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Thông điệp từ Chủ tịch Hội đồng quản trị

N ăm tài chính 2020 - 2021  là 
một năm nhiều thử thách 
đối với ngành mía đường 

nói r iêng và kinh tế toàn cầu nói 
chung. Sau hơn một năm rưỡi 
dịch bệnh Covid-19 bắt đầu bùng 
phát, Việt Nam đang bước vào 
giai đoạn cao điểm với tâm dịch 
là các trung tâm kinh tế lớn của 
các nước. Tổng sản phẩm quốc 
nội trong 6 tháng đầu năm 2021 
tăng 5,64% so với cùng kì,  tuy lớn 
hơn con số tăng trưởng 1,82% 
trong 6 tháng đầu năm 2020 tuy 
nhiên vẫn chưa hồi phục lại so với 
mức tăng trưởng trước đại dịch. 
Những tác động t iêu cực đến t ình 
hình sản xuất kinh doanh trong cả 
nước và đặc biệt là tại các t ỉnh 
thành phía Nam cũng khiến các 
dự báo về tăng trưởng kinh tế từ 
các chuyên gia, tổ chức lớn cho 
cả năm 2021 giảm xuống đáng kể 
so với dự báo lạc quan đầu năm, 
chỉ ở mức 5-6%.

Kính gửi Quý cổ đông, khách hàng, đối tác và toàn thể cán bộ công nhân viên

Ngành mía đường thế giới cũng 
gặp những khó khăn khi nhu cầu 
t iêu thụ vẫn chưa hồi phục hoàn 
toàn trở lại,  tuy giá đường tại 
thời điểm cuối niên vụ 2020 - 2021 
đang trong xu hướng tăng trở lại 
và sản lượng đường trên toàn thế 
giới được dự báo là sẽ tăng lên 
thoát khỏi vị  thế thâm hụt trong 
niên vụ 2020 - 2021. Ngành mía 
đường trong nước cũng chịu tác 
động bởi dịch bệnh làm gián đoạn 
quá tr ình sản xuất, xuất khẩu và 
t iêu thụ.

Đi cùng với những quyết sách, chủ 
trương chống dịch quyết l iệt của 
Đảng và Nhà nước, Công ty cổ 
phần Mía đường Sơn La cũng đã 
thực hiện tốt mục t iêu kép “vừa 
phòng chống dịch”, “vừa đảm 
bảo phát tr iển kinh tế”. Trong năm 
vừa qua, Công ty đã hoàn thành 
99,89% kế hoạch về tổng doanh 
thu, đạt hơn 815 tỷ đồng. Tuy đây 
là mức doanh thu ít hơn so với niên 

vụ 2019 - 2020 nhưng Công ty đã 
cải thiện được biên lợi nhuận gộp 
từ 16,2% lên 25,03%, phản ánh sự 
nâng cao chất lượng doanh thu 
của Công ty, nhất là trong giai 
đoạn khó khăn hiện nay. Điều này 
cũng góp phần giúp lợi nhuận 
sau thuế tăng hơn 5 lần so với kế 
hoạch, đạt 163 tỷ đồng.

Những thành quả trên đạt được là 
nhờ 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. Kết quả t ích 
cực này cũng cho thấy được các 
quyết sách và chủ trương của Đại 
Hội đồng cổ đông, Hội đồng quản 
tr ị  là đúng hướng và kịp thời.

Ban lãnh đạo Công ty ý thức được 
rằng, niên vụ 2021 - 2022 vẫn sẽ 
t iếp tục là một niên vụ đầy những 
thách thức. T ình hình t iêu thụ đường 
trong nước sẽ phụ thuộc nhiều vào 
việc dịch bệnh có được kiểm soát 
trong nửa cuối 2021 - đầu 2022. 
Sản phẩm đường nội địa cũng vẫn 
đang đứng trước áp lực cạnh tra-
nh rất gắt gao từ các sản phẩm 
đường nhập khẩu từ Thái Lan và 
ASEAN, ngay trong bối cảnh mức 

thuế chống bán phá giá và được 
áp dụng lên đường nhập từ Thái 
Lan. Chính các nguồn đường nhập 
lậu, nhập khẩu cũng như t ình hình 
sản xuất trong nước gián đoạn sẽ 
khiến sức cạnh tranh trong ngành 
t iếp tục gia tăng. Những khó khăn 
trên sẽ là những bài toán mà Mía 
đường Sơn La cần phải giải quyết 
trong niên vụ 2021 - 2022.

Bên cạnh những khó khăn, sự can 
thiệp kịp thời từ chính sách nhà 
nước cũng như những t ia sáng 
trong nỗ lực đẩy lùi dịch bệnh, 
khôi phục thị trường chung sẽ là 
bàn đạp để Công ty hướng tới niên 
vụ 2021 - 2022 thành công. Chúng 
tôi t in, với sự cố gắng, nỗ lực của 
tập thể cán bộ công nhân viện và 
ban lãnh đạo, sự t ín 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 2021-2022 và đạt 
được những mục tiêu phát tr iển 
bền vững cho các năm tiếp theo. 

Thay mặt Hội đồng quản trị

Chủ tịch
Đặng Việt Anh

“Niên vụ 2020 - 2021 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.”

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm và đồng hành của Quý vị!



8 | BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020 - 2021 CTCP MÍA ĐƯỜNG SƠN LA | 9

CHỦ TỊCH NƯỚC TRAO TẶNG CÔNG TY HUÂN CHƯƠNG LAO 

ĐỘNG HẠNG BA.

TỔNG GIÁM ĐỐC BHXH VIỆT NAM TẶNG BẰNG KHEN CHO 

CÔNG TY ĐÃ THỰC HIỆN TỐT CHÍNH SÁCH BHXH, BHYT.

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”.

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

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.

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.

T rở thành Công ty sản xuất Công 
–  Nông nghiệp với công nghệ 
t iên t iến, thân thiện với môi 

trường. Công ty Cổ phần Mía đường 
Sơn La có bề dày hơn 20 năm thành 
lập và phát tr iển, trải qua nhiều lần 
thay đổi, cải cách cả về máy móc, 
con người lẫn cơ cấu tổ chức. Trong 
mọi giai đoạn phát tr iển, 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 t iến 
nhất, đi cùng với đó là công tác 
đảm bảo vệ sinh môi trường nhằm 
hướng tới sự phát tr iển 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 l iệu 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 t inh 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.

Tiêu chí hoạt động

•	 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 lõi

Tầm nhìn

Các thành tích nổi bật
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Ấn tượng niên vụ 
2020 - 2021

1.193 tỷ đồng giá trị tài sản

Doanh thu 801,1 tỷ 

Biên lợi nhuận gộp tăng 56%

Lợi nhuận sau thuế 163,8 tỷ, tăng 37%

522.548  tấn mía nguyên liệu thu hoạch

9700 hộ trồng mía liên kết

SLS
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Chỉ tiêu Năm 2020 Năm 2021 Tăng 
trưởng % 

Kết quả hoạt động kinh doanh 

Doanh thu thuần  1.048.343.288.061 801.136.602.291 -24% 

Giá vốn hàng bán  878.505.773.395 600.480.759.423 -32% 

Lợi nhuận gộp  169.837.514.666 200.655.842.868 18% 

Lợi nhuận thuần 118.932.121.559 163.869.737.585 38% 

Lợi nhuận trước thuế 119.316.884.543 163.809.094.802 37% 

Lợi nhuận sau thuế 119.316.884.543 163.809.094.802 37% 

Lãi cơ bản trên cổ phiếu 11.705 16.729 37% 

Bản cân đối kế toán  
   

Tài sản ngắn hạn  459.177.981.607 565.390.612.744 23% 

Tài sản dài hạn  668.531.495.794 627.497.176.068 -6% 

Tổng cộng tài sản 1.127.709.477.401 1.192.887.788.812 6% 

Nợ ngắn hạn 378.300.913.793 433.704.594.266 15% 

Nợ dài hạn 178.200.000.000 102.400.000.000 -43% 

Nợ phải trả 556.500.913.793 536.104.594.266 -4% 

Vốn chủ sở hữu 571.208.563.608 656.783.194.546 15% 

Vốn điều lệ 97.919.450.000 97.919.450.000 0% 

Tổng cộng nguồn vốn 1.127.709.477.401 1.192.887.788.812 6% 

 Hệ số tài chính  
   

 Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu  97,43% 81,63% -16% 

 Hệ số khả năng thanh toán 
nhanh  

68,90% 73,35% 6% 

 Vòng quay hàng tồn kho  2,78 2,69 -3% 

 ROE  22,19%  26,68% 20% 

 ROA  9,82% 14,12% 44% 

 EBITDA  20,36% 31,13% 53% 

Một số chỉ tiêu tài chính tiêu biểu của Công ty
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Tên công ty Công ty cổ phần Mía đường Sơn La 

Tên viết tắt SLS 

Tên tiếng Anh Son La Sugar JSC 

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 sls.miaduongsonla@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 thương 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 

ậ

Đặng Việt Anh – Chủ tịch Hội đồng quản trị 

Tổng quan về Công ty cổ phần Mía đường Sơn La
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Lịch sử hình thành và phát triển

Công ty Mua bán 
nợ Việt Nam đại 
diện phần vốn 
góp Nhà nước đã 
chính thức thoái 
hết phần vốn góp 
của Nhà nước tại 
Công ty cổ phần 
mía đường Sơn La. 
Công ty cổ phần 
mía đường Sơn 
La không còn vốn 
nhà nước tại thời 
điểm này.

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.

09/1995 04/1996 08/1997 1997-2006 10/2006

04/200701/2008 02/2008 11/200716/10/201231/10/2015 

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
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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.

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 nghiên 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 thương vùng nguyên liệu 
mía.

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.

1

Ngành nghề kinh doanh

2

3

4

5

Địa bàn kinh doanh

Các sản phẩm chủ đạo
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Điểm mạnh

- Giá thành đường ở mức thấp hơn trung bình ngành 
do sở hữu dây chuyền sản xuất hiện đại, chất lượng mía 
nguyên liệu tốt

- Hoạt động sản suất đạt hiệu quả cao với hiệu suất 
đường/mía tốt nhất cả nước; 

- Sở hữu vùng nguyên liệu ổn định (gần 8.000 ha ~ hơn 
3% vùng nguyên liệu trên cả nước) vì tạo được mối quan 
hệ tốt với người nông dân thông qua các chiến lược 
hợp tác bền vững, hỗ trợ người nông dần từ giống mía 
đến tu sửa cơ sở vật chất vận chuyển cho địa phương

- Thổ nhưỡng phù hợp với canh tác mía, cho năng suất 
tốt, trữ đường mía cao.

Điểm yếu

- Vùng nguyên liệu đồi núi manh mún, 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.

Phân tích SWOT

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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Các rủi ro trọng yếu

R ủi ro về kinh tế:  Cũng giống 
như bất kì ngành sản xuất 
nào, ngành mía đường cũng 

chịu ảnh hưởng lớn từ biến động 
kinh tế thế giới và kinh tế nội địa. 
Sự thay đổi về tổng sản phẩm 
quốc nội, lãi suất, nhu cầu t iêu 
dùng trong nước và các thành tố 
khác trong nền kinh tế sẽ quyết 
định rất lớn đến sự phát tr iển của 
ngành và đối với một ngành sản 
xuất thực phẩm mang tính thiết 
yếu như ngành sản xuất đường thì 
lại càng quan trọng. Mỗi sự thay 
đổi của các yếu tố kinh tế vĩ mô 
sẽ tạo ra các điều kiện khác nhau 
buộc doanh nghiệp vi mô phải có 
những thích ứng phù hợp. Trong 
bối cảnh hiện tại,  khi nền kinh tế bị 
đứt gãy do ảnh hưởng từ đại dịch, 
Công ty cần có nhiều những thay 
đổi cấp bách, quyết l iệt nhằm giữ 
sự ổn định trong sản xuất và đảm 
bảo được mục tiêu phát tr iển bền 
vững.

R ủi ro về pháp luật :  Mía 
đường Sơn La, với tư cách là 
một doanh nghiệp sản xuất 

đường đã đại chúng hóa và chính 
thức niêm yết trên Sở giao dịch 
chứng khoán Hà Nội từ năm 2012, 
chịu nhiều sự điều chỉnh và quản 

l í  từ hệ thống luật phát Việt Nam 
cũng như các hiệp định thương 
mại quốc tế. Các hoạt động của 
Công ty phải tuân thủ theo Luật 
doanh nghiệp, Luật chứng khoán, 
Luật đầu tư, pháp luật về vệ sinh 
an toàn thực phẩm cũng như 
các nghị định, thông tư l iên quan 
hướng dẫn thực hiện và các hiệp 
ước quốc tế như ATIGA, TPP, EVFTA. 
Trong bối cảnh mà hệ thống pháp 
luật ở Việt Nam còn đang trong 
giai đoạn đổi mới, hoàn thiện thì 
việc gặp phải những rủi ro trong 
lỗ hổng và trong thực hành luật 
là không thể tránh khỏi. Trên t inh 
thần thượng tôn pháp luật và cam 
kết tôn trọng lợi ích của tất cả các 
bên l iên quan đối với hoạt động 
của Công ty, Mía đường Sơn La sẽ 
l iên tục cập nhật, đào tạo và trao 
đổi về cơ chế luật hiện hành và 
những thay đổi để đảm bảo hạn 
chế tối đa việc vi phạm pháp luật.

R ủi ro về vùng nguyên liệu: 
Ngành mía đường Việt Nam 
đang chứng kiến xu hướng 

diện t ích vùng nguyên l iệu mía 
giảm dần qua các năm, ảnh 
hưởng đến nguồn nguyên l iệu mía 
ép đầu vào. Nguyên nhân chủ yếu 
là do trong giai đoạn phát tr iển 
trước của ngành đường nội địa, 

việc quy hoạch các khu vực nhà 
máy chưa nằm tại các địa bàn tối 
ưu cho việc canh tác mía. Hiện tại, 
năng suất và chất lượng cây mía 
không đủ cao, vừa giảm tính cạnh 
tranh cho các doanh nghiệp chế 
biến đường, vừa là rào cản khiến 
các hộ nông dân chuyển sang nuôi 
trồng các loại cây khác mang giá 
tr ị  công nghiệp cao hơn. Hệ quả là 
vùng nguyên l iệu mía đang không 
bền vững, các doanh nghiệp mía 
đường có thể phải thu mua mía từ 
các nguồn xa nhà máy hơn, làm 
chi phí vận chuyển tăng cao. Đối 
với đặc điểm của Công ty, vùng 
nguyên l iệu mía đồi núi Tây Bắc Bộ - 
Sơn La có thổ nhưỡng phù hợp hơn 
với việc trồng mía, tuy nhiên Công 
ty vẫn gặp khó khăn do diện t ích 
trồng nhỏ, manh mún đến từ một 
số lượng rất lớn các hộ nông dân. 
Nhiều trong số các hộ nông dân 
này muốn chuyển đổi cây trồng, 
ảnh hưởng đến sản lượng mía đầu 
vào và t ính ổn định của nguồn 
cung. Công ty đã và đang l iên tục 
hỗ trợ về cây giống, phân bón, 
cải tạo đường xá cho tất cả các 
hộ nông dân và t ỉnh Sơn La trong 
việc đảm bảo tính l iên tục và bền 
vững của vùng nguyên l iệu mía. 

R ủi ro về cạnh tranh:  Trong khi 
ngành sản xuất mía đường 
bị chi phối rất lớn từ nguyên 

l iệu đầu vào cũng như đây là 
ngành thâm dụng lao động, biên 
lợi nhuận không quá cao nhưng 
áp lực cạnh tranh là rất lớn. Trong 
nội địa, Công ty phải cạnh tranh 
với các xưởng ép nhỏ lẻ và các 
Công ty mía đường lớn khác trên 
cả nước như Đường Quảng Ngãi, 
Đường Lam Sơn. Ngoài ra, áp lực 
cạnh tranh còn đến từ đường 
nhập khẩu Thái Lan, đường lỏng 
cũng như đường nhập lậu thường 
có giá rẻ hơn. Đối tượng khách 
hàng chính của Công ty là các 
doanh nghiệp, tổ chức phân phối 
và t iêu thụ đường làm nguyên l iệu 
đầu vào nên sức cạnh tranh về giá 
là rất lớn và nếu không thể cạnh 
tranh được thì nguy cơ bị mất thị 
phần là rất lớn. Đối với các hình 
thức cạnh tranh không lành mạnh, 
sức bảo hộ từ phía đường Thái 
Lan, Bộ công thương cũng đã có 
những biện pháp bảo hộ đường 
trong tháng 6/2021 và đây có thể 
coi là cú hích cho sức cạnh tranh 
của ngành sản xuất đường nội địa.
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R ủi ro ô nhiễm môi trường : 
Quá tr ình sản xuất đường 
từ cây mía sẽ s inh ra một số 

phụ phẩm như bã mía, mật r ỉ ,  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 tr ình sản xuất 
đường từ cây mía để làm thành 
phân vi s inh, xăng sinh học nhằm 
tối đa hóa lợi nhuận từ cây mía và 
giảm thiểu tác hại tới môi trường

R ủi ro về thời tiết và biến đổi 
khí hậu :  Là một ngành sản 
xuất có đầu vào là sản phẩm 

nông nghiệp nên ngành sản xuất 
đường mía chịu ảnh hưởng rất lớn 
từ tác động của thời t iết và môi 
trường. Biến đổi khí hậu khiến các 
hiện tượng thời t iết cực đoan như 
hạn hán, mưa lũ, giông bão xảy ra 
thường xuyên hơn. Các hiện tượng 
El Nino và La Nina cũng khó đoán 
hơn và cường độ mạnh hơn cũng 
khiến việc kiểm soát chất lượng 
mía khó khăn hơn. Biến đổi khí hậu 
toàn cầu cũng đang diễn ra rất 

nghiêm trọng tại Việt Nam và nguy 
cơ nhiều giống cây trồng khó thích 
ứng với những biến đổi này là hiện 
hữu. Nhận thức được rủi ro lớn về 
thời t iết và môi trường, Công ty 
chủ động trong việc nghiên cứu, 
t ìm tỏi các giống mía mới, hỗ trợ 
bà con nông dân trong việc canh 
tác, ứng phó với thời t iết cực 
đoan, biến đổi khí hậu, đặc biệt 
là với mưa lũ tại địa phương có 
địa hình đồi núi như t ỉnh Sơn La.

R ủi ro khác:  Ngoài các rủi ro 
mang tính hệ thống và phi 
hệ thống trên, Công ty cũng 

chịu những rủi ro bất thường ngoài 
tầm kiểm soát như thiên tai,  hỏa 
hoạn, chiến tranh, dịch bệnh, tổn 
thất về nhân lực. Tuy nguy cơ xảy 
ra là không cao nhưng các rủi ro 
trên thường đem lại hậu quả bất 
thường, gây thiệt hại nặng nề nếu 
như không có sự đề phòng trước. 
Công ty luôn tuân thủ các quy 
định về phòng chống cháy nổ, an 
toàn lao động, dự phòng trước 
những thiên tai bất thường đặc 
chưng tại địa phương. Đặc biệt, 
dịch bệnh Covid-19 là rủi ro chung 
rất lớn của toàn thế giới và Công 
ty cũng đã có những thay đổi, tư 
duy mới để kịp thời đối phó với 
diễn biến chung của dịch bệnh.

Một số hình ảnh tại nhà máy sản xuất đường
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T rở 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.

Định hướng phát triển

1. 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

2. 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.

3. 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.

4. Thực hiện tốt các mục tiêu phát triển bền vững mà Ban lãnh 
đạo công ty đề ra

5. Nâng cao uy tín, chất lượng sản phẩm, tạo mối quan hệ tốt với 
các đối tác và nhà đầu tư.
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Sơ đồ tổ chức bộ máy

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN KIỂM SOÁT

TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÒNG 
TỔ CHỨC 

HÀNH 
CHÍNH

PHÒNG KẾ 
HOẠCH 

KINH 
DOANH

PHÒNG TÀI 
CHÍNH KẾ 

TOÁN

PHÒNG KỸ 
THUẬT HÓA 

NGHIỆM 
MÔI 

TRƯỜNG

NHÀ MÁY 
CHẾ BIẾN 
ĐƯỜNG

XÍ NGHIỆP 
KINH 

DOANH 
NÔNG 

SẢN VÀ 
THƯƠNG 

MẠI

XÍ NGHIỆP 
SẢN XUẤT 
PHÂN BÓN

XÍ NGHIỆP 
NGUYÊN 

LIỆU

H iện 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.
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Thành phần ban lãnh đạo

Hội đồng quản trị1

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 Thàn viên Hội đồng quản trị 0 0% 

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

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

Ông ĐẶNG VIỆT ANH
Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị

Ông TRẦN NGỌC HIẾU
Phó Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị

Ông NGUYỄN TRƯỜNG CHINH
Thành viên Hội Đồng Quản Trị

Nơi sinh

Năm sinh

Địa chỉ

Trình độ

Củ Chi, TP.HCM

1978

Quận 5, TP. HCM

Thạc sỹ Quản trị kinh 

doanh

Quá trình công tác

CTCP Chứng khoán Ngân hàng phát triển Nhà Đồng Bằng Sông 
Cửu Long

CTCP Chứng khoán Việt Quốc

TCT Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước chi nhánh khu vực phía 
Nam.

Thành viên HĐQT CTCP Xuất nhập khẩu Lâm Thủy sản Bến Tre.

Thành viên HĐQT CTCP Đường Kon Tum.

Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Mía đường Sơn La

2006 - 2007

2007 - 2008

2009 - 2010

2010 - 2011

2013 - 2015

2015 - nay

Nơi sinh

Năm sinh

Địa chỉ

Nơi sinh

Năm sinh

Địa chỉ

Hà Nội

1956

Quận 5, TP. HCM

Hòa An, Tuy Hòa, Phú Yên

1972

Tuy Hòa, Phú Yên

Quá trình công tác

Quá trình công tác

Thực hiện nghĩa vụ quân sự, tham gia mặt trận chiến trường 
Campuchia

Chuyên ngành Kinh doanh Lương thực thực phẩm.

CTCP Chứng khoán Việt Quốc.

Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, kiêm Tổng Giám đốc CTCP 
Mía đường Sơn La.

Kỹ thuật viên phòng Kỹ thuật - Công ty Mía đường Tuy Hòa

Quản đốc Phân xưởng Đường - Công ty Cổ phần Mía đường 
Tuy Hòa.

Giám đốc Nhà Máy Đường - Công ty Cổ phần Mía đường 
Tuy Hòa.

Giám đốc xí nghiệp chế biến đường Công ty Cổ phần Mía 
đường Sơn La.

Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La.

1976 - 1981

1996 - 2001

1982 - 1997

2001 - 2008

2015

2009 - 2016

2015 - nay

2017 - 2018

2018 - nay
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Ông THÁI VĂN HÙNG
Thành viên Hội Đồng Quản Trị

Bà TRẦN THỊ NHI
Thành viên Hội Đồng Quản Trị

Bà NGUYỄN THỊ THỦY
Trưởng Ban Kiểm Soát

Ông NGUYỄN VĂN TÀI
Thành viên Ban Kiểm Soát

Nơi sinh

Năm sinh

Địa chỉ

Nơi sinh

Năm sinh

Địa chỉ

Nơi sinh

Năm sinh

Địa chỉ

Nơi sinh

Năm sinh

Địa chỉ

Hội An, Quảng Nam

1972

Tuy Hòa, Phú Yên

Quảng Bình

1964

Quận 3, TP.HCM

Bình Dương

1960

Thuận An, Bình Dương

Thái Bình

1968

Mai Sơn, Sơn La

Quá trình công tác

Quá trình công tác

Quá trình công tác

Quá trình công tác

Kỹ thuật viên Phòng Kỹ Thuật CTCP Mía đường Tuy Hòa.

Phó quản đốc Phân xưởng sản xuất đường CTCP Mía đường 
Tuy Hòa.

Trưởng phòng kỹ thuật - KCS CTCP Mía đường Tuy Hòa.

Trưởng phòng Vật tư, đầu tư và xây dựng cơ bản CTCP Mía 
đường Tuy Hòa.

Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Mía đường 
Sơn La.

- Phụ trách kế toán, trường dạy nghề nội thương Bình Trị 

Thiên.

- Phó phòng kế toán, Kế toán trưởng kiêm Phó TGĐ Công ty 

Thương mại Quảng Trị.

- Phó GĐ Công ty CP Thương mại - Dịch vụ Quảng Trị.

- Thành viên BKS Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La.

- Trưởng BKS Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La.

- Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La

Cục Thuế Bình Dương

Công ty Cổ phần Đường Bình Dương

Công ty TNHH Kim Hà Việt

Trưởng Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La.

Công tác tại Công ty cổ phần Mía đường Sơn La.

Thành viên BKS Công ty cổ phần Mía đường Sơn La.

1995 - 1996

1984 - 1989

1985 - 1987

1997 - nay

1996 - 2000

1989 - 2010

1987 - 2014

2018 - nay

2001

2010 - 2013

2014 - nay

2011 - 2016

2014 - 2015

2016 - nay

2016 - nay

2015 - 2016

2016 - nay

Ban Kiểm Soát2
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Ông NGUYỄN VĂN MINH
Thành viên Ban Kiểm Soát

Nơi sinh

Năm sinh

Địa chỉ

Sơn La

1967

Mai Sơn, Sơn La

Quá trình công tác

CB Kỹ thuật Xí nghiệp Chế Biến Đường Công ty cổ phần Mía 
đường Sơn La.

Phó giám đốc Xí nghiệp Chế Biến Đường - Công ty cổ phần 
Mía đường Sơn La.

Chuyên viên phòng kế hoạch Kinh doanh - Công ty cổ phần 
Mía đường Sơn La.

Thành viên BKS Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La.

Phó giám đốc Xí nghiệp Chế Biến Đường - Công ty cổ phần 
Mía đường Sơn La.

Cán bộ kỹ thuật Xí nghiệp Chế Biến Đường - Công ty cổ 
phần Mía đường Sơn La.

Thành viên BKS Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La.

1997 - 2008

2008 - 2013

2014 - 2015

2014 - 2015

2015 - 2016

2016 - 2018

2018 - nay

Ông TRẦN NGỌC HIẾU
Tổng giám đốc

Nơi sinh

Năm sinh

Địa chỉ

Hà Nội

1956

Quận 5, TP. HCM

Quá trình công tác

Xem phần Hội đồng quản trị

Ban Tổng Giám Đốc3

Thông tin cổ đông và cổ phiếu

 Số lượng 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 9.763.846 99,71% 
Cổ đông nước ngoài 28.099 0,21% 
Cổ phiếu quỹ 0 0% 
Tổng 9.791.945 100% 
Cổ đông cá nhân 8.318.708 84,95% 
Cổ đông tổ chức 1.473.237 15,05% 
Cổ phiếu quỹ 0 0% 
Tổng 9.791.945 100% 

 

Tên cổ phiếu Cổ phiếu Công ty Cổ phần 
Mía đường Sơn La 

Loại cổ phiếu Cổ phiếu phổ thông 
Mã chứng khoán SLS 
Mệnh giá cổ phiếu 10.000 đồng/ cổ phiếu 
Ngày bắt đầu niêm yết/ đăng ký 
giao dịch 

16/10/2012 

Tổng số cổ phiếu đang lưu hành 9.791.945  
Tổng số cổ phiếu quỹ 0 
Số lượng cổ phiếu chuyển nhượng 
tự do 

9.791.945  

Số lượng cổ phiếu bị hạn chế 
chuyển nhượng 

0 

 

Thông tin cổ đông và cổ phiếu tại ngày 23/08/2021

Năm tài chính 2020 - 2021 không phát sinh các giao dịch liên quan đến cổ đông 
lớn, giao dịch giữa người nội bộ và người liên quan của người nội bộ
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Danh sách cổ đông lớn Quá trình tăng vốn điều lệ

STT Cổ đông Số lượng cổ 
phiếu sở hữu Tỷ lệ sở hữu 

1 Trần Thị Thái 2.686.060 27,43% 

2 Công ty TNHH Thái Liên 1.468.800 15.00% 
3 Cổ đông sở hữu dưới 5% vốn 5.637.085 57,57% 

 

Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát & Tổng 
giám đốc

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 
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1. Nhân sự và hoạt động của BKS
Ban kiểm soát có 3 thành viên. Ban kiểm soát họp 3 kỳ trong năm đồng thời thường 
xuyên trao đổi thông tin giữa các thành viên để triển khai thực hiện các nội dung 
công việc theo trách nhiệm và và bảng phân công thẩm quyền của Ban kiểm soát

Báo cáo của ban kiểm soát về tình hình quản trị - sản 
xuất kinh doanh

Kết thúc năm tài chính (từ ngày 
01/07/2020 đến ngày 30/06/2021), Ban 
kiểm soát 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.

- Kiểm tra, giám sát việc quản lý, 
điều hành nhiệm vụ sản xuất 
kinh doanh của Hội đồng quản 
trị và Ban điều hành Công ty

- Kiểm tra, soát xét việc ban 
hành các Nghị quyết, Quyết 
định của Hội đồng quản trị

- Theo dõi, đánh giá tình hình 
thực hiện kế hoạch sản xuất 
kinh doanh, tình hình thực hiện 
Nghị quyết Đại hội đồng cổ 
đông, các Nghị quyết, Quyết 
định của Hội đồng quản trị

- 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 Hội 
đồng quản trị, Ban Tổng giám 
đốc các giải pháp khắc phục

- Tham gia các cuộc họp Hội đồng 
quản trị, Ban điều hanh 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 báo cáo tài chính, quý 
năm của Công ty; xem xét báo 
cáo của kiểm toán độc lập trước 
và sau quá trình kiểm toán. Ngoài 
ra ban kiểm soát 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

- Giám sát việc tuân thủ các quy 
định về công bố thông tin đối với 
Công ty đại chúng của Công ty

- Đến thời điểm báo cáo 
30/06/2021, ban kiểm soát không 
nhận bất cứ yêu cầu nào cần 
phải có quyết định kiểm tra bất 
thường đối với các hoạt động 
của Công ty

- Hội đồng quản trị đã tổ chức đầy 
đủ các cuộc họp định kỳ, họp 
đột xuất để triển khai nghị quyết 
của Đại hội đồng cổ đông cũng 
như thông qua nhiều nghị quyết, 
quyết định quan trọng ngoài ra 
còn ban hàng 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, 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

- Hội đồng quản trị đã tích cực chỉ 
đạo, sâu sát trong việc quản lý 
và giám sát toàn bộ hoạt động 
sản xuất kinh doanh của Công 

3. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị

ty, các thành viên Hội đồng quản 
trị đã chủ động thực hiện nhiệm 
vụ được phân công với tinh thần 
trách nhiệm cao. Trong công tác 
quản trị doanh nghiệp Hội đồng 
quản trị 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 của Công ty

- Ban kiểm soát đánh giá Hội đồng 
quản trị trong công tác quản lý, 
chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của 
Đại hội đồng cổ đông thường niên 
năm 2020 và thực hiện các giao 
dịch với người có liên quan đảm 
bảo đúng quy định của pháp 
luật hiện hành, điều lệ Công ty

4. Kết quả giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh và công 
tác điều hành của ban tổng giám đốc công ty
4.1 Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu của năm tài chính 
với các chỉ tiêu như sau

Chỉ tiêu ĐVT KH 2020 TH 2021 
Tỷ lệ hoàn 
thành KH 

Tổng DT, TNTC & TN khác Tr.đ 816.365 815.631 99,41% 

Tổng chi phí Tr.đ 790.350 621.822 82,47% 

Lợi nhuận trước thuế TNDN Tr.đ 26.015 163.809 629,67% 

Lợi nhuận sau thuế TNDN Tr.đ 26.015 163.809 629,67% 

Lãi cơ bản trên cổ phiếu Đồng 2.675 16.729 527,38% 
 

- Kết quả doanh thu thực hiện từ 
01/07/2020 đến 30/06/2021 đạt 
99,91% so với kế hoạch do tình 
hình tiêu thụ đường có thời gian 
chậm lại. Tuy giá bán có tăng 
nhưng các khách hàng cũng 
chỉ ký hợp đồng, còn sản lượng 
và giá cả lấy theo nhu cầu thực 
tế từng thời điểm mặc dù Công 
ty đã mở rộng thị trường bán 
buôn trong nước, ổn định các 
khách hàng truyền thống và 
tiếp rục mở rộng thị trường tiêu 
thụ đến các khách hàng thương 
mại và sản xuất công nghiệp

- Lợi nhuận thực hiện vượt kế 
hoạch 629,67%, nguyên nhân 
chủ yếu là do giá cả đường trong 
năm có tăng, Ban điều hành đã 

rà soát giá cả đầu vào vật tư 
cho BDSCL,DA cho đến vật tư 
hóa chất cho sản xuất, tiết giảm 
các chi phí sản xuất chung cũng 
như các chi phí khác trong ký

- Việc phân phối lợi nhuận và 
chi cổ tức năm 2020 theo đúng 
Nghị quyết của Đại hội đồng cổ 
đông ngày 26/09/2020, chi trả 
70% vốn điều lệ là 68.543.615.000 
đồng trích lập các quỹ 11,2 tỷ. 
Lợi nhuận còn lại sau khi phân 
phối là 297.568.811.235 đồng.

- Tỉ lệ chia cổ tức tối thiểu bằng 
20% vốn điều lệ theo nghị quyết 
năm 2020 hoặc tỉ lệ khác do Đại 
hội đồng cổ đông này quyết định

2. Hoạt động kiểm tra, giảm sát của BKS
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- Tổng giám đốc và các cán bộ 
quản lý đã bám sát và triển khai 
thực hiện các chủ trương, Nghị 
quyết, quyết định của Hội đồng 
quản trị, tập trung điều hành sản 
xuất linh hoạt kịp thời, chủ động 
rà soát tập trung nguồn lực, chủ 
đông đối phó với các khó khăn 
của ngành mía đường. Ban điều 
hành thực hiện các quyền và 
nhiệm vụ được giao theo đúng 
quy định, quy chế Công ty và 
chủ trương định hướng của Hội 
đồng quản trị, Công bố thông tin 
được đảm bảo đúng quy định

- Niên vụ 2020 - 2021, tuy sản xuất 
chế biến đường cả nước có khó 
khăn do thiếu nguyên liệu mía 
nhưng Công ty cũng đã sản xuất 
hoàn thành kế hoạch được giao 
đúng thời gian thu hoạch đáp 
ứng được mong muốn người 
nông dân đảm bảo mía đúng 
thời gian cho vụ sau.

- Đạt được thành quả trên là do 
Ban điều hành và Ban Quản lý dự 
án 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 sản xuất trong 
năm không tăng so với năm 
trước, Hiệu suất an toàn thiết 
bị (97,05%); hiệu suất sản xuất 
(84,9%) và hiệu suất an toàn đạt 
lao động tốt (100%); tỷ lệ thu hồi 
mía trên đường đạt (7,87 mía/
đường). Việc thực hiện các định 
mực vật tư hóa chất xí nghiệp 
đường đang từng bước điều 
chỉnh phù hợp với chất lượng 
theo yêu cầu của Công ty

- Công tác nguyên liệu: Thực hiện 
vụ 2020 - 2021 so với vụ 2019 - 
2020 về diện tích giảm 10% so 
với năm trước, tuy nhiên năng 
suất bình quân mía tăng 6% do 
vậy sản lượng thu hoạch không 
giảm, thu hồi nợ trong năm đạt 
99,62% một số công nợ sẽ thu 

bằng tiền mặt hoặc chuyển sang 
vụ sau. Tình hình nguyên liệu mía 
ngày càng khó khăn do diện tích 
đất bằng màu 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 dạt yêu cầu và 
mang nhiều hiệu quả khác như 
việc vận chuyển gắn chặt với 
kế hoạch thu hoạch, mía được 
vận chuyển trong ngày không 
còn tình trạng mía chờ xe. Cước 
vận chuyển mía tăng do các 
vùng thuận lợi gần diện tích 
giảm lớn, diện tích phát triển tập 
trung ở vùng cao, xa công ty. 
Thương lái tăng cường thu mua 
mía vận chuyển đi Trung Quốc 
hoặc bán cho các lò thủ công 
nên kế hoạch đốn chặt trong vụ 
mất cân đối. Đến cuối vụ, một số 
địa bàn bị thiếu nhân công đốn 
chặt, giá thu hoạch tăng cao.

Ngoài ra Công ty vẫn duy trì tốt chính 
sách hỗ trợ phát triển vùng nguyên liệu 
như: Sửa chữa đường giao thông, chi 
phí chuyển đổi cây trồng; đào hố, đào 
rảnh, hỗ trợ kinh phí cho hoạt động tại 
địa phương (bản, xã, nông trường), hỗ 
trợ giống mía chín sớm, có năng suất 
cao, từng bước thực hiện cơ giới hóa, 
trong khâu trồng và chăm sóc mía, 
bước đầu mang lại hiệu quả tốt.

Dự kiến cho vụ 2021-2022 diện tích và 
sản lượng mía tăng, do Công ty tiếp 
tục tăng cường hỗ trợ và 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 Hội đồng quản trị 
phê duyệt. Giá đường trong vụ 
có tăng, việc đầu tư thiết bị để 
nâng cao công suất và 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 tiếp tục duy trì 
tạo sự chủ động cho các đơn vị 
và tăng hiệu quả sản xuất kinh 
doanh của Công ty.

- Công tác tổ chức lao động: Việc 
tăng năng suất lao động được 
Hội đồng quản trị và Ban giám 
đốc rất xem trọng, việc trả lương 
trong Công ty theo phương án 
khoán 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 với 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 quy định của pháp 
luật và đảm bảo các khoản phải 
nộp thuộc nghĩa vụ của người 
lao động như 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.

4.2 Công tác điều hành của ban tổng giám đốc

4.3 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 chế biến đường.

- Vùng nguyên liệu của Công ty quá nhiều hộ nhỏ lẻ, 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.
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5. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, 
ban điều hành

- Ban kiểm soát 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 Cổ đông và Công ty.

- Các Nghị quyết, Quyết định và các chủ trương của Hội đồng quản trị, ban 
điều hành đã được cung cấp kịp thời cho ban kiểm soát. Các cuộc họp 
của Hội đồng quản trị đều mời ban kiểm soát tham gia và đóng góp ý kiến 
độc lập trong công tác quản trị điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh 
của Công ty. Ban điều hành luôn tạo điều kiện thuận lợi để ban kiểm soát 
tiếp cận với hoạt động của Công ty. Phần lớn các đề xuất, kiến nghị của 
ban kiểm soát được Hội đồng quản trị và Ban điều hành ghi nhận và tiếp thu.
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6. Kế hoạch hoạt động năm 2021-2022
Niên độ 2021 - 2022, Ban kiểm soát duy trì công tác kiểm soát thường xuyên và định 
kỳ hằng quý, năm theo quy định của điều lệ Công ty và quy chế hoạt động của ban 
kiểm soát với mục tiêu chung là giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và 
tài chính của Công ty giám sát các hoạt động quản trị và điều hành; phối hợp hoạt 
động với Hội đồng quản trị, ban Tổng giám đốc và cổ đông

Nhiệm vụ cụ thể

- Giám sát việc thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ, các nghị quyết, Quyết định của 
HĐQT.

- Giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động đầu tư nguyên liệu mía và giá 
thành sản phẩm.

- Kiểm tra việc mua nguyên liệu và bán sản hẩm

- Thẩm định báo cáo tài chính quý và năm

- Các công tác khác theo chức năng và nhiệm vụ ban kiểm soát

Công tác nguyên liệu: đề nghị Hội đồng quản trị, ban điều hành tiếp 
tục có chính sách thu mua và đầu tư phù hợp và hỗ trợ ngoài việc 
tăng diện tích nên chú ý việc thâm canh, giống mía mới, phân bón 
phù hợp và cơ khí hóa để nâng cao năng suất, chất lượng mía, tăng 
thu nhập cho bà con và góp phần giảm giá thành sản phẩm mía cây.

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 chi phí sản xuất kinh doanh. Trong thời gian tiếp theo, 
với những khó khăn, thách thức đã và đang đặt ra trước mắt, Hội 
đồng quản trị, ban điều hành phải xác định nhiệm vụ phía trước sẽ rất 
nặng nề để có những bước chuẩn bị và tiên lượng tình hình thực tế.

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.

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 nghề 
trong mọi lĩnh vực nhất là nhân sư cho nhà máy đường, bố trí đúng 
người, đúng việc để tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả sản xuất.

7. Kiến nghị của ban kiểm soát

1

2

3

4

Công ty cổ phần Mía đường Sơn La đã chính thức trở thành công ty đại chúng và 
niêm yết trên sàn chứng khoán từ năm 2012. Ban lãnh đạo Công ty ý thức rất rõ những 
trách nhiệm mà một Công ty đại chúng cần phải thực hiện, đặc biệt là trách nhiệm 
liên quan đến công khai, minh bạch thông tin Công ty

Công ty cũng giao nhiệm bộ cho các cán bộ có năng lực, trách nhiệm phụ trách 
việc công bố thông tin cho Công ty cũng như hợp tác với các đơn vị tư vấn để hoạt 
động công bố thông tin nói riêng và quan hệ nhà đầu tư nói chung của Công ty được 
triển khai một cách chuyên nghiệp, đạt hiệu quả cao nhất. Công ty cam kết luôn 
thực hiện đầy đủ pháp luật về quản trị công ty đại chúng, pháp luật về chứng khoán 
cũng như công bố thông tin được quy định tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP, Thông tư 
116/2020/TT-BTC, Thông tư 96/2020/TT-BTC, v.v..

Công ty luôn công bố đầy đủ và đúng thời hạn các công bố định kỳ như: Báo cáo 
tài chính hàng quý, Báo cáo tài chính bán niên soát xét, Báo cáo tài chính năm kiểm 
toán, Báo cáo thường niên 2020, CBTT về tổ chức Đại hội đồng cổ đông, và các công 
bố bất thường khác.

CBTT Báo cáo tài chính

−	 Báo cáo tài chính quý I, II, III, IV 

−	 Báo cáo tài chính bán niên 2020 - 2021

−	 Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính bán niên 

−	 Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế tại BCTC đã kiểm toán của năm 2020 - 
2021

−	 BCTC  năm 2020 - 2021 đã kiểm toán

CBTT Đại hội đồng cổ đông thường niên

- Tài liệu họp ĐHCĐ 2020, ĐHCĐ 2021 (30/08/2021)

- Biên bản, nghị quyết ĐHCĐ 2020

CBTT Báo cáo thường niên

- Báo cáo thường niên 2020

CBTT Khác

−	 Các nghị quyết của HĐQT

−	 Các quyết định bổ nhiệm

−	 Báo cáo tình hình quản trị công ty

Công bố thông tin niên vụ 2020 - 2021
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Phần III: Tình hình hoạt động sản xuất 
kinh doanh

Tổng quan ngành mía đường

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư

Tình hình tài chính

50

52

54
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Nửa cuối năm 2020 và nửa đầu 
2021, tình hình kinh tế thế giới có 
nhiều những biến động trái chiều 

và vẫn đang trong tình trạng bất ổn 
trước những nỗ lực để vượt qua đại dịch. 
Biến thể mới của vi-rút và những khó 
khăn trong công tác tiêm chủng và hiệu 
quả của chính các loại vắc-xin hiện tại 
cũng là những nguyên nhân chính khiến 
các dự báo triển vọng cho năm 2021 rất 
khó có thể xảy ra. Một số khu vực, quốc 
gia phát triển như EU và Mỹ đã lên kế 
hoạch mở cửa trở lại nền kinh tế nhưng 
vẫn phải tiếp tục duy trì các gói cứu trợ 
do số ca nhiễm vẫn tăng cao và ảnh 
hưởng về cung cầu hàng hóa từ các 
khu vực có tỉ lệ tiêm thấp hơn. Việt Nam 
trong nửa cuối năm 2020 có thể đánh 
giá là tương đối thành công về hiệu quả 
phòng chống dịch đi đôi với giữ vững tình 
hình sản xuất kinh tế. Tuy nhiên, sự bùng 
phát biến chủng mới đã khiến tình hình 
sản xuất kinh doanh, nhất là ở khu vực 
kinh tế phía Nam gặp gián đoạn nghiêm 
trọng, ảnh hưởng đến khả năng cung 
ứng hàng hóa nội địa và xuất khẩu, cũng 
như làm giảm nhu cầu tiêu thụ hàng hóa 
dịch vụ, nhất là trong các dịp lễ lớn. Đây 
sẽ là tiền đề khiến cho việc các doanh 
nghiệp trong nhiều ngành sản xuất, dịch 
vụ khó để hoàn thành kế hoạch năm. 
Trong kịch bản tích cực nhất khi đến cuối 
năm 2021, tỉ lệ tiêm phòng ở Việt Nam và 
trên thế giới đạt mức an toàn nhất định, 
tình hình kinh tế, sản xuất, giao thương 
toàn cầu khó có thể ngay lập tức phục 
hồi trong nửa đầu năm 2022, ít nhất là 
những tổn thất trong đợt bùng phát dịch 
mới này.

Thị trường đường trên toàn thế giới trong 
niên vụ 2020 - 2021 đã ghi nhận những 
sụt giảm nhất định từ cả nguồn cung và 
lượng tiêu thụ, chủ yếu đến từ hai cường 
quốc sản xuất đường là Brazil và Ấn Độ 
đã gặp phải những ảnh hưởng nghiêm 
trong từ dịch Covid-19. Trong quãng thời 
gian này, giá đường thô trên thế giới vẫn 
tiếp tục xu hướng tăng ở mức 458,95 USD/
tấn vào thời điểm tháng 5 (theo ISO). Giai 
đoạn 2021 - 2022, Tổ chức Lương thực 
và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc (FAO) 
dự báo sản lượng sản xuất đường sẽ 
vẫn giảm nhẹ do sự sụt giảm sản lượng 
từ Brazil, EU, Nga, Thái Lan trong khi xu 
hướng phục hồi tiêu dùng tại các quốc 
gia phát triển sẽ giúp sản lượng tiêu thụ 
tăng nhẹ. 

Đối với thị trường trong nước, Hiệp hội mía 
đường Việt Nam (VSSA) báo cáo ngành 
đường Việt Nam đã kết thúc vụ ép 2020-
2021 ngay trong tháng 5, đạt 6,7 triệu tấn 
mía ép, sản xuất ra 689.930 tấn đường. 
Tình hình tiêu thụ đường trong nước giảm 
mạnh do ảnh hưởng dịch bệnh và nhất 
là sẽ cản trở kế hoạch sản xuất hàng hóa 
dịch vụ cho các dịp nghỉ lễ lớn, nay đã 
khó thể diễn ra do các quy định cách ly 
xã hội. Bên cạnh đó, ngành đường trong 
nước còn chịu sức ép cạnh tranh lớn về 
giá đến từ đường nhập khẩu và nhập 
lậu. Giá đường nhập khẩu và nhập lậu 
vẫn rẻ hơn tương đối so với giá đường 
nội địa, trong khi đó nếu so về giá nội 
địa, đường Việt Nam vẫn nằm ở nhóm 

thấp trong khu vực Đông Nam Á. Đứng 
trước diễn biến này, Bộ Công Thương 
cũng đã áp dụng các biện pháp chống 
bán phá giá và thuế chống trợ cấp đối 
với đường nhập từ Thái Lan bắt đầu từ 
ngày 16/06. Đây sẽ là cơ sở để các do-
anh nghiệp đường trong nước, trong đó 
có Mía đường Sơn La, cạnh tranh với 
đường nhập khẩu và nhập lậu, trong bối 
cảnh chúng tôi hi vọng thị trường tiêu thụ 
và sản xuất cuối năm sẽ hoạt động bình 
thường trở lại sau khi dịch bệnh được 
kiểm soát.

Đứng trước những khó khăn và thách 
thức rất lớn trong giai đoạn bản lề này, 
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. Trong dài hạn, Mía 

đường Sơn La vẫn sẽ đi theo tiêu chí phát 
triển bền vững, hội nhập với xu thế công 
nghệ và tiếp tục trở thành thương hiệu uy 
tín trên thị trường. Trong ngắn hạn, Công 
ty sẽ tiếp tục 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. Ban lãnh 
đạo cũng sẽ cân nhắc cẩn trọng những 
khó khăn của thị trường, thời tiết trong 
giai đoạn tới để đưa ra những kế hoạch 
sản xuất, hoạt động phù hợp, đảm bảo 
sự bền vững cho Công ty.

Tổng quan kinh tế, ngành mía đường 

Các hộ nông dân thu hoạch mía tại Sơn La
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1. Kết quả sản xuất
Tổng sản lượng mía: 522,548 tấn

Tỷ lệ thu hồi vốn đầu tư: 99,7%

Tổng sản lượng đường sản xuất đạt 98,48% kế hoạch

Sản lượng đường có độ màu dưới 70 IU đạt 90,14% tăng so với chỉ tiêu được kế hoạch 
giao (80%). Sản lượng đường có độ màu trên 70 IU là 9,86% giảm so với chỉ tiêu kế 
hoạch giao (20%).

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư

T rong niên vụ 2020 – 2021, Tổng do-
anh thu Công ty đạt 815,63 tỷ đồng, 
tương đương đạt 99,81% kế hoạch 

và giảm 23,47% so với cùng kì vụ 2019 
– 2020. Tổng doanh thu của Công ty 
phần lớn là doanh thu đến từ việc bán 
sản phẩm đường và mật rỉ, đã cơ bản 
hoàn thành sát mục tiêu mà Đại hội 
đồng cổ đông đề ra. Việc doanh thu 
trong kì cũng thấp hơn cùng kì là do 
thị trường tiêu thụ bị ảnh hưởng bởi 
dịch bệnh và trong kì Công ty đã thu 
hoạch được lượng mía thấp hơn dự 
kiến. Tổng chi phí trong kì cũng đạt 
651,82 tỷ đồng, tương ứng với 82,47% 
kế hoạch, giảm 31,13% so với cùng kì. 
Việc chi phí thực hiện giảm chủ yếu 
đến từ việc Công ty sản xuất ít đường 

hơn và qua đó giảm giá vốn hàng bán 
cũng như các chi phí khác. Tuy nhiên, 
do tốc độ giảm chi phí cao hơn tốc 
độ giảm doanh thu nên Công ty cũng 
đa thu được kết quả lợi nhuận rất khả 
quan là 163,81 tỷ đồng, vượt xa kế 
hoạch và tăng đến 37,29% so với cùng 
kỳ. Các kết quả khả quan về cắt giảm 
chi phí và duy trì lợi nhuận tốt cũng 
giúp lãi cơ bản trên một cổ phiếu SLS 
đạt 16.729 đồng, tăng 37,29% so với 
cùng kì. Nhìn chung, Công ty đã thực 
hiện xuất sắc kế hoạch đặt ra từ đầu 
niên vụ, nhất là đối với khía cạnh tối 
thiểu và tối ưu hóa chi phí. Từ kết quả 
này, Công ty sẽ có những điều chỉnh 
phù hợp hơn về kế hoạch kinh doanh 
trong tình hình niên vụ sắp tới.

2. Kết quả kinh doanh

 2017 2018 2019 2020 2021 

TỔNG DOANH THU 548,27 622,55 890,18 1.065,74 815,64 
Doanh thu thuần 537,31 600,73 877,64 1.048,34 801,14 
Doanh thu hoạt động 
tài chính 

7,52 17,22 10 16,67 14,07 

Doanh thu khác 3,44 4,6 2,54 0,73 0,43 
TỔNG CHI PHÍ 384,618 506,603 826,933 946,427 651,825 
Giá vốn hàng bán 340,729 443,204 759,056 878,506 600,481 
Chi phí tài chính 15,808 36,296 48,284 44,996 33,417 
Chi phí bán hàng 2,602 4,228 4,634 4,721 3,403 
Chi phí quản lý 21,909 19,885 14,629 17,864 14,034 
Chi phí khác 3,57 2,99 0,33 0,34 0,49 
LỢI NHUẬN TRƯỚC 
THUẾ 

163,649 115,934 63,237 119,317 163,809 

Lợi nhuận thuần từ 
HĐKD 

163,782 114,336 61,035 118,932 163,87 

Lợi nhuận khác -0,13 1,61 2,21 0,39 -0,06 
LỢI NHUẬN SAU THUẾ 163,074 115,934 63,237 119,317 163,809 

 

Chỉ tiêu 2017 2018 2019 2020 2021 
ROS 30,35 19,3 7,21 11,38 20,45 
ROE 47,3 25,8 12,88 22,19 26,68 
ROA 24,68 9,99 4,67 9,82 14,12 
EPS (đồng/cổ phiếu) 19.985 12.419 6.458 11.705 16.729 

 

Doanh thu thuần trong kỳ của Công 
ty đạt 801,14 tỷ đồng, giảm 23,58% 

so với cùng kỳ. Tuy nhiên, chất lượng 
doanh thu đã được cải thiện đáng kể, 
giúp cho biên lợi nhuận gộp cũng tăng 
lên 56% yoy (từ 16% lên 25%), cao nhất 
trong vòng 3 năm qua. Giá vốn hàng 
bán đạt 600,481 tỷ đồng, giảm đến 
31,65% so với cùng kỳ, cao hơn tốc độ 
giảm doanh thu. Giá vốn hàng bán vẫn 
là khoản chi phí chiếm tỉ trọng lớn nhất 
trong cơ cấu doanh thu. Các khoản 
mục chi phí còn lại đều được giữ ổn 
định so với các năm. Tuy nhiên do giá 
vốn hàng bán được tổi thiểu hóa nên 
đã giúp lợi nhuận của Công ty được 
tối ưu hóa. Điều này là lý do chính giúp 
Công ty đạt được kết quả rất tích cực 

về lợi nhuận trong bối cảnh thị trường 
đường đang gặp nhiều khó khăn. 

Niên vụ 2020 – 2021, lợi nhuận chiếm đế, 
20% doanh thu, một con số ấn tượng 
đối với Công ty. Lợi nhuận trước thuế 
đạt 163,809 tỷ đồng, tăng đến 37,29% 
yoy. Công ty cũng có lợi thế vì được 
miễn thuế thu nhập doanh nghiệp do 
hoạt động trên địa bàn kinh tế khó 
khăn, giúp Công ty tiếp tục gia tăng 
đáng kể phần lợi nhuận. Điều này góp 
phần khiến các chỉ số hoạt động của 
Công ty, từ hệ số lợi nhuận trên tổng 
doanh thu, hệ số lợi nhuận trên tài sản 
bình quân, hệ số lợi nhuận trên vốn chủ 
sở hữu bình quân cải thiện đáng kể, 
tiến gần đến mức đỉnh trong giai đoạn 
2017.

Chỉ tiêu 
Thực hiện niên 
vụ 2019 - 2020 

Niên vụ 2020 -2021 
Kế hoạch Thực hiện So sánh 

Tổng doanh 
thu 

1.065.747.816.602 816.365.000.000 815.630.702.775 99,91% 

Tổng chi phí 946.430.932.059 790.350.000.000 651.821.607.973 82,47% 
Lợi nhuận 
trước thuế 

119.316.884.543 26.015.000.000 163.809.094.802 629,67% 

Lợi nhuận sau 
thuế 

119.316.884.543 26.015.000.000 163.809.094.802 629,67% 

Lãi cơ bản 
trên cổ phiếu 

11.705 2.657 16.729  
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Tăng trưởng
Đây là giai đoạn khó khăn của ngành sản xuất đường nói chung và của Công ty nói 
riêng với những áp lực từ dịch bệnh, cạnh tranh và những cản trở từ điều kiện sản xuất 
vùng. Điểm sáng trong tăng trưởng tuy doanh thu đang có dấu hiệu suy giảm nhưng 
lợi nhuận vẫn giữ được ở mức ổn định, khả quan so với thị trường chung. Ban lãnh đạo 
Công ty đang có những kế hoạch để tiếp tục duy trì sự ổn định này trong giai đoạn 
sắp tới, làm tiền đề để đưa Công ty trở thành doanh nghiệp tăng trưởng bền vững 
trong ngành

Tình hình tài chính

Chỉ tiêu 2020 2021 So sánh 
Tiền và tương đương tiền 
đầu kì 

3.687.307.032 4.674.467.769 26,77% 

Lưu chuyển tiền thuần 
trong niên vụ 

987.160.737 (185.381.239) -118,78% 

❖ Lưu chuyển tiền từ 
hoạt động kinh 
doanh 

163.917.138.008 102.422.414.651 -37,52% 

❖ Lưu chuyển tiền từ 
hoạt động đầu tư (18.304.505.088) (10.340.902.370) -43,51% 

❖ Lưu chuyển tiền từ 
hoạt động tài chính (144.625.472.183) (92.266.893.520) -36,20% 

Tiền và tương đương tiền 
cuối kì 

4.674.467.769 4.849.086.530 3,74% 

 

Dòng tiền
Niên vụ 2020 – 2021, Công ty đã gặp những khó khăn nhất định trong việc cân đốii 
nguồn vốn lưu động do nhu cầu tiêu thụ trong nước gặp gián đoạn bởi dịch bệnh. Tuy 
nhiên, Công ty vẫn giữ được nguồn tiền mặt ổn định từ việc giảm ngân sách cho đầu 
tư cũng như giảm bớt các khoản trả nợ để cân đối lại lượng tiền thiếu hụt do giảm 
doanh thu. Trong giai đoạn tiếp theo, Công ty sẽ tiếp tục giữ vững quan điểm thận 
trọng trong việc cân đối và quản trị rủi ro dòng tiền để đảm bảo sức khỏe tài chính 
bền vững cho Công ty.
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Chỉ tiêu 2017 2018 2019 2020 2021 

Số vòng quay phải thu khách 
hàng 

2,40 1,99 3,41 4,71 2,86 

Kỳ thu tiền bình quân 150 181 106 76 126 

Số vòng quay hàng tồn kho 2,53 1,37 1,74 2,78 2,69 

Số ngày tồn kho 142 264 207 130 134 
 

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

Về công tác công nợ, Công ty vẫn duy trì chính sách bán hàng ổn định của 
mình. Niên vụ 2020 - 2021, do những khó khăn trong thị trường tiêu thụ mà 
sản lượng đường bán ra giảm, cũng như tình trạng khách hàng cũng gặp 
khó khăn hơn trong việc thanh toán khiến cho số vòng quay khoản phải thu 
giảm và khiến số ngày khách trả lâu hơn, dẫn đến việc Công ty trong ngắn 
hạn đã bị thiếu hụt một lượng vốn lưu động so với cùng kỳ. Niên vụ tới, Công 
ty sẽ cố gắng cải thiện vấn đề này bằng cách thường xuyên làm việc, đốc 
thúc khách hàng hơn. Thêm vào đó, tình hình thị trường tiêu thụ trong năm tới 
nếu được cải thiện cũng sẽ giúp công tác thu hồi nợ đạt hiệu quả cao hơn.

Đối với hàng tồn kho, tuy khả năng tiêu thụ chậm nhưng do sản lượng thu hoạch 
giảm so với dự kiến nên Công ty không gặp phải tình trạng tồn đọng quá nhiều 
thành phẩm. Một trong những thế mạnh của Công ty vẫn luôn là tiết kiệm được 
chi phí vận chuyển thành phẩm do khách hàng lấy hàng trực tiếp tại kho bãi. 
Ban lãnh đạo Công ty sẽ tiếp tục duy trì thế mạnh này trong các niên vụ sắp tới.

Chỉ tiêu 2017 2018 2019 2020 2021 

Biên lợi nhuận gộp 36,59% 26,22% 13,51% 16,2% 25,05% 

Biên lợi nhuận ròng 30,35% 19,3% 7,21% 11,38% 20,45% 

Tỉ suất sinh lời trên 
vốn chủ sở hữu bình 
quân 

47,3% 25,8% 12,88% 22,19% 26,68% 

Tỉ suất sinh lời trên 
tổng tài sản bình 
quân 

24,68% 9,99% 4,67% 9,82% 14,12% 

 

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

Niên vụ 2020 - 2021 đã cho thấy những kết quả rất khả quan trong việc tối ưu 
hóa khả năng sinh lời của Công ty khi các chỉ số về khả năng sinh lời đạt mức 
cao nhất trong vòng 4 niên vụ trở lại đây, ngay cả trước sức ép từ thị trường. 
Khả năng sinh lời của Công ty đạt được chủ yếu vẫn đến từ mảng kinh do-
anh sản phẩm chủ lực đường trắng và mật rỉ khi chiếm đến 90,91% doanh 
thu thuần. Việc tiết kiệm được chi phí sản xuất, giảm giá vốn đầu vào đã 
góp phần khiến cho nguồn thu này trong năm nay trở nên hiệu quả hơn so 
với các năm trước và giúp cho hiệu suất sinh lời của Công ty được cải thiện.

Chỉ tiêu khả năng thanh toán
Ban lãnh đạo đánh giá, Công ty vẫn đang ở mức khả năng thanh toán ổn định. 
Công ty có đủ nguồn lực để trả các khoản nợ. Niên vụ 2020 – 2021, trước sức 
ép từ thị trường đường nhiều bất ổn, Công ty cũng đã giảm tỉ lệ vay nợ và 
cơ cấu nợ nhằm đảm bảo khả năng thanh toán ổn định, giữ vững tính thanh 
khoản cho các hoạt động của Công ty. Với những gì đã làm được, khả năng 
thanh toán của Công ty đã đạt mức cao nhất trong vòng 4 niên vụ trở lại đây.

 
2017 2018 2019 2020 2021 

Khả năng thanh 
toán hiện hành 

1,66 1,16 1,07 1,21 1,3 

Khả năng thanh 
toán nhanh 

0,99 0,49 0,34 0,69 0,73 

Khả năng thanh 
toán lãi vay 

11,35 4,25 2,33 3,72 5,9 
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Tổng tài sản trong niên vụ 2020 – 2021 
của Công ty đạt giá trị 1.192,89 tỷ 

đồng, tăng 6% so với cùng kì. So với tốc 
độ tăng trưởng kép trong giai đoạn 5 
năm từ 2017 – 2021 là 5,45% thì đây là 
tốc độ tăng trưởng lớn hơn một chút, 
cho thấy Công ty đang dần đẩy cao 
được tốc độ tích lũy tài sản. Cơ cấu tài 
sản có xu hướng tăng dần tỉ trọng tài 
sản dài hạn (lên trên mức 50%) và điều 
này đã phản ánh chiến lược đúng đắn 
của Ban lãnh đạo Công ty trên vị thế là 
một đơn vị sản xuất. Trong năm 2021, tỉ 
trọng tài sản ngắn hạn có phần tăng 
lên do Công ty thực hiện các bước 
quản trị rủi ro, tăng tài sản ngắn hạn để 
giám bớt gánh nặng cho nguồn vốn 
trong giai đoạn khó khăn hiện tại.

Trong cơ cấu tài sản ngắn hạn, chiếm tỉ 
trọng lớn nhất là hàng tồn kho (20,73%) 

các khoảng phải thu (26,29%). Hai 
khoản mục này vẫn được giữ ở mức ổn 
định qua các năm và với cấu thành của 
một doanh nghiệp sản xuất đường, thì 
đây là tỉ trọng hợp lý. Năm nay, Công 
ty cũng giảm mức trích lập giảm giá 
hàng tồn kho do giá đường đang có 
xu hướng tăng. Sự tăng lên của khoản 
mục hàng tồn kho (+23% yoy) và các 
khoản phải thu ngắn hạn (+25% yoy) 
cũng đóng góp phần lớn tăng trưởng 
tài sản ngắn hạn trong năm 2021 (+23% 
yoy).

Trong cơ cấu tài sản dài hạn, khoản 
mục tài sản cố định chiếm phần lớn 
(50,96%) và so với cùng kỳ, chủ yếu do 
trong năm Công ty tạm thời hạn chế 
các khoản đầu tư mới. Khoản mục tài 
sản cố định giảm 7%, đóng góp chính 
vào mức giảm 6% của tài sản dài hạn.

Cơ cấu tài sản
 

Chỉ tiêu 2020 Tỉ trọng 2021 Tỉ trọng 
Thay 
đổi 

TÀI SẢN NGẮN HẠN  459.177.981.607 40,72% 565.390.612.744 47,40% 23% 

Tiền và các khoản tương 
đương tiền  4.674.467.769 0,41% 4.489.086.530 0,38% -4% 

Các khoản phải thu ngắn 
hạn  

255.960.510.573 22,70% 313.617.740.086 26,29% 23% 

Hàng tồn kho  198.523.111.063 17,60% 247.275.139.328 20,73% 25% 

Tài sản ngắn hạn khác  19.892.022 0,00% 8.646.800 0,00% -57% 

TÀI SẢN DÀI HẠN  668.531.495.794 59,28% 627.497.176.068 52,60% -6% 

Tài sản cố định  651.029.232.089 57,73% 607.948.061.927 50,96% -7% 

Tài sản dở dang dài hạn  3.982.980.784 0,35% 6.648.075.545 0,56% 67% 

Đầu tư tài chính dài hạn  9.600.000.000 0,85% 11.600.000.000 0,97% 21% 

Tài sản dài hạn khác  3.919.282.921 0,35% 1.301.038.596 0,11% -67% 

TỔNG TÀI SẢN   1.127.709.477.401 100,00% 1.192.887.788.812 100,00% 6% 

Cơ cấu nguồn vốn

Chỉ tiêu 2020 
Tỉ 

trọng 
2021 

Tỉ 
trọng 

Thay 
đổi 

NỢ PHẢI TRẢ 556.500.913.793 49% 536.104.594.266 45% -4% 

Nợ ngắn hạn 378.300.913.793 34% 433.704.594.266 36% 15% 

Nợ dài hạn 178.200.000.000 16% 102.400.000.000 9% -43% 

VỐN CHỦ SỞ 
HỮU 

571.208.563.608 51% 656.783.194.546 55% 15% 

Vốn chủ sở hữu 571.208.563.608 51% 656.783.194.546 55% 15% 

TỔNG NGUỒN 
VỐN 

1.127.709.477.401 100% 1.192.887.788.812 100% 6% 

 

Công ty đang duy trì tỉ lệ nợ - vốn chủ 
ổn định, tuy nhiên trong năm 2021 
Công ty chủ động tăng tỉ trọng vốn 
chủ sở hữu nhằm đảm bảo tính thanh 
khoản cũng như hạn chế bớt rủi ro từ 
đòn bẩy tài chính trong một giai đoạn 
đang tương đối khó khăn của thị trường 
đường trong nước. Niên vụ 2020 - 2021, 
tỉ trọng nợ/vốn chủ sở hữu là 0,81, 
tổng nguồn vốn đạt 1.192,87 tỷ đồng.

Đối với nguồn vốn nợ, Công ty chủ 
yếu cấp vốn từ nguồn vốn ngắn hạn, 
chiếm 36% tổng nguồn vốn. Trong năm 
2020 - 2021, nợ ngắn hạn tăng 15% yoy 
trong khi nợ dài hạn giảm mạnh 43% 
yoy. Điều này cũng là một phần trong 

kế hoạch giảm thiểu rủi ro vay nợ khi 
chuyển nguồn cấp vốn chủ yếu sang 
ngắn hạn, cũng như do nhu cầu thiếu 
hụt nguồn vốn ngắn hạn của Công 
ty tại một số thời điểm trong năm.

Đối với nguồn vốn chủ sở hữu, Công 
ty vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng đều 
qua các năm, Công ty cũng không có 
nguồn kinh phí khác để tạo nên vốn 
chủ sở hữu. CAGR của vốn chủ sở hữu 
trong giai đoạn từ 2017 -  2021 đạt 9,33% 
hằng năm. Niên vụ 2020 - 2021, vốn 
chủ sở hữu của Công ty đạt 656,78%, 
tương đương tăng 15% so với cùng kì 
và vượt trội so với CAGR 5 năm, phần 
lớn do mức lợi nhuận tốt trong năm.
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Công tác sản xuất mía nguyên liệu Công tác sản xuất chế biến đường

1. Kết quả sản xuất mía nguyên liệu niên vụ 2020 - 2021

Trong niên vụ 2020-2021, tổng quan về vùng nguyên liệu của Công ty thể hiện ở 
kết quả sau
Số hộ trồng mía: 9.700 hộ
Diện tích mía ký hợp đồng: 7.689 ha (tương đương với diện tích vụ 2019 - 2020 là 
7.771 ha)
Năng suất bình quân: 67,96 tấn/ha
Tổng sản lượng mía: 522,548 tấn
Trong đó:
Sản lượng mía chế biến: 475.849 tấn
Sản lượng mía để giống: 46.654 tấn
Tỷ lệ thu hồi vốn đầu tư: 99,7%

1. Kết quả sản xuất đường niên vụ 2020 - 2021

Công ty đã tập trung điều hành quyết liệt thực hiện kế hoạch ép vụ 2020-
2021, trong đó trọng tâm là công tác sửa chữa bảo dưỡng trước vụ, công 
tác điều hành sản xuất trong vụ. Tiếp tục cải tiến công tác quản lý điều 
hành, chỉ đạo thực hiện theo hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật tiến bộ. 
Tăng cường kiểm soát, hạn chế tổn thất từ đồng ruộng đến nhà máy chế 
biến. Triệt để tiết kiệm, giảm giá thành và nâng cao chất lượng sản phẩm.
Một số chỉ tiêu chủ yếu của công tác sản xuất chế biến đường như sau:

STT Chỉ tiêu Đvt Thực hiện Kế hoạch 
So sánh 
TH/KH 

1 Hiệu suất tổng thu 
hồi hiệu chỉnh 

% 87,26 ≥ 85,8 101,70% 

2 
Hiệu suất an toàn 
thiết bị % 97,05 ≥ 98 99,03% 

3 Hiệu suất an toàn 
lao động % 100 100 100% 

4 
Tổng sản lượng 
đướng sản xuất Tấn 60.462,2 61.392 98,48% 

 

Tổng sản lượng đường sản xuất 
đạt 98,48% kế hoạch do lượng 
mía nguyên liệu đưa vào chế biến 
thấp hơn dự kiến gần 10.000 tấn 
(mía nguyên liệu được chọn lọc 
để chuyển sang làm mía giống do 
diện tích trồng mới tăng mạnh)
Chất lượng sản phẩm ổn định và 
tiến bộ hơn các vụ trước. Sản lượng 
đường có độ màu dưới 70 IU đạt 
90,14% tăng so với chỉ tiêu được kế 
hoạch giao (80%). Sản lượng đường 
có độ màu trên 70 IU là 9,86% giảm 
so với chỉ tiêu kế hoạch giao (20%).
Để có được kết quả này là nhờ sự quan 
tâm đầu tư nâng cấp nhà máy chế 
biến đường đúng hướng và đúng thời 
điểm của Cổ đông, Hội đồng quản trị 

trong những năm qua. Bên cạnh đó, 
Công ty đã đào tạo được một 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.
Ngoài sản phẩm chính, việc sản 
xuất phân vi sinh và bùn rắc men 
cung cấp cho vùng nguyên liệu mía 
cũng được quan tâm đúng mực. 
Niên vụ 2020 - 2021, Công ty sản 
xuất 2.021 tấn phân vi sinh theo nhu 
cầu đăng ký của các hộ dân trong 
vùng nguyên liệu mía. Lượng phân 
bùn rắc men vụ vừa qua cũng được 
tiêu thụ kịp thời nên không bị  tồn 
kho, bãi, bảo vệ được môi trường.

2. Đánh giá

2. Đánh giá
Nhờ có chính sách đầu tư - phát triển - 
thu mua nguyên liệu phù hợp nên Công 
ty vẫn đảm bảo ổn định nguyên liệu mía 
cho chế biến. Trong vụ, công tác sản 
xuất mía nguyên liệu có những thuận 
lợi, khó khăn, tồn tại cơ bản như sau.
Thuận lợi
Được sự quan tâm, tin tưởng, hợp tác 
, gắn bó của chính quyền địa phương 
các cấp và người trồng mía.
- Công suất ép ổn định nên công 
tác thu hoạch mía thuận lợi hơn nhiều 
so với các vụ ép trước, cơ bản mía chặt 
đến đâu được vận chuyển đến đó không 
còn tình trạnh mía tồn trên ruộng.

- Đội ngũ nhân viên địa bàn có 
nhiều kinh nghiệm, tận tụy với công việc, 
thường xuyên bám sát ruộng đồng, quản 
lý và đôn đốc hướng dẫn nông dân thực 
hiện đung, đủ quy trình chăm sóc, thu 
hoạch để cây mía đạt năng suất và 
chất lượng cao.

Khó khăn, tồn tại

- Địa hình đồi dốc, diện tích trồng 

manh mún, gây khó khăn trong việc áp 
dụng kỹ thuật canh tác tiên tiến vào sản 
xuất. Đa số đường nội đồng có độ dốc 
cao, rủi ro lớn, di chuyển khó khăn nên 
chi phí vận chuyển bình quân cũng tăng 
mạnh so với các năm trước.

- Diện tích dịch chuyển tới vùng 
cao, xa nhà máy, điều kiện để đầu tư, 
thâm canh của người trồng mía còn 
hạn chế dẫn đến giảm năng suất và thu 
nhập của người trồng mía.

- Thương lái tăng cường thu mua 
mía vận chuyển đi Trung Quốc hoặc bán 
cho các lò thủ công nên kế hoạch đốn 
chặt trong vụ mất cân đối. Đến cuối vụ 
một số địa bàn bị thiếu nhân công đốn 
chặt, giá thu hoạch tăng cao.
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Năm 2020-2021, việc làm của người 
lao động vẫn được giữ 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, cụ thể:

1. Công tác lao động

Năm 2020 - 2021, Công tác nhân sự 
tương đối 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. 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 với Công ty, 
nên Công ty luôn quan tâm nân cao 
năng lực sản xuất tạo thu nhập cho 
người lao động. Năm 2020-2021 tiền 
lương bình quân của người lao động là 
7.500.000 đồng/tháng và được Công 
ty chi trả đầy đủ, kịp thời theo đúng 

thỏa thuận trong hợp đồng đã ký kết.

Các chế độ chính sách của người 
lao động 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

3. Công tác chăm lo cho đời sống 
người lao động

Công ty luôn quan tâm chăm lo 
đến đời sống tinh thân 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 2020-2021 là 1,5 tỷ đồng.

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 đón xuân đầu năm, Quốc 
tế phụ nữ, khen thưởng khuyến 
học. Tổng kinh phí chi trong niên 
vụ 2020 - 2021 gần 200 triệu đồng.

Công tác lao động tiền lương & chăm lo cho đờ 
sống người lao động

Trong 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 trong 
nước. Sản phẩm đường của Công ty đã đạt chuẩn ISO và vệ sinh an toàn thực 
phẩm theo quy định, thị trường đầu ra đối với các khách hàng thương mại và 
khách hàng truyền thống khá ổn định, Công ty đang tiếp tục mở rộng thị trường 
tiêu thụ đến các khách hàng là nhà sản xuất công nghiệp. Năm 2020-2021 Công 
ty đã hoàn thành chỉ tiêu doanh thu và đặc biệt là hoàn thành vượt mức chỉ tiêu 
lợi nhuận được Đại hội đồng cổ đông năm 2020 giao.

Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh

Tuy nhiên năm 2020-2021 do ảnh hưởng của đại dịch Covid-10, nhiều địa phương 
trên cả nước thực hiện giãn cách xã hội, sản xuất và tiêu dùng bị đình trệ, gia 
thương buôn bán hết sức khó khăn, vì vậy có nhiều thời điểm tồn kho tăng cao, 
nguồn vốn kinh doanh bị thiếu hụt.

Tổng doanh thu toàn công ty: 
1.037.000 triệu đồng

Tổng chi phí: 962.000 triệu đồng

Lợi nhuận trước thuế TNDN: 75.000 
triệu đồng

Lợi nhuận sau thuế TNDN: 75.000 triệu 
đồng

Từ ngày 01/01/2020, nước ta đã xóa 
bỏ hạn ngạch thuế quan nhập khẩu 
đường đối với các nước ASEAN, 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 chồng chất khó khăn, 
trong đo Công ty chúng ta cũng bị ảnh 
hưởng không nhỏ. Đến thời điểm này, 
Chính phủ, các Bộ ngành đã có những 
chính sách phòng vệ thương mại để 
đối phó với đường bán phá giá từ Thái 
Lan nên tình hình thị trường trong nước 
có những chuyển biến tích cực hơn. 
Tuy nhiên, ngành đường vẫn chưa hết 
khó khăn do nạn buôn lậu, gian lận 
thương mại chưa được xử lý triệt để, 
dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức 
tạp, khó lường.

Thành quả đạt được trong năm vừa 
qua chứng minh các chủ trương của 
Cổ đông, các quyết sách của Hội 
đồng quản trị là đúng hướng, đúng 
thời điểm. Ban Điều hành công ty luôn 
tin tưởng và kế hoạch, định hướng của 
Cổ đông và Hội đồng quản trị. Ban 
điều hành Công ty xin hứa sẽ nỗ lực 
cố gắng để hoàn thành các mục tiêu, 
nhiệm vụ sau: 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 chuyefn 
chế biến của Nhà máy, tạo công ăn 
việc làm cho lao động địa phương và 
cán bộ, công nhân, người lao động 
trong công ty, đảm bảo quyền lợi của 
Cổ đông. Cụ thể là:

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

- Tiếp tục phát huy tối đa k i n h 
n g h i ệ m  v à  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 đánh cho 
công tác bảo vệ môi trường, hệ thống 
xử lý nước thảo, trồng cây xanh, vệ 
sinh công nghiệp và chung tay phòng 
chống dịch bệnh Covid-19.

- 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 nhỉ 
trong chương trình xây dựng nông 
thôn mới của địa phương trong vùng 
nguyên liệu mía.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2021 - 2022
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Phần V: Báo cáo của Hội đồng quản trị

Đánh giá tình hình chung

Đánh giá về các mặt hoạt động

Các nghị quyết/quyết định trong năm
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N ăm 2020 và 2021 được xem 
là những năm khó khăn và 
thách thức lớn đối với kinh tế 

thế giới trong đó có Việt Nam. Dịch 
Covid 19 diễn biến phức tạp làm 
gián đoạn hoạt động giao thương 
của các quốc gia trên thế giới và tác 
động không nhỏ đến hoạt đọng của 
nền kinh tế Việt Nam và cuộc sống 
của người dân. 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.

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 dài hạn của 
từng đơn vụ trong Công ty. Các 
nhiệm vụ, giải pháp hết sức cụ 

thể và khả thi như: Xây dựng các 
chương trình nâng cao năng suất, 
chất lượng nguyên liệu mía bằng 
áp dụng kỹ thuật chăm sóc, phân 
bón; Hỗ trợ để người trồng mía cơ 
giới hóa công tác làm đất trên địa 
hình đồi dốc; đầu tư nâng cấp dây 
chuyền chế biến đường để nâng 
công suất chế biến nhằm tăng hiệu 
quả thu hồi mía/đường và nâng cao 
chất lượng mía đường thành phẩm; 
đầu tư cải tạo hệ thống xử lý chất 
thải đảm bảo các tiêu chuẩn bảo 
vệ môi trường.

Dự báo được tình hình thực tế, tại 
Đại hội đồng cổ đông thường niên 
2020, Hội đồng quản trị đã đưa ra 
các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh 
của năm 2020-2021 và được ĐHĐCĐ 
thông qua phù hợp với thực tế, định 
hướng tốt cho Ban điều hành Công 

Đánh giá tình hình chung

Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt 
hoạt động của Công ty trong năm 2020 - 2021

1. Đánh giá về hoạt động sản 
xuất kinh doanh
Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ 
đông thường niên năm 2020 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: Nhờ có 
chính sách phù hợp nên trong khi nhiều 
Công ty khác trong ngành thiếu nguyên 
liệu trầm trọng thì tại Công ty sản lượng 
mía vẫn đảm bảo được công suất chế 
biến của dây chuyền.

- Công tác chế biến đường: Dây 

chuyền chế biến đường đã ổn định được 
công suất, chất lượng đường được nâng 
cao; đảm bảo an toàn thiết bị và môi 
trường.

- 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

Với việc chủ động nắm bắt cơ hội, giải 
quyết tốt các vấn đề khó khăn, tiết kiệm 

chi phí nên năm 2020-2021 Công ty đã 
đạt được kết quả tích cực về cả doanh 
thu và lợi nhuận

Đánh giá tổng quan năm 2020-2021, 
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 bố cảnh ngành đường 
Việt Nam vẫn còn nhiều khó khăn.

2. Một số công tác khác
- Song song với mực 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 đại chúng niêm 
yết.

- 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 
An toàn vệ sinh lao động, Phòng cháy 
chữa cháy, giải quyết đầy đủ chế độ 
cho người lao động theo luật định, tích 
cực thực hiện Bảo vệ môi trường

Về hoạt động của Hội đồng quản trị 
trong năm 2022-2021

Hội đồng quản trị luôn hoạt động trên 
nguyên tắc tuân thủ quy định của pháp 
luật; Điều lệ, quy chế quản trị của Công 
ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ 
đông 2020

Năm 2020 – 2021 Hội đồng đồng quản 
trị đã tổ chức 10 cuộc họp, ban hành 
53 Nghị định, 29 Quyết định để chỉ đạo 
kịp thời các hoạt động của Công ty

- Các cuộc họp 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 công ty; đưa 
ra những dánh giá, ý kiến khách quan 
nhằm mục tiêu tăng cường công tác 
quản trị công ty.

- 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 
2020-2021 là 824.000.000 đồng, nằm 
trong khuân khổ mức thù lao đã được 
Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trong vai tro quản trị, Hội đồng quản 
trị công 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, năm 2020-2021, tập thể Hội 
đồng quản trị và từng thành viên HĐQT 
đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được 
Đại hội đồng cổ đông giao
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4. Hoạt động giám sát của 
HĐQT đối với Ban Tổng giám 
đốc
Hội đồng quản trị đã chỉ đạo ban Tổng 
giám đốc trong mọi lĩnh vực: Sản xuất, 
kinh doanh, tài chính, xây dựng vùng 
nguyên liệu, phát triển thị trường, bố 
trị nhân lực và thường xuyên kiểm tra, 
giám sát, đánh giá kết quả thực hiện 
nhiệm vụ của ban Tổng giám đốc 
trong công tác triển khai thực hiện 
các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Hội 
đồng Quản trị

Hội đồng quản trị đánh giá cao sự nỗ 
lực và tinh thàn vượt khó của Ban Tổng 
giám đốc trong công tác triển khai 
thực hiện các Nghị quyết của Đại hội 
đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị đánh giá cao sự 
nỗ lực và tinh thần vượt khó của Ban 
Tổng giám đốc trong quá trình thực 
hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 
của Công ty. Trong năm 2020-2021, 
ban Tổng giám đốc Công ty đã hoàn 
thành nhiệm vụ điều hành hoạt động 
sản xuất kinh doanh của Công ty theo 
đúng định hướng phát triển đã được 
Đại hội đồng cổ đông thường niên 
thông qua. Các chủ trương, chỉ đạo 
của Hội đồng quản trị đã được Ban 
Tổng giám đốc triển khai đầy đủ, kịp 
thời với tinh thần trách nhiệm cao giúp 
cho Công ty hoàn thành thắng lợi các 
chỉ tiêu Sản xuất kinh doanh.

Căn cứ các quy định tại Quy chế 
quản trị nội bộ công ty, Hội đồng quản 

trị đánh giá, niên độ 2020-2021 ban 
Tổng giám đốc đã hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ được giao.

5. Những hạn chế còn tồn tại
Mặc dù kết quả sản xuất kinh doanh 
đạt được của năm 2020 - 2021 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 là vẫn còn một số tồn tại, hạn chế 
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 ngàng càng tăng, cơ 
cấu giống mía chưa hợp lý.

- 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 găng trong công tác tiêu thụ nhưng 
sản lượng đường tồn kho t h ư ờ n g 
x u y ê n  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 sản xuất kinh doanh 
của công ty chủ yếu từ vay ngân hàng, 
làm giảm tính chủ động của Công ty 
và tăng chi phí lãi vay.

Các nghị quyết, quyết định trong năm

STT Số NQ Ngày Nội dung 
1 25/NQ-HĐQT 07/07/2020 Thông qua kế hoạch bán hàng 

2 26/NQ-HĐQT 
29/07/2020 

Thông qua kế hoạch và kinh phí cải tảo 
khuân viên Công ty  

3 27/NQ-HĐQT 
30/07/2020 

Thông qua một số nội dung liên quan đến kế 
hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông 
thường niên 2020 

4 28/NQ-HĐQT 03/08/2020 Thông qua kế hoạch bán hàng 

5 29/NQ-HĐQT 
04/08/2020 

Thống nhất ngày đăng ký cuối cùng để thực 
hiện quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông 
thường niên 2020 

6 30/NQ-HĐQT 
28/08/2020 

Thông qua việc bổ nhiệm Phó tổng giám 
đốc Công ty  

7 31/NQ-HĐQT 
01/09/2020 

Thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ 
đông thường niên 2020 và các nội dung trình 
Đại hội 

8 32/NQ-HĐQT 
14/09/2020 

Thông qua kế hoạch triển khai sản xuất kinh 
doanh và kế hoạch tài chính năm 2020-2021 

9 33/NQ-HĐQT 
25/09/2020 

Thông qua kế hoạch vay vốn lưu động phục 
vụ sản xuất kinh doanh niên vụ 2020-2021 

10 34/NQ-HĐQT 26/09/2020 Thông qua kế hoạch bán hàng 

11 35/NQ-HĐQT 
26/09/2020 

Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 
2019-2020 

12 36/NQ-HĐQT 
05/10/2020 

Thông qua kế hoạch thanh lý 02 xe ô tô con 
của Công ty  

13 37/NQ-HĐQT 05/10/2020 Thông qua kế hoạch bán hàng 

14 38/NQ-HĐQT 15/10/2020 Thông qua kế hoạch bán hàng 

15 39/NQ-HĐQT 
30/11/2020 

Thông qua kế hoạch lựa chọn Công ty kiểm 
toán Báo cáo tài chính niên độ 2020-2021 

16 40/NQ-HĐQT 02/12/2020 Thông qua kế hoạch bán hàng 

17 41/NQ-HĐQT 
02/12/2020 

Phê duyệt kinh phí hỗ trợ sữa chữa đường 
giao thông vận chuyển mía niên vụ 2020-
2021 

18 42/NQ-HĐQT 03/12/2020 Thông qua kế hoạch bán hàng 

19 43/NQ-HĐQT 
06/12/2020 

Thông qua kế hoạch phê duyệt kinh phí quà 
tặng cho CBCNLĐ nhân ngày Công ty ra 
quân vào vụ sản xuất 2020-2021 

20 44/NQ-HĐQT 08/12/2020 Thông qua kế hoạch bán hàng 

21 45/NQ-HĐQT 
08/12/2020 

Thông qua kế hoạch Chính sách thu mua 
mía niên vụ 2020-2021 



74 | BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020 - 2021 CTCP MÍA ĐƯỜNG SƠN LA | 75

STT Số NQ Ngày Nội dung 
22 46/NQ-HĐQT 11/12/2020 Thông qua kế hoạch bán hàng 

23 47/NQ-HĐQT 17/12/2020 Thông qua kế hoạch bán hàng 

24 48/NQ-HĐQT 18/12/2020 Thông qua kế hoạch bán hàng 

25 49/NQ-HĐQT 
22/12/2020 

Thông qua Chính sách phát triển vùng 
nguyên liệu mía niên vụ 2021-2022 

26 50/NQ-HĐQT 22/12/2020 Thông qua kế hoạch bán hàng 

27 51/NQ-HĐQT 28/12/2020 Thông qua kế hoạch bán hàng 

28 01/NQ-HĐQT 06/01/2021 Thông qua kế hoạch bán hàng 

29 02/NQ-HĐQT 06/01/2021 Thông qua kế hoạch bán hàng 

30 03/NQ-HĐQT 12/01/2021 Thông qua kế hoạch bán hàng 

31 04/NQ-HĐQT 13/01/2021 Thông qua kế hoạch bán hàng 

32 05/NQ-HĐQT 13/01/2021 Thông qua kế hoạch bán hàng 

33 06/NQ-HĐQT 15/01/2021 Thông qua kế hoạch bán hàng 

34 07/NQ-HĐQT 20/01/2021 Thông qua kế hoạch bán hàng 

35 08/NQ-HĐQT 
20/01/2021 

Bổ sung, điều chỉnh chính sách thu mua mía 
2020-2021; đầu tư phát triển niên vụ 2021-
2022 

36 09/NQ-HĐQT 20/01/2021 Thông qua kế hoạch bán hàng 

37 10/NQ-HĐQT 25/01/2021 Thông qua kế hoạch bán hàng 

38 11/NQ-HĐQT 21/02/2021 Thông qua kế hoạch bán hàng 

39 12/NQ-HĐQT 21/02/2021 Thông qua kế hoạch bán hàng 

40 13/NQ-HĐQT 24/02/2021 Thông qua kế hoạch bán hàng 

41 14/NQ-HĐQT 23/03/2021 Thông qua kế hoạch bán hàng 

42 15/NQ-HĐQT 24/02/2021 Thông qua kế hoạch bán hàng 

43 16/NQ-HĐQT 06/04/2021 Thông qua kế hoạch bán hàng 

44 17/NQ-HĐQT 07/04/2021 Thông qua kế hoạch bán hàng 

45 18/NQ-HĐQT 12/04/2021 Thông qua kế hoạch bán hàng 

46 19/NQ-HĐQT 27/04/2021 Thông qua kế hoạch bán hàng 

47 20/NQ-HĐQT 12/05/2021 Thông qua kế hoạch bán hàng 

48 21/NQ-HĐQT 15/05/2021 Thông qua kế hoạch bán hàng 

49 22/NQ-HĐQT 
15/05/2021 

Thông qua chủ trương nghiên cứu, tìm kiếm 
cơ hội hợp tác đầu tư 

50 23/NQ-HĐQT 20/05/2021 Thông qua kế hoạch bán hàng 

51 24/NQ-HĐQT 27/05/2021 Thông qua kế hoạch bán hàng 

52 25/NQ-HĐQT 05/06/2021 Thông qua kế hoạch bán hàng 

53 26/NQ-HĐQT 10/06/2021 Thông qua kế hoạch bán hàng 
 

STT Số Quyết định Ngày Nội dung 

1 13/QĐ-HĐQT 01/07/2020 
Quyết định phê duyệt trích lập quỹ 
lương dự phòng năm 2020-2021 

2 17/QĐ-HĐQT 10/07/2020 
Quyết định phê duyệt quyết toán quỹ 
tiền lương thực hiện niên vụ 2019-2020 
của Công ty 

3 18/QĐ-HĐQT 10/07/2020 
Quyết định phê duyệt kế hoạch và 
kinh phí nhân công, vật tư BDSC năm 
2020 

4 23/QĐ-HĐQT 28/08/2020 
Quyết định bổ nhiệm ông Thái Văn 
Hùng giữ chức Phó tổng giám đốc 
Công ty 

5 32/QĐ-HĐQT 14/09/2020 
Quyết định phê duyệt kế hoạch mua 
trái phiếu do Ngân hàng TMCP Công 
thương Việt Nam phát hành 

6 35/QĐ-HĐQT 29/09/2020 

Quyết định khen thưởng tập thể và 
cá nhân NLĐ đã có thành tích cao 
trong hoạt động SXKD niên vụ 2019-
2020 

7 37/QĐ-HĐQT 30/09/2020 
Quyết định phê duyệt quỹ lương kế 
hoạch niên vụ 2020-2021 

8 05/QĐ-HĐQT 25/01/2021 Phê duyệt mua vật tư nguyên vật liệu 

9 06/QĐ-HĐQT 30/01/2021 Phê duyệt kế hoạch kinh phí 

10 07/QĐ-HĐQT 23/02/2021 
Phê duyệt bổ sung kế hoạch mua vật 
tư 

11 08/QĐ-HĐQT 31/03/2021 
Miễn nhiệm chức danh trưởng phòng 
TCHC 

12 09/QĐ-HĐQT 31/03/2021 
Miễn nhiệm chức danh thư ký HĐQT 
Công ty 

13 10/QĐ-HĐQT 31/03/2021 
Miễn nhiệm chức danh Phụ trách 
quản trị  

14 11/QĐ-HĐQT 03/04/2021 
Bổ nhiệm chức danh Phụ trách quản 
trị kiêm Thư ký công ty 

15 14/QĐ-HĐQT 07/04/2021 Phê duyệt đầu tư 

16 15/QĐ-HĐQT 07/04/2021 Phê duyệt đầu tư 

17 16/QĐ-HĐQT 19/04/2021 
Phê duyệt kế hoạch mua vật tư 
nguyên vật liệu 

18 17/QĐ-HĐQT 19/04/2021 
Ban hành quy chế quản lý tài chính 
sửa đổi  
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STT Số Quyết định Ngày Nội dung 

19 18/QĐ-HĐQT 19/04/2021 Thành lập ban quản lý dự án 

20 19/QĐ-HĐQT 20/04/2021 Phê duyệt mua sắm thiết bị 

21 20/QĐ-HĐQT 26/04/2021 Phê duyệt mua sắm thiết bị 

22 21/QĐ-HĐQT 26/04/2021 
Phê duyệt quyết toán bảo dưỡng, sửa 
chữa 2020 

23 22/QĐ-HĐQT 29/04/2021 
Phê duyệt kế hoạch bảo dưỡng, sửa 
chữa 2021 

24 23/QĐ-HĐQT 05/05/2021 
Thành lập Hội đồng Nghiệm thu mía 
2021-2022 

25 26/QĐ-HĐQT 25/05/2021 Phê duyệt mua sắm thiết bị 

26 26A/QĐ-HĐQT 25/05/2021 Phê duyệt mua sắm thiết bị 

27 28/QĐ-HĐQT 31/05/2021 Phê duyệt mua sắm thiết bị 

28 29/QĐ-HĐQT 31/05/2021 Phê duyệt mua sắm thiết bị 

29 30/QĐ-HĐQT 25/06/2021 Phê duyệt mua sắm thiết bị 
 

Kế hoạch, định hướng cho niên vụ tới
1. Nhận định tình hình chung
Dự báo niên vụ 2021-2022, ngành mía 
đường vẫn gặp nhiều khó khăn. Tuy 
Chính phủ, các Bộ ngành bước đầu 
áp dụng một số chính sách phòng vệ 
thương mại như áp thuế chống bán 
phá giá và chống bảo hộ đối với một 
số sản phẩm đường nhập khẩu từ 
Thái Lan, nhưng nạn nhập lậu, gian 
lận thương mại vẫn chưa được kiểm 
soát, hàng Thái Lan “đội lốt” các nước 
khác trong khối ASEAN nhập khẩu vào 
Việt Nam để được ưu đãi thuế quan 
tăng đột biến, biến đổi khí hậu và xâm 
nhập mặn ở một số địa phương làm 
cho diện tích mía giảm sút.

Để tạo nền tảng tiếp tục phát triển 
bền vững trong tình hình mới chúng ta 

cần phải chủ động tự đổi mới, có các 
giải pháp, đối sách phù hợp với thực 
tế, thực hiện tốt công tác quản lý diện 
tích vùng nguyên liệu. 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 mía, tiết kiệm chi 
phí sản xuất, hạ giá thành, nâng cao 
chất lượng sản phẩm nâng cao năng 
lực cạnh tranh để có thể đáp ứng tốt 
hơn với mọi khó khăn thách thức

2. Kế hoạch phương hướng, 
mục tiêu và nhiệm vụ năm 
2021-2022
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 sản xuất kinh doanh 
năm 2021-2022, với một số chỉ tiêu cơ 
bản sau:

Tổng doanh thu toàn Công ty: 
1.037.000 triệu đồng

Tổng chi phí: 962.000 triệu đồng

Lợi nhuận trước thuế TNDN: 75.000 
triệu đồng

Lợi nhuận sau thuế TNDN: 75.000 triệu 
đồng

Chia cổ tưc bằng tiền: 30% vốn điều 
lệ

- 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 cang tiên tiến và các loại 
giống mới để nâng cao năng suất, 
chất lượng mía, nâng cao khả năng 
chịu hạn (vụ 2021-2022 đến thời điểm 
này Công ty đã chi gần 34 tỷ đồng để 
hỗ trợ bà con trồng mía)

- Chú trọng công tác bảo dưỡng 
sửa chữa dây chuyền sản xuất để ổn 
định công suất chế biến đường đáp 
ứng sản xuất 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 dáng 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

3. Các kế hoạch, định hướng 
của Hội đồng Quản trị
Năm 2021-  2022, Hội đồng quản trị sẽ 
tiếp tục tập trung đẩy mạnh chỉ đạo 
một số hoạt động của Công ty như 
sau:

- Thực hiền quyền và trách nhiệm của 
Hội đồng quản trị 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

- Xây dựng định hướng hoạt động sản 
xuất kinh doanh của Công ty theo 
Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 
2021 nhằm đảm bảo hoàn thành tốt 
các chỉ tiêu kế hoạch và đạt mức 
tăng trưởng cao

- Tiếp tục củng cố bộ máy tổ chức, 
nhan sự, tăng cường công tác đào 
tạo và nâng cao nghiệp vụ cho người 
lao động

- 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 cán bộ công nhân người lao 
động trong Công ty
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- 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

- Bảo dưỡng thiết bị máy móc nhằm 
đảm bảo ổn định công suất và nâng 
cao chất lượng sản phẩm

- Phát triển kênh phân phối nhằm giữ 
vững và gia tăng thị phần tiêu thụ sản 

phẩm

- Không ngừng nâng cao hiệu quả 
quản trị tài chính, hoàn thiện hệ thống 
quản lý, điều hành

Triển khai các giải pháp công nghệ 
thông tin, phương thức quản lý, hiện 
đại nhằm tối ưu hóa nguồn lực Công 
ty

“Niên vụ sản xuất 2020-2021 đã kết thúc, Hội đồng quản trị tự đánh giá, kiểm 
điểm và nhận thấy mặc dù năm qua vẫn còn một số tồn tại hạn chế nhất định, 
song tập thể hiện vượt chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông đề 
ra. Hội đồng quản trị trân trọng cảm ơn sự nỗ lực của Ban điều hành và tập thể 
người lao động Công ty; hoạt động giám sát có hiệu quả của Ban Kiểm soát; sự 
giám sát và phối hợp của các cổ đông đã góp phần cho việc hoàn thành nhiệm 
vụ của Hội đồng quản trị

Niên vụ sản xuất 2021-2022 sắp tới, để vượt qua những thách thức, hoàn thành 
mục tiêu sản xuất kinh doanh và tiếp tục đưa Công ty cổ phần Mía đường Sơn 
La phát triển bền vững; Hội đồng quản trị rát mong nhận được sự ủng hộ và gắn 
bó lâu dài của Quý cổ đông, các đối tác cùng với sự nhiệt tình, nỗ lực, đoàn kết 
của toàn thể người lao động, cán bộ công nhân viên trong Công ty.”
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Phần VI: Báo cáo Phát triển bền vững

Định hướng phát triển bền vững

Phát triển bền vững

Các hoạt động phát triển bền vững
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Với tư cách là một doanh nghiệp sản xuất đường - ngành sản xuất thực 
phẩm quan trọng của đất nước, Công ty cổ phần Mía đường Sơn La ý 
thức rất rõ vai trò của phát triển bền vững đối với hoạt động và sự phát 

triển của mình. Định hướng phát triển bền vững sẽ là bước đi đúng đắn và duy 
nhất đối với Công ty để đạt được các mục tiêu và tăng trưởng bền vững trong 
dài hạn. Công ty luôn muốn gắn lợi ích của doanh nghiệp với lợi ích của không 
chỉ các cổ đông, mà còn là lợi ích của địa phương, của quốc, lợi ích môi trường 
và xã hội, lợi ích của từng người dân trên địa bàn hoạt động và lợi ích của chính 
các khách hàng, đối tác của Công ty. Trên cơ sở đó, các kế hoạch hành động 
của Công ty được đặt ra dựa trên nền tảng sự chia sẻ chủ động và tích cực từ 
các bên liên quan nhằm nhanh chóng phát hiện những vấn đề cần thay đổi và 
phát triển để hoàn thiện hơn các chính sách của Công ty hiện nay.

Mô hình phát triển bền vững Định hướng phát triển bền vững

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

CÁC BỘ PHẬN, PHÒNG BAN CHỨC 
NĂNG, XÍ NGHIỆP

Định hướng chiến lược phát triển bền vững chung cho 
toàn bộ Công ty

Các chương trình hành động chung

Định hướng, chỉ đạo chung về Phát triển bền vững của 
Công ty

Phê duyệt mục tiêu và các kế hoạch hành động

Xây dựng và trình Ban Tổng Giám đốc các mục tiêu kế 
hoạch và hành động cụ thể.

Triển khai, hướng dẫn các công ty con thực hiện, giám 
sát các kế hoạch, hành động đã được Ban Tổng giám 

đốc phê duyệt

Khách hàng - đối tác
- Đặt uy tín lên hàng đầu, đảm bảo chất lượng tiêu chuẩn sản phẩm - vệ sinh an 
toàn thực phẩm (ISO)
- Đối với các đối tác cung cấp nguyên liệu mía đầu vào - phần lớn là các hộ 
nông dân: cùng hợp tác phát triển, đặt lợi ích kinh tế lâu dài của bà con lên hàng 
đầu, hỗ trợ về giống mía, phân bón, các điều kiện di chuyển.

Cổ đông
- Đảm bảo quyền lợi của cổ đông với việc thực hiện công bố, minh bạch thông 
tin, quản trị nội bộ và tài chính theo đúng luật pháp
- Xây dựng chính sách cổ tức hiệu quả, gắn liền với việc gia tăng giá trị tài sản 
bền vững và vì lợi ích cổ đông
- Xây dựng uy tín thương hiệu Mía đường Sơn La, không chỉ là doanh nghiệp 
hàng đầu tỉnh mà còn hướng tới trở thành nhà sản xuất đường có vị thế trên thị trường 
quốc tế

Nhà nước
- Tuân thủ pháp luật về quản trị doanh nghiệp, chứng khoán, sản xuất 
- Góp phần phát triển ngành mía đường, góp phần đảm bảo an ninh lương thực 
quốc gia.
- Đầu tư, sản xuất trên địa bàn vùng núi khó khăn, góp phần phát triển kinh tế 
vùng, tối ưu hóa những nguồn lực của đất nước
- Đảm bảo thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế

Người lao động
- Đảm bảo môi trường làm việc cho cán bộ, công nhân, người lao động
- Chính sách lương thưởng hiệu quả
- Chăm lo đời sống tinh thần cho cán bộ công nhân viên, đặc biệt là các đối 
tương bị ảnh hưởng hoặc có người thân bị arh hưởng bởi dịch bệnh

Cộng đồng
- Đảm bảo lợi ích lâu dài cho người trồng mía
- Gắn liền với phát triển kinh tế địa phương, tạo công ăn việc làm cho lao động 
địa phương
-          Thực hiện các hoạt động khuyến học, ủng hộ người nghèo, người có hoàn cảnh 
khó khăn, đồng bào chịu thiên tai, lũ lụt

Môi trường
- Phát triển vùng nguyên liệu bền vững: dùng phân bón cải tạo lại đất
- Bảo vệ môi trường, giảm phát thải carbon và chất thải trong quá trình sản xuất
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Các hoạt động phát triển bền vững

Xu thế quản trị Công ty theo 
hướng phát triển bền vững là 
tất yếu đối với doanh nghiệp 

hiện đại. Công ty cổ phần Mía đường 
Sơn La với tư cách là doanh nghiệp 
lớn trong ngành mía đường -  ngành 
sản xuất quan trọng, đảm bảo an ninh 
lương thực quốc gia  - không nằm 
ngoài xu thế đó. Vùng sản xuất chính 
của Mía đường Sơn La nằm tại khu vực 
đồi núi Cao Bằng, là vùng nguyên liệu 
mía đầu vào sản xuất đường với diện 
tích khoảng 8.000 ha, tương đương 
khoảng 3,4% vùng nguyên lía mía cả 
nước. Đây là vùng nguyên liệu được 
đánh giá là có thổ nhưỡng tương đối 
phù hợp với cây mía, cho trữ lượng 
đường trong mía cao và từ đó tạo ra 
ưu thế về giá nguyên liệu mía đầu vào 
so với mức giá trung trên thị trường. 
Tuy nhiên, Công ty cũng nhận thức rõ 
những khó khăn tại khu vực sản xuất 
này. Thứ nhất, địa hình vùng núi cao 
Đông Bắc Bộ tuy phù hợp với việc canh 
tác mía nhưng cũng rất khó để cơ giới 
hóa sản xuất nông nghiệp, chi phí cho 
việc tăng năng suất mía, chi phí nâng 
cấp hạ tầng cung ứng chuỗi sản xuất 
đường là rất đáng kể so với các khu 
vực trồng mía khác như Thanh Hóa, 
Đồng bằng sông Cửu Long. Thứ hai, 
Công ty hiện đang kí hợp đồng trồng 
và thu mua mía với hơn 8.600 hộ nông 
dân trên địa phương. Đây là khu vực 
kinh tế miền núi có tốc độ phát triển 
còn thấp so với cả nước, đời sống bà 
con nông dân còn khó khăn, kĩ thuật 
nuôi trồng còn nhiều hạn chế, nhiều 
hộ nông dân dễ lựa chọn chuyển đổi 
sang các loại cây ăn quả khác cho 
hiệu quả kinh tế cao hơn. Hai khó khăn 

trên ảnh hưởng rất lớn đến mục tiêu 
phát triển bền vững của Công ty và 
Ban lãnh đạo Mía đường Sơn La đã và 
đang có những giải pháp triển khai. 
Cụ thể, Công ty luôn quan tâm đến 
việc phát triển vùng nguyên liệu mía 
bền vững, lượng phân bón sản phẩm 
công ty sản xuất được chủ yếu nhằm 
bồi đắp, tái tạo lại vùng đất canh tác. 
Bên cạnh đó, Công ty cũng luôn hỗ trợ 
tỉnh trong công tác tu sửa, bào trì các 
tuyến đường vận chuyển mía đến các 
nhà máy ép. Đối với bà con nông dân, 
Công ty chủ động hỗ trợ về phương 
diện 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. Đối 
với Công ty, việc tạo ra chuỗi sản xuất 
bền vững, hiệu quả là lợi ích chung 
cho cả Mía đường Sơn La, các hộ 
nông dân trồng mía trên địa bàn và 
cả bộ mặt kinh tế tỉnh. 
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 hoạt động phát triển bền vững
- 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”
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Phần VII: 

Báo cáo tài chính năm 2020 - 2021

Báo cáo của Ban giám đốc

Bảng cân đối kế toán

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Bản thuyết minh báo cáo tài chính

90

CTCP MÍA ĐƯỜNG SƠN LA | 87

95

93

98

96



88 | BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020 - 2021 CTCP MÍA ĐƯỜNG SƠN LA | 89
Ký bởi: NGUYỄN THỊ KHƯƠNG
Ký ngày: 27/8/2021 16:18:40

Signature Not Verified

88 | BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020 - 2021 CTCP MÍA ĐƯỜNG SƠN LA | 89



90 | BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020 - 2021 CTCP MÍA ĐƯỜNG SƠN LA | 91

90 | BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020 - 2021 CTCP MÍA ĐƯỜNG SƠN LA | 91



92 | BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020 - 2021 CTCP MÍA ĐƯỜNG SƠN LA | 93

92 | BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020 - 2021 CTCP MÍA ĐƯỜNG SƠN LA | 93



94 | BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020 - 2021 CTCP MÍA ĐƯỜNG SƠN LA | 95

94 | BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020 - 2021 CTCP MÍA ĐƯỜNG SƠN LA | 95



96 | BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020 - 2021 CTCP MÍA ĐƯỜNG SƠN LA | 97

96 | BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020 - 2021 CTCP MÍA ĐƯỜNG SƠN LA | 97



98 | BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020 - 2021 CTCP MÍA ĐƯỜNG SƠN LA | 99

98 | BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020 - 2021 CTCP MÍA ĐƯỜNG SƠN LA | 99



100 | BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020 - 2021 CTCP MÍA ĐƯỜNG SƠN LA | 101

100 | BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020 - 2021 CTCP MÍA ĐƯỜNG SƠN LA | 101



102 | BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020 - 2021 CTCP MÍA ĐƯỜNG SƠN LA | 103

102 | BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020 - 2021 CTCP MÍA ĐƯỜNG SƠN LA | 103



104 | BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020 - 2021 CTCP MÍA ĐƯỜNG SƠN LA | 105

104 | BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020 - 2021 CTCP MÍA ĐƯỜNG SƠN LA | 105



106 | BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020 - 2021 CTCP MÍA ĐƯỜNG SƠN LA | 107

106 | BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020 - 2021 CTCP MÍA ĐƯỜNG SƠN LA | 107



108 | BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020 - 2021 CTCP MÍA ĐƯỜNG SƠN LA | 109

108 | BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020 - 2021 CTCP MÍA ĐƯỜNG SƠN LA | 109



110 | BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020 - 2021 CTCP MÍA ĐƯỜNG SƠN LA | 111

110 | BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020 - 2021 CTCP MÍA ĐƯỜNG SƠN LA | 111



112 | BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020 - 2021 CTCP MÍA ĐƯỜNG SƠN LA | 113

112 | BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020 - 2021 CTCP MÍA ĐƯỜNG SƠN LA | 113



114 | BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020 - 2021 CTCP MÍA ĐƯỜNG SƠN LA | 115

114 | BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020 - 2021 CTCP MÍA ĐƯỜNG SƠN LA | 115



116 | BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020 - 2021 CTCP MÍA ĐƯỜNG SƠN LA | 117

116 | BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020 - 2021 CTCP MÍA ĐƯỜNG SƠN LA | 117



118 | BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020 - 2021 CTCP MÍA ĐƯỜNG SƠN LA | 119

118 | BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020 - 2021 CTCP MÍA ĐƯỜNG SƠN LA | 119



120 | BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020 - 2021 CTCP MÍA ĐƯỜNG SƠN LA | 121

120 | BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020 - 2021 CTCP MÍA ĐƯỜNG SƠN LA | 121


