. 
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Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La sở hữu lợi thế 

về vùng nguyên liệu đầu vào rộng lớn hơn 7.700 ha 

(~3,3% vùng nguyên liệu mía cả nước), thổ nhưỡng 

tương đối phù hợp với cây mía, trữ lượng đường 

trong mía cao với giá mua mía rẻ so với trung 

bình cả nước) nhưng cũng khó phát triển do vùng 

nguyên liệu nằm trên địa hình núi cao khó cơ giới 

hóa. Nhận thức được vấn đề trên công ty luôn tập 

trung phát triển vùng nguyên liệu góp phần đảm 

bảo sự phát triển bền vững và lâu dài của công ty. 

Đi cùng với đó, công ty luôn chú trọng tới việc hỗ 

trợ bà con nông dân trên các phương diện về vốn, 

phương tiện kỹ thuật canh tác, cung cấp các giống 

mía phù hợp với thổ nhưỡng, có năng suất, chữ 

đường cao, có khả năng chống chịu thời tiết bất 

lợi và kháng sâu bệnh, đầu tư đường xá, thủy lợi và 

tưới tiêu, tạo được mối quan hệ mang lại lợi ích đôi 

bên giữa doanh nghiệp với người nông dân và các 

cơ quan quản lý.

Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La xác định phải 

đẩy mạnh tốc độ phát triển của công ty, mục tiêu 

trở thành điểm sáng của ngành mía đường trong 

giai đoạn khó khăn, gia tăng lợi ích chung cho công 

ty, cho tỉnh Sơn La nói riêng và xã hội nói chung. 

Cùng với đó Công ty cũng luôn ý thức được việc 

chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp 

luật, nhất là trong hoạt động kinh doanh và công 

tác bảo vệ môi trường. Thể hiện ở việc đầu tư cho 

hệ thống nước thải, trồng cây xanh và vệ sinh công 

nghiệp.

Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La luôn luôn 

mong muốn trở thành công ty đi đầu về sản xuất 

mía đường tại Việt Nam, trở thành người bạn đáng 

tin cậy của người nông dân trông mía và là một 

doanh nghiệp tiêu biểu của tỉnh Sơn La.

Các chương trình đã và đang được CTCP Mía 

đường Sơn La triển khai

- Nghị quyết số 78/NQ-HĐQT ngày 14/11/2018 

về việc Thông qua kế hoạch sửa chữa đường giao 

thông vùng nguyên liệu mía và kinh phí hỗ trợ sửa 

đường niên vụ 2018-2019.

- Nghị quyết số 59/NQ-HĐQT ngày 05/12/2019 

điều chỉnh một số nội dung liên quan đến chính 

sách thu mua mía nguyên liệu và giá cước vận 

chuyên hàng hóa niên vụ 2019-2020

- Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT ngày 10/02/2020 

thông qua phê duyệt bổ sung "Chính sách phát 

triển vùng nguyên liệu mía niên vụ 2020-2021"

- Nghị quyết số 07/QĐ-HĐQT ngày 16/03/2020 

về việc thông qua phê duyệt Quyết toán dự án 

đầu tư hoàn thành "Dự án đầu tư nâng công suất 

dây chuyền chế biến đường ổn định công suất 

5000TMN - Giai đoạn 2017-2018 của Công ty Cổ 

phần Mía đường Sơn La”

SỰ KIỆN NỔI BẬT
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Trong niên vụ 2019 – 2020, CTCP Mía đường Sơn La đạt 

doanh thu 1.065.747.816.602 đồng. Doanh nghiệp hiện 

nay do nằm trong vùng có điều kiện kinh tế - xã hội 

đặc biệt khó khăn nên niên vụ tiếp theo tiếp tục 

được nhà nước xét vào đối tượng được miễn 

thuế thu nhập doanh nghiệp.

Hoạt động sản xuất mía đường có 

nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao 

bởi các chất thải hữu cơ. Tuy nhiên 

các chất thải này là hoàn toàn có 

thể xử lý được. Nhận biết được 

những vấn đề ô nhiễm môi trường 

do hoạt động sản xuất mía đường 

gây ra Công ty Cổ phần Mía đường 

Sơn La luôn chú trọng bảo dưỡng, 

nâng cấp dây chuyền trong quá 

trình sử dụng nhằm đảm bảo sự phát 

triển bền vững dựa trên nguyên tắc cân 

bằng lợi ích giữa kinh tế và môi trường.

Việc nâng cao chất lượng thiết bị đã giúp sản 

phẩm đường của công ty đã chiếm được vị thế 

trên thị trường đường trong nước. Một phần là do sản 

phẩm đường của Công ty đã đạt chuẩn ISO và vệ sinh an 

toàn thực phẩm theo quy định. Đồng thời, Công ty đã mở rộng 

thị trường bán buôn trong nước, Ổn định các khách hàng truyền thống 

và mở rộng thị trường tiêu thụ đến các khách hàng thương mại.

“ Đảm bảo lợi ích lâu dài cho người trồng mía” được xác định 

là tiêu chí hoạt động chính của công ty. Lĩnh vực nông 

nghiệp Việt Nam mặc dù được với là tiềm năng nhưng 

lại chưa phát huy được hết những tiềm năng của 

mình, nguyên nhân phần lớn do nông dân 

chưa có trong tay vật tư nông nghiệp tốt 

nhất với giá thành hợp lý cộng thêm 

việc canh tác ngày các khó khăn trước 

những tác động của môi trường. Mía 

đường Sơn La xác định trở thành 

đầu ra vững chắc cho sản phẩm 

của người nông dân, từ đó mới có 

thể thúc đẩy nhằm nâng cao giá trị 

sản phẩm và cùng hướng tới một 

nền nông nghiệp bền vững.

Với triết lý kinh doanh như vậy, Mía 

đường Sơn La cũng thể hiện được 

trách nhiệm của mình đối với xã hội, 

tạo ra công ăn việc làm và nguồn thu ổn 

định cho một bộ phận nông dân nói riêng 

và nền nông nghiệp Việt Nam nói chung. Trong 

niên vụ 2019 - 2020, Công ty đã có các chính sách 

thu mua và đầu tư phù hợp. Ngoài việc tăng diện tích 

trồng mía, Công ty cũng luôn chú trọng việc thâm canh, 

trồng giống mía mới, sử dụng phân bón phù hợp và cơ khí hóa 

việc gặt hái nhằm nâng cao năng suất, chất lượng mía. Đồng thời, tăng 

thu nhập cho bà con và góp phần giảm giá thành sản phẩm mía cây.

CÁC TIÊU CHUẨN KINH TẾ CÁC TIÊU CHUẨN XÃ HỘI



CÔNG TY CP MÍA ĐƯỜNG SƠN LA68 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019-2020 69

BÁO CÁO 
TÀI CHÍNH 

I. BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

II. BÁO CÁO KIỂM TOÁN

III. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

IV. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 
KINH DOANH

V. BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

VI. THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH



CÔNG TY CP MÍA ĐƯỜNG SƠN LA70 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019 71



CÔNG TY CP MÍA ĐƯỜNG SƠN LA72 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019 73



CÔNG TY CP MÍA ĐƯỜNG SƠN LA74 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019-2020 75



CÔNG TY CP MÍA ĐƯỜNG SƠN LA76 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019-2020 77



CÔNG TY CP MÍA ĐƯỜNG SƠN LA78 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019-2020 79



CÔNG TY CP MÍA ĐƯỜNG SƠN LA80 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019-2020 81



CÔNG TY CP MÍA ĐƯỜNG SƠN LA82 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019-2020 83



CÔNG TY CP MÍA ĐƯỜNG SƠN LA84 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019-2020 85



CÔNG TY CP MÍA ĐƯỜNG SƠN LA86 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019-2020 87



CÔNG TY CP MÍA ĐƯỜNG SƠN LA88 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019-2020 89



CÔNG TY CP MÍA ĐƯỜNG SƠN LA90 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019-2020 91



CÔNG TY CP MÍA ĐƯỜNG SƠN LA92 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019-2020 93



CÔNG TY CP MÍA ĐƯỜNG SƠN LA94 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019-2020 95



CÔNG TY CP MÍA ĐƯỜNG SƠN LA96 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019-2020 97



CÔNG TY CP MÍA ĐƯỜNG SƠN LA98 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019-2020 99



CÔNG TY CP MÍA ĐƯỜNG SƠN LA100 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019-2020 101



CÔNG TY CP MÍA ĐƯỜNG SƠN LA102


		2020-09-09T22:14:04+0700




