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  QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 

Tiền thân của Công ty Cổ phần Mía đường 333 là Sư đoàn 333 

- đơn vị quân đội thuộc quân khu 5, Bộ Quốc Phòng được thành 

lập từ tháng 10/1976 với nhiệm vụ làm kinh tế và bảo vệ an 

ninh quốc phòng khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk. 

 

Tháng 10/1982, Sư đoàn 333 được chuyển giao Bộ Nông nghiệp 

và Công nghiệp thực phẩm quẩn lý, đồng thời đổi tên thành Xí 

nghiệp Liên hợp Công Nông Lâm nghiệp 333 – trực thuộc Liên 

hiệp các xí nghiệp cà phê Việt Nam. Với 23 nông trường, xí 

nghiệp trực thuộc, hoạt động chủ yếu là hợp tác với Liên Xô 

trồng, sản xuất và chế biến cà phê. 

 

Theo Quyết định 38/CP tháng 04/1992 của Bộ Nông nghiệp và 

Công nghiệp thực phẩm, Liên hiệp các Xí nghiệp cà phê Việt 

Nam được giải thể. Sau đó, xí nghiệp Liên hợp Công Nông 

nghiệp 333 được đổi tên thành Xí nghiệp liên hợp 333 theo 

quyết định số 217/QĐ ngày 9/04/1993 của Bộ NN&CNTP. 

19/04/1997, theo quyết định số 130/QĐ của Tổng công ty Cà 

phê Việt Nam, Xí nghiệp Liên hợp Nông Công Lâm nghiệp 333 

được đổi tên thành Công ty Mía đường 333. Đồng thời, dự án 

xây dựng nhà máy chế biến đường RS được phê duyệt với công 

suất thiết kế ban đầu là 500 tấn mía/ngày. 

Ngày 30 tháng 12 năm 2005, Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

Nông thôn ra quyết định số 3762/QĐ/BNN - ĐMDN về việc cổ 

phần hóa Công ty Mía đường 333 và đổi tên thành Công ty Cổ 

phần Mía đường 333, chính thức đi vào hoạt động từ ngày 

28/06/2006 theo giấy phép đăng ký kinh doanh số 

40.03.000094 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đắk Lắk với vốn 

điều lệ ban đầu là 10 tỷ đồng. 
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1992 

1997 

2005 
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Tháng 9/2009, tăng vốn điều lệ lên 11,5 tỷ đồng bằng hình thức phát 

hành 150.000 cổ phiếu để chi trả cổ tức. 

Năm 2010 tăng vốn điều lệ lên 34,5 tỷ đồng qua 2 lần phát hành. 

 30/03/2010: tăng vốn điều lệ từ 11,5 tỷ đồng lên 23 tỷ đồng 

 27/10/2010: tăng vốn điều lệ từ 23 tỷ đồng lên 34,5 tỷ đồng 

Công ty triển khai thực hiện dự án mở rộng công suất nhà máy 

mía đường từ 800 tấn mía ngày lên 2.500 tấn mía ngày theo 2 

giai đoạn. Giai đoạn 1 của Dự án động thổ ngày 19/4/2010 và 

chính thức đi vào hoạt động ngày 31/12/2010. 

 

Giai đoạn 2 khởi công tháng 5/2011 và chính thức đi vào hoạt động 

ngày 07/12/2011. Đến nay công ty đã đi vào sản xuất ổn định với 

công suất ép 2.500 TMN, các chỉ tiêu cơ bản đáp ứng yêu cầu dự án. 

Năm 2011, Công ty đã tăng vốn điều lệ lên 39,674 tỷ đồng dưới hình 

thức chi trả cổ tức cho cổ đông. 

Năm 2012, vốn điều lệ của Công ty tăng lên 83,314 tỷ đồng. 

 

Công ty có sự chuyển đổi năm tài chính, thời gian được tính từ 01/07 

năm trước đến 30/06 năm sau. Niên độ tài chính năm chuyển đổi từ 

ngày 01/01/2016 đến 30/06/2016. Năm tài chính đầu tiên áp dụng 

bắt đầu từ ngày 01/07/2016 kết thúc ngày 30/06/2017. 

2009 

2010 

2011 

2012 

2016 
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NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH 

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH 

 Sản xuất, chế biến đường mía; 

 Chế biến hạt điều nhân xuất khẩu; 

 Sản xuất nước tinh khiết, nước ngọt có gas và không gas; 

 Sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh; 

 Đại lý mua bán xăng dầu và chất bôi trơn động cơ; 

 Trồng mía đường; 

 Mua bán hàng vật tư nông nghiệp, nông sản; 

 Kinh doanh vận tải hàng hoá bằng ôtô. 

 Cho thuê mặt bằng, kho bãi. 
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ĐỊA BÀN KINH DOANH 

Chủ yếu ở ĐăkLắk và thành phố Hồ Chí Minh. 
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MÔ HÌNH QUẢN TRỊ, CƠ CẤU TỔ CHỨC 

Công ty được điều hành và quản lý theo mô hình quản trị gồm: 

 Đại hội đồng cổ đông 

 Hội đồng Quản trị 

 Ban Kiểm soát 

 Ban Tổng giám đốc 

 Các phòng chuyên môn nghiệp vụ 

BAN KIỂM SOÁT 

Phòng Tổ chức 

hành chính 

Phòng Kế hoạch 

kinh doanh 
Phòng Kỹ thuật Phòng Kế toán 
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ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 

Phòng Nông vụ 
Phòng Kiểm 

nghiệm 
Nhà máy đường Nhà máy điều 
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ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN 

CÁC MỤC TIÊU CHỦ YẾU 

 Tiếp tục phát triển thành công ty đa ngành lấy chế biến mía đường và sản xuất chế 

biến điều nhân xuất khẩu làm trọng tâm, từng bước mở rộng hoạt động sang lĩnh vực 

dịch vụ, sản xuất.  

 Không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường, đạt các tiêu 

chí về chất lượng an toàn thực phẩm; Tìm kiếm lợi nhuận tối đa cho cổ đông, hoàn 

thành các nghĩa vụ với Nhà nước. 
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1.1. CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRUNG VÀ DÀI hạn 

 Trong trung và dài hạn, Công ty chủ trương hiện đại hóa trang thiết bị, máy móc để 

tăng hiệu quả sản xuất, giảm tỷ lệ lãng phí nguyên vật liệu, đồng thời nâng cao chất 

lượng sản phẩm để vượt qua các rào cản về tiêu chuẩn kỹ thuật, mở rộng thị trường 

xuất khẩu. 

 Ngoài ra, đảm bảo vùng nguyên liệu sạch và sản lượng ổn định để cung cấp cho các 

nhà máy chế biến nông sản nói chung và ép mía nói riêng cũng là một trong những 

chiến lược trọng tâm mà Công ty đang hướng đến. 

 

CÁC MỤC TIÊU ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI 

 Môi trường: mở rộng hoạt đông sản xuất đi kèm với áp dụng khoa học 

kỹ thuật bảo vệ môi trường, tạo sự phát triển bền vững. 

 Xã hội: Công ty luôn gắn sự phát triển của mình với sự phát triển của 

xã hội, góp phần giảm gánh nặng của nhà nước, giải quyết các vấn 

đề xã hội. Cùng đồng hành và phát triển 

 Cộng đồng: công ty luôn hướng tới cân bằng lợi ích với cộng động, 

tạo việc làm và thu nhập cho người dân trong vùng nguyên liệu. 
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  RỦI RO 

Rủi ro kinh tế 

Việt Nam đang trong quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng, 

rào cản thuế xuất nhập khẩu sẽ tự do hóa hoàn toàn theo 

lộ trình cam kết đến năm 2018 giữa các nước ASEAN. Các 

doanh nghiệp trong nước nói chung và doanh nghiệp 

ngành mía đường nói riêng sẽ đón nhận nhiều cơ hội lẫn 

thách thức tạo ra từ chính sách mở cửa và quá trình chủ 

động hội nhập. 

Các doanh nghiệp mía đường Việt Nam đang dần cải thiện 

năng lực hoạt động, áp dụng nhiều chiến lược cạnh tranh 

để giữ vững và phát triển thị phần trong nước lẫn xuất 

khẩu. Trong năm vừa qua, với sự hoạt động hiệu quả của 

các cơ quan chức năng, nhiều đường dây nhập lậu đường 

đã được triệt phá phần nào hạn chế được sự cạnh tranh 

về giá cả của mặt hàng này. Tuy nhiên với nhiều tồn tại 

cần khắc phục, cùng với với tác động của tình trạng dư 

cung thì ngành mía đường trong thời gian tới sẽ phải đối 

mặt với không ít những khó khăn, thách thức. 

S33 đã có những kế hoạch cụ thể đối mặt với các vấn đề 

trên, Công ty tiếp tục tập trung các nhóm giải pháp vào 

vùng nguyên liệu, chi phí sản xuất để hạ giá thành sản 

phẩm. Ngoài ra, vấn đề vận chuyển cũng được công ty 

quan tâm tìm cách tối ưu hoá chi phí, nâng cao tính cạnh 

tranh của thương hiệu mía đường 333 trên thị trường. 



 

 __S33 | THÔNG TIN CHUNG__ 12 

 

Rủi ro pháp luật 

Trong những năm gân đây, nhiều văn bản pháp 

luật đã có sự thay đổi để phù hợp với lộ trình hội 

nhập kinh tế của Việt Nam. Hoạt động với tư cách 

là một Công ty cổ phần, S33 chịu sự điều chỉnh của 

nhiều văn bản luật như Luật doanh nghiệp, Luật 

đầu tư, Luật dân sự, Luật kế toán, Luật lao 

động,…Ngoài ra Công ty cũng là công ty đại chúng 

có cổ phiếu đã được đăng ký giao dịch trên sàn 

UPCoM, do đó S33 còn chịu sự tác động của Luật 

chứng khoán và các văn bản pháp lý khác có liên 

quan. Khi những quy định này thay đổi, sẽ xuất 

hiện những ảnh hưởng nhất định đến hoạt động 

và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. 

Trước tình hình đó, S33 luôn có sự nghiên cứu, 

ứng dụng và điều chỉnh phù hợp vừa tuân thủ 

nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật hiện 

hành, vừa phù hợp với hoạt động của Công ty. 

 

Rủi ro nguyên liệu  

Hoạt động của S33 luôn cần Mía để làm nguyên 

liệu đầu vào cho quá trình sản xuất, vào những 

khoảng thời gian cao điểm trong năm, việc có 

được nguồn nguyên liệu liên tục và ổn định là điều 

hết sức quan trọng góp phần không nhỏ vào sự 

hoàn thành kế hoạch sản xuất của Công ty. Ngoài 

ra, nếu giá cả mía biến động sẽ tác động trực tiếp 

đến chi phí sản xuất từ đó làm thay đổi lợi nhuận 

của Công ty. 

S33 tiếp tục củng cố và phát triển vùng mía tại xã 

phía Đông nam Tỉnh Đắk Lắk để đáp ứng nhu cầu 

nguyên liệu, hợp tác với Viện mía đường Việt Nam 

và tự nghiên cứu để chọn được những giống mía 

tốt, sinh trưởng mạnh, cho năng suất cao. S33 

cũng có sự hỗ trợ người nông dân các vấn đề liên 

quan đến canh tác, tưới tiêu và kể cả tài chính để 

đảm việc trồng trọt được duy trì. 

 

 Rủi ro về lãi suất 

S33 có sử dụng vốn vay phục vụ cho quá trình hoạt động, vì thế chi phí lãi vay và khả năng thanh toán của 

Công ty sẽ bị ảnh hưởng khi lãi suất biến động. Bên cạnh đó, Tiền gửi ngân hàng hiện đang chiếm trên 80% 

khoản mục Tiền và các khoản tương đương tiền tại Công ty, khi lãi suất thay đổi cũng có tác động nhất định 

đến phần lãi phát sinh từ khoản tiền gửi đó. Để hạn chế loại rủi ro này, Công ty luôn có sự theo dõi tình hình 

biến động của lãi suất từ đó có thể đề ra những chiến lược sử dụng vốn vay an toàn, hiệu quả. 

Rủi ro môi trường 

Các phế phẩm còn lại sau quá trình sản xuất có những tác động nhất định đến môi trường sống của người 

dân xung quanh khu vực nhà máy. Để khắc phục tình trang này, S33 đã chủ động xây dựng và duy trì hệ 

thống xử lý chất thải đáp ứng quy định hiện hành trong lĩnh vực của mình. 
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  TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 

 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 

 Tình hình hoạt động đầu tư 

 Tình hình tài chính 

 Cơ cấu cổ đông và thay đổi trong vốn đầu tư của chủ sở hữu 
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  TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT  

KINH DOANH 

ĐVT: đồng 

Khoản mục 

Năm 2015 06 tháng năm 2016 

Giá trị  Tỷ trọng (%) Giá trị  Tỷ trọng (%) 

DT đường và phụ phẩm đường 409.876.056.576 86,35% 331.361.217.786 95,37% 

DT bán hạt điều  50.909.939.928 10,73% 8.298.618.546 2,39% 

DT bán phân bón  4.842.563.958 1,02% 4.211.626.954 1,21% 

DT bán xăng dầu 8.429.806.853 1,78% 3.105.060.447 0,89% 

DT khác 604.456.365 0,13% 468.920.259 0,13% 

Tổng cộng 474.662.823.680 100,00% 347.445.443.992 100,00% 

 

Công tác nguyên liệu 

Nguyên liệu có ý nghĩa sống còn đối với Doanh nghiệp chế biến 

đường nên HDQT và BĐH thường xuyên sâu sát, quan tắm, kịp 

thời đưa ra các cơ chế, chính sách linh hoạt, thiết thực để xây 

dựng vùng mía nguyên liệu ổn định lâu dài cho nhà máy. Và thực 

tế cho thấy, công tác nông vụ đã đáp ứng được nguyên liệu cho 

nhà máy hoạt động hết công suất thiết kế như dự án đề ra, góp 

phần quan trọng vào hiệu quả hoạt dộng sản xuất chế biến đường 

nói riêng và sản xuẩt kinh doanh của Công ty nói chung. 

Việc du nhập khảo nghiệm và chuyển giao bộ giống mía mới cho 

người trồng mía đã được quan tâm nhưng kết quả còn rất hạn chế. 

Mặt khác, thiên tai, hạn hán khắc nghiệt kéo dài biến đổi khí hậu, 

đã gây tác động tiêu cực đến năng suất, sản lượng, chất lượng 

mía của Công ty nhất là những vụ chế biến gần đây, trong điều 

kiện vùng đất trồng mía của Công ty phần lớn là đồi núi trọc, không 

có hồ đập nước tưới cho cây mía. 

 

95,37%

2,39%

1,21%

0,89%

0,13%

Cơ cấu doanh thu 06T/2016

DT đường và phụ phẩm đường

DT bán hạt điều

DT bán phân bón

DT bán xăng dầu

DT khác
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Công tác sản xuất chế biến đường 

Đội ngũ cán bộ quản lý và công nhân kỹ thuật 

tiếp tục được đào tạo nâng cao đã nắm bắt và 

làm chủ dây chuyền thiết bị mới, nâng cao hiệu 

quả sản xuất chế biến đường. Việc quản lý lao 

động được thực hiện dúng theo quy chế, Công 

tác vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi 

trường, phòng cháy chữa cháy được đảm bảo. 

 

Công tác thị trường 

Nhiều năm qua Công ty đã xây dựng hệ thống tiêu thụ các 

sản phẩm tương đối ổn định, đó là những cổ đông lớn, những 

bạn hàng truyền thống có uy tín. Công ty chủ động tiêu thụ 

sản phẩm giá phù hợp thị trường, không găm hảng chờ giá 

trong điều kiện giá đường khỗng ổn định, cung vượt cầu và 

đường lậu không kiểm soát được. Những yếu tổ trên góp phần 

nâng cao hiệu quả kinh doanh, quay vòng vốn. 

 

 

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ 
Năm qua công ty không có thực hiện các khoản đầu tư lớn. 

 

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 

Chỉ tiêu ĐVT Năm 2015 06 Tháng/2016 

Tổng giá trị tài sản Triệu đồng 353.762 378.646  

Doanh thu thuần Triệu đồng 474.663 347.445  

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh Triệu đồng 36.310             25.434  

Lợi nhuận khác  Triệu đồng 31                   13  

Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng 36.341             25.447  

Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng 36.265              25.411  

Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức % 15% - 

 

Tổng tài sản của Công ty đã tăng nhẹ 7,03% so với năm 2015, tại thời điểm 30/06/2016 khoản mục này đạt 

mức 378,65 tỷ đồng. Do năm tài chính báo cáo chỉ gồm 06 tháng vì thế S33 chưa thể hoàn thành kế hoạch 

năm 2016 đã được ĐHĐCĐ giao phó theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016, lợi nhuận sau thuế đạt 

70% so với năm 2015 và hoàn thành khoảng 50% kế hoạch năm 2016. 
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353.762 378.646

474.793

347.445

Năm 2015 06T/2016

Tổng giá trị tài sản Doanh thu thuần

36.310

25.434

36.341

25.447

36.265

25.411

Năm 2015 06T/2016

LN từ HĐKD LN trước thuế LN sau thuế

CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CHỦ YẾU 

Các chỉ tiêu 06 Tháng/2016 Năm 2015 

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán   

Hệ số thanh toán ngắn hạn 1,46 1,13 

Hệ số thanh toán nhanh 1,02                    0,90  

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn    

Hệ số Nợ/Tổng tài sản 35,73% 37,44% 

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu 55,60% 59,83% 

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động    

Vòng quay hàng tồn kho 7,47 23,06 

Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân 0,92 1,17 

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời    

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần 7,31% 7,64% 

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân 10,44% 16,62% 

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân 6,71% 8,93% 

Hệ số Lợi nhuận từ HĐKD/Doanh thu thuần 7,32% 7,65% 
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CƠ CẤU CỔ ĐÔNG THAY ĐỔI TRONG 

VỐN CHỦ SỞ HỮU ĐẦU TƯ 
CỔ PHẦN 

Cổ phần phổ thông : 8.331.409 cổ phần 

Cổ phần ưu đãi : 0 cổ phần 

Số lượng cổ phần đang lưu hành : 8.331.409 cổ phần 

Cổ phiếu quỹ : 0 cổ phần 

Mệnh giá : 10.000 VNĐ 

Số lượng cổ phần hạn chế chuyển nhượng : 0 cổ phần 

Chứng khoán khác : Không có 

Trong năm CTCP Mía đường 333 không có sự thay đổi vốn đầu tư chủ sở hữu 

 

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG     

Cổ đông Số lượng cổ đông Số lượng cổ phần nắm giữ 
Tỷ lệ nắm giữ/ 

Tổng số CP 

Cổ đông trong nước 246 7.384.092 88,63% 

Cổ đông nước ngoài  0  0  0,00% 

Cổ đông nhà nước 1 947.317 11,37% 

Tổng cộng 247 8.331.409 100,00% 

Cổ đông tổ chức 4 3.753.552 45,05% 

Cổ đông cá nhân 243 4.577.857 54,95% 

Tổng cộng 247 8.331.409 100,00% 

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG LỚN 

STT Loại cổ đông Số lượng cổ phần nắm giữ 
Tỷ lệ nắm giữ 
/Tổng số CP 

1 Tổ chức 3.753.517 45,05% 

2 Cá nhân 3.387.767 40,66% 

3 Tổng cổ phiếu của công ty  8.331.409 100,00% 
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TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ 

 Cơ cấu Ban Tổng Giám đốc 

 Cơ cấu Hội đồng quản trị 

 Cơ cấu Ban kiểm soát 

 Những thay đổi Ban TGĐ, HĐQT, BKS 

 Tình hình nhân sự và các chính sách đối với người lao động 
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CƠ CẤU BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 

CƠ CẤU BAN TỔNG GIÁM ĐỐC   

Họ và tên Chức vụ Ngày bổ nhiệm 

Ông Đoàn Ngọc Sơn Tổng Giám đốc Bổ nhiệm ngày 01/07/2016 

Ông Nguyễn Ngọc Thọ Phó Tổng Giám đốc Bổ nhiệm lại ngày 12/07/2016 

Ông Nguyễn Xuân Quang Kế toán trưởng Bổ nhiệm lại ngày 12/07/2016 

 

Ông ĐOÀN NGỌC SƠN – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc  

Năm sinh 05/11/1968 

Quê quán Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 

Trình độ chuyên môn Cử nhân Tài chính – Kế toán 

Chức vụ tại tổ chức khác TV HĐQT kiêm Phó TGĐ CTCP Mía đường Đắk Nông 

TV HĐQT CTCP Mía đường Bến Tre 

TV HĐQT kiêm TGĐ CTCP Mía đường Đắk Lắk 

Số cổ phiếu nắm giữ và đại diện 0 cổ phần – tỷ lệ 0% VĐL 

 

SƠ YẾU LÝ LỊCH BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 
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Ông NGUYỄN NGỌC THỌ – Phó Tổng Giám đốc 

Năm sinh 02/01/1964 

Quê quán Xã Phong An, Huyện Phong Điền, Tỉnh Thừa Thiên Huế 

Trình độ chuyên môn Kỹ sư Cơ Khí (ĐH Bách Khoa Đà Nẵng) 

Chức vụ tại tổ chức khác Không có 

Quá trình công tác  

 10/1988-07/1991 Trợ lý kỹ thuật tại Xí nghiệp VTVT D19- Sư đoàn 333 

 12/1993-12/1995 Trợ lý cơ khí tại Xí nghiệp liên hợp NCLN 333 

 01/1996-04/1998 Phó phòng kỹ thuật tại Công ty Mía đường 333 

 05/1998-08/2011 Trưởng phòng kỹ thuật  tại CTCP Mía đường 333  

 09/2011-Nay Phó Tổng Giám đốc tại CTCP Mía đường 333 

Số cổ phiếu sở hữu và đại diện 102.067 cổ phần – tỷ lệ 1,225% VĐL 

 

Ông NGUYỄN XUÂN QUANG – Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng 

Năm sinh 01/10/1958 

Quê quán Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An 

Trình độ chuyên môn Trung cấp kế toán (Trường trung cấp quản lý Xuân Mai) 

Chức vụ tại tổ chức khác Không có 

Quá trình công tác  

 12/1980-06/1990 Kế toán tổng hợp tại XN cưa mộc 62, Đắk Lắk 

 07/1990-06/1993 Kế toán trưởng tại XN Kiến Trúc 723, XNLH 333 

 07/1993-10/1993 Kế toán tại XN Giao thông thủy lợi, XNLH 333 

 11/1993-05/1996 Kế toán tại Công ty Mía đường 333 

 06/1996-09/2000 Phó kế toán trưởng tại Công ty Mía đường 333 

 10/2001-06/2006 Kế toán trưởng tại Công ty Mía đường 333 

 07/2006-06/2015 TV HĐQT kiêm Kế toán trưởng tại CTCP Mía đường 333 

 06/2015-Nay TV HĐQT kiêm Kế toán trưởng CTCP Mía đường 333 

Số cổ phiếu sở hữu và đại diện 312.813 cổ phần – tỷ lệ 3,755% VĐL 
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CƠ CẤU HỘI ĐÔNG QUẢN TRỊ   

Họ và tên Chức vụ Ngày bổ nhiệm 

Ông Nguyễn Bá Thành Chủ tịch 20/06/2016 

Ông Nguyễn Xuân Quang Thành viên 20/06/2016 

Ông Đoàn Ngọc Sơn Thành viên 20/06/2016 

Ông Phạm Cao Hà Thành viên 20/06/2016 

Ông Đặng Việt Anh Thành viên 20/06/2016 

 
SƠ YẾU LÝ LỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (Sơ yếu lý lịch của Ông Nguyễn Xuân Quang và Ông Đoàn Ngọc Sơn 

vui lòng xem tại mục Sơ yếu lý lịch Ban điều hành) 

 

Ông NGUYỄN BÁ THÀNH – Chủ tịch HĐQT  

Năm sinh 28/12/1976 

Quê quán Thành phố Hà Nội 

Trình độ chuyên môn Đã qua đào tạo Giám đốc điều hành (C.E.O) 

Chức vụ tại tổ chức khác TV HĐQT CTCP Mía đường Bến Tre 

Phó Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ CTCP Mía đường Đắk Nông 

TV HĐQT CTCP Mía đường Đắk Lắk 

Số cổ phiếu nắm giữ và đại diện 0 cổ phần – tỷ lệ 0% VĐL 

 

CƠ CẤU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
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Ông PHẠM CAO HÀ – Thành viên HĐQT  

Năm sinh 01/01/1979 

Quê quán Xã Nghĩa Kỳ, Huyện Tư Nghĩa, Tỉnh Quảng Ngãi 

Trình độ chuyên môn Kỹ sư xây dựng 

Chức vụ tại tổ chức khác Không có 

Quá trình công tác … 

Số cổ phiếu nắm giữ và đại diện 0 cổ phần – tỷ lệ 0% VĐL 

 

Ông ĐẶNG VIỆT ANH – Thành viên HĐQT  

Năm sinh 14/09/1978 

Quê quán 48 Trần Chánh Chiếu, Phường 14, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh 

Trình độ chuyên môn Thạc sĩ Quản Trị Kinh Doanh 

Chức vụ tại tổ chức khác Phó TGĐ CTCP Đầu Tư Vương Quốc Việt 

Giám đốc CTCP Mía đường Bến Tre 

Chủ tịch HĐQT CTCP Mía đường Sơn La 

Chủ tịch HĐQT CTCP Mía đường Kon Tum 

TGĐ CTCP Mía đường Tuy Hòa 

Số cổ phiếu nắm giữ và đại diện 0 cổ phần – tỷ lệ 0% VĐL 

 

CƠ CẤU BAN KIỂM SOÁT   

Họ và tên Chức vụ Ngày bổ nhiệm 

Bà Trần Thị Nhi Trưởng ban 20/06/2016 

Ông Nguyễn Bá Khiêm Thành viên 20/06/2016 

Ông Nguyễn Xuân Sỹ Thành viên 20/06/2016 

 

CƠ CẤU BAN KIỂM SOÁT 
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SƠ YẾU LÝ LỊCH BAN KIỂM SOÁT 

Bà TRẦN THỊ NHI – Trưởng Ban kiểm soát  

Năm sinh 25/10/1964 

Quê quán Tỉnh Quảng Bình 

Trình độ chuyên môn Cử nhân kế toán 

Chức vụ tại tổ chức khác Chuyên viên đầu tư tại CT TNHH Kim Hà Việt 

Số cổ phiếu nắm giữ và đại diện 0 cổ phần – tỷ lệ 0% VĐL 

 

Ông NGUYỄN BÁ KHIÊM – Thành viên Ban kiểm soát  

Năm sinh 25/05/1984 

Quê quán Thành phố Hà Nội 

Trình độ chuyên môn Đại học Kế toán doanh nghiệp 

Chức vụ tại tổ chức khác Không có 

Số cổ phiếu nắm giữ và đại diện 0 cổ phần – tỷ lệ 0% VĐL 

 

Ông NGUYỄN XUÂN SỸ – Thành viên Ban kiểm soát  

Năm sinh 02/04/1977 

Quê quán Trung Lương, Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh 

Trình độ chuyên môn Kỹ sư tự động hóa 

Chức vụ tại tổ chức khác Không có 

Số cổ phiếu nắm giữ và đại diện 2.914 cổ phần – tỷ lệ 0,030% VĐL 
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THAY ĐỔI TRONG BAN TỔNG GIÁM ĐỐC  

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT 
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Theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016 ngày 20/06/2016, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã 

được Đại hội bầu lại với nhiệm kỳ 2016 – 2020. Trong năm, cơ cấu ban điều hành cũng có sự thay đổi như sau: 

 Theo nghị quyết HĐQT ngày 01/07/2016, miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc điều hành đối với Ông 

Phan Xuân Thủy, bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc điều hành đối với Ông Đoàn Ngọc Sơn. 

 Theo nghị quyết HĐQT ngày 12/07/2016, miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Lê Ngọc 

Nhơn, bổ nhiệm lại Ông Nguyễn Ngọc Thọ giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc điều hành công ty. 

 Cũng theo nghị quyết HĐQT ngày 12/07/2016, bổ nhiệm lại chức vụ Kế toán trưởng đối với Ông Nguyễn 

Xuân Quang. 

 

TÌNH HÌNH NHÂN SỰ VÀ  

CÁC CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI  

NGƯỜI LAO ĐỘNG 

Thu nhập bình quân của NLĐ qua các năm (đồng/tháng/người) 

STT Năm Mức lương bình quân 

1 06 tháng/2016 4.775.000 

2 2015 4.353.000 

3 2014 4.540.000 
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CƠ CẤU NHÂN SỰ CÔNG TY TẠI THỜI ĐIỂM 30/06/2016 

Tính chất phân loại 2015 Tỷ trọng 06 Tháng/2016 Tỷ trọng 

Theo trình độ 567 100% 459 100% 

Cao đẳng, đại học, trên đại học 61 10,76% 61 13,28% 

Trung cấp chuyên nghiệp 31 5,47% 31 6,78% 

Sơ cấp chuyên nghiệp 20 3,53% 20 4,35% 

Phổ thông và công nhân kỹ thuật 455 80,25% 347 75,59% 

Theo hợp đồng lao động 567 100% 459 100% 

Hợp đồng có xác định thời hạn 15 2,65% 0 0,00% 

Hợp đồng không xác định thời hạn 401 70,72% 392 85,41% 

Hợp đồng theo thời vụ (công nhật) 151 26,63% 67 14,59% 

Hợp đồng thử việc 0  0,00% 0 0,00% 
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CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG 

Nhân lực là nguồn lực vô cùng quan trọng đối với Công ty trong suốt quá trình hoạt 

động và được Ban lãnh đạo xác định là yếu tố then chốt cho tiến trình phát triển năng 

lực cạnh tranh của Công ty. Nhằm tạo một môi trường làm việc thân thiện, năng động 

và chuyên nghiệp, Công ty cam kết thực hiện đúng đắn chính sách lương, bảo hiểm, 

chế độ theo quy định và các phúc lợi theo quy chế đãi ngộ của chính Công ty  cho 

người lao động 

 Trả lương đúng thời hạn theo hợp đồng lao động; 

 Tuân thủ quy định về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; 

 Đối với các trường hợp như thai sản, nghỉ hưu, đau ốm Công ty đều ưu tiên giải 

quyết nhanh chóng, tránh gây phiền hà cho người lao động; 

 Thời gian làm việc, nghỉ lễ, tết, và các chính sách lao động khác theo quy định 

đều được Công ty thực hiện trên tinh thần tôn trọng người lao động và pháp luật. 

 Ngoài ra, để khuyến khích tinh thần làm việc, Công ty còn đề ra chính sách khen 

thưởng, thăng tiến, đãi ngộ phù hợp với những đóng góp của CBCNV. 

 Công nhân viên ở từng bộ phận được tham gia vào các chương trình đào tạo khi 

có chương trình phù hợp, tùy thuộc vào nhu cầu thực tiễn của Công ty về sản 

xuất kinh doanh. Ngoài ra, Công ty tạo điều kiện cho CBCNV có cơ hội nâng cao 

kiến thức, trình độ của bản thân.  

 Công ty còn thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, đảm bảo sức 

khỏe tinh thần và thể chất cho người lao động. 
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BÁO CÁO BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 

 Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh 

 Tình hình tài chính 

 Những cải tiến về cơ cấu tổ chức và chính sách quản lý 

 Kế hoạch phát triển trong tương lai 

 Giải trình của Ban Tổng Giám đốc với ý kiến kiểm toán 
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  ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 

SẢN XUẤT KINH DOANH  

STT Chỉ tiêu Năm 2015 TH 06 tháng/2016 

A Tổng doanh thu 483.713.899.588  350.080.730.174  

1 DT bán hàng và cung cấp dịch vụ 474.662.823.680  347.445.443.992  

2 DT hoạt động tài chính 8.834.869.670  2.616.524.818  

3 Thu nhập khác 216.206.238  18.761.364  

B Tổng chi phí 447.373.256.794  324.633.644.436  

1 Giá vốn hàng bán 410.646.782.723  307.340.638.983  

2 Chi phí tài chính 15.170.569.437  4.321.867.990  

3 Chi phí bán hàng 321.094.212  382.311.430  

4 Chi phí quản lý doanh nghiệp 21.049.502.932  12.582.826.033  

5 Chi phí khác 185.307.490  6.000.000  

C Lợi nhuận trước thuế 36.340.642.794  25.447.085.738  

D Thuế TNDN 75.645.336  36.197.667  

E Lợi nhuận sau thuế 36.264.997.458  25.410.888.071  

 

Tiếp tục chịu tác động bởi những khó khăn như thời tiết, tình hình cung cầu của thị trường và tình trạng đường 

nhập lậu, đặc biệt trong năm 2016, S33 cũng cũng đã có sự thay đổi niên độ tài chính khoảng thời gian của 

niên độ năm tài chính chuyển đổi chỉ gồm 06 tháng nên việc thực hiện kế hoạch như đã đề ra cho cả năm 2016 

là điều không thể, kết quả lợi nhuận sau thuế đạt 25,41 tỷ (khoảng 50% kế hoạch năm 2016). 

Để ứng phó với tình trạng trên, Công ty đã có những biện pháp tiếp tục hỗ trợ nông dân vùng trồng mía nguyên 

liệu để đảm bảo đầu vào cho hoạt động sản xuất của nhà máy được diễn ra liên tục, khai thác hết công suất. 

Trong năm, HĐQT đã thống nhất tạm dừng sản xuất chế biến hạt điều theo đề nghị của Ban điều hành trong 

tình hình giá mua nguyên liệu cao hơn giá bán như hiện nay, đồng thời giao Ban điều hành theo dõi và xin ý 

kiến HĐQT để tiếp tục thu mua sản xuất khi thích hợp. 
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  TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH  

TÌNH HÌNH TÀI SẢN 

Chỉ tiêu 
Năm 2015 06 tháng năm 2016 

06T2016/2015 
Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng 

Tài sản ngắn hạn 97.357.262.694 27,52% 136.084.902.129 35,94% 139,78% 

Tài sản dài hạn 256.404.831.456 72,48% 242.561.577.759 64,06% 94,60% 

Tổng tài sản 353.762.094.150 100,00% 378.646.479.888 100,00% 107,03% 

 

Tổng tài sản của công ty tăng nhẹ 7,03% so với năm 2015, cơ cấu tài sản có sự thay đổi 

làm giảm tỷ trọng tài sản dài hạn, tăng tỷ trọng tài sản ngắn hạn. 

Năm 2015 06T/2016

27,52%
35,94%

72,48%
64,06%

Tài sản ngắn hạn Tài sản dài hạn

0,79%

0,00%

68,69%

30,22%

0,30%

Cơ cấu TSNH 2016

Tiền và các khoản tương đương tiền (0,79%)

Đầu tư tài chính ngắn hạn (0%)

Các khoản phải thu ngắn hạn (68,69%)

Hàng tồn kho (30,22%)

Tài sản ngắn hạn khác (0,30%)

Trong năm tài sản ngắn hạn của công ty đã tăng 39,78% so với năm trước do các khoản phải thu ngắn hạn và hàng 

tồn kho có sự gia tăng. Về tỷ trọng, các khoản phải thu ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn nhất với 68,69%, đây chủ yếu 

là khoản tiền ứng trước vốn trồng mía nguyên liệu. Hàng tồn kho chiếm 30,22% trong cơ cấu tài sản ngắn hạn, S33 

không có hàng tồn kho ứ đọng, kém phẩm chất tại ngày 30/06/2016.    

Đối với tài sản dài hạn, khoản mục này trong năm đã giảm 5,4% so với năm 2015, nguyên nhân chủ yếu do giá trị 

còn lại của TSCĐ hữu hình có sự sụt giảm nhẹ. Nguyên giá TSCĐ hữu hình đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng 

tại ngày 30/06/2016 là 66,64 tỷ đồng. 
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TÌNH HÌNH NỢ PHẢI TRẢ 

Chỉ tiêu 

Năm 2015 06 tháng năm 2016 

06T2016/2015 

Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng 

Nợ ngắn hạn            86.093.647.099  65,01%            93.187.177.834  68,87% 108,24% 

Nợ dài hạn            46.338.849.747  34,99%            42.114.438.698  31,13% 90,88% 

Nợ phải trả 132.432.496.846  100,00%        135.301.616.532  100,00% 102,17% 

 

Nợ phải trả của công ty tăng nhẹ 2,17% so với năm trước, cơ cấu nợ phải trả có sự 

thay đổi theo hướng tăng tỷ trọng nợ ngắn hạn, giảm tỷ trọng nợ dài hạn. 

Năm 2015 06T/2016

65,01% 68,87%

34,99% 31,13%

Nợ ngắn hạn Nợ dài hạn

2,75%

0,23%

18,34%

61,06%

11,12%

6,50%

Cơ cấu Nợ NH 2015

Phải trả người bán ngắn hạn (2,75%)

Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (0,23%)

Phải trả người lao động (18,34%)

Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn (61,06%)

Phải trả ngắn hạn khác (11,12%)

Khoản mục khác (6,5%)

Năm 2016, nợ ngắn hạn của công ty đã tăng 8,24% so với năm 2015. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn 

nhất 61,06% trong cơ cấu nợ ngắn hạn, đây là các khoản vay ngắn hạn và vay dài hạn đến hạn trả tại Ngân hàng Á Châu, 

Ngân hàng Phương Đông Việt Nam. Bên cạnh đó khoản phải trả người lao động cũng chiếm tỷ trong đến 18,34%, trong năm 

khoản mục này đã có sự gia khoảng 13 tỷ đồng.   

Nợ dài hạn trong năm lại có sự sụt giảm 9,12% so với năm 2015, chủ yếu do vay và nợ thuê tài chính dài hạn giảm. Công ty 

hiện có các khoản vay dài hạn từ cá nhân, Ngân hàng Á Châu và CT TNHH mua bán nợ Việt Nam. 

 



33 __S33 | BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016__ 

  

 Luôn chú trọng công tác quản trị nhân sự đóng vai trò quan trọng trong hiệu quả hoạt động của Công ty, tạo 

mọi kiều kiện thuận lợi và môi trường làm việc để phát huy tối đa năng lực, trí tuệ của tập thể và cá nhân, 

bố trí lao động hợp lý tại các phòng ban và trên dây chuyền sản xuất đảm bảo không lãng phí và đáp ứng 

công việc cao. Tuy nhiên đây là vấn đề thường xuyên và liên tục trong công tác quản lý do đó BĐH chỉ đạo 

luôn rà soát bố trí lao động hợp lý sau mỗi vụ ép và BDSC phù hợp theo năng lực và công việc. 

 Thường xuyên xem xét thực hiện việc chi trả lương, thưởng, các chế độ đãi ngộ cho CBNV kịp thời, tuân thủ 

quy định của pháp luật, quy định của Công ty. 

 Tăng cường phân quyền cho Trưởng các bộ phận để đảm bảo tính hiệu quả, sâu sát và nhanh chóng trong 

việc triển khai các công việc theo kế hoạch của Công ty.  

 Rà soát, đánh giá và khắc phục kịp thời tồn tại trong công tác quản lý, đảm bảo sự thấu hiểu về qui trình 

công việc từ lãnh đạo đến các nhân viên, thông qua qui trình quản lý của hệ thống ISO 9001:2008. 

 

NHỮNG CẢI TIẾN VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC 

CHÍNH SÁCH, QUẢN LÝ  
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KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN  

TRONG TƯƠNG LAI  

Nhận diện tình hình kinh tế trong nước giai đoạn 2016 - 2020 nói chung và ngành mía đườg nói riêng sẽ hội nhập sâu rộng, 

thời cơ và thách thức đan xen, đòi hỏi phải thích ứng linh hoạt với điều kiện chung. Trong bối cành đó, nhiệm kỳ tới để đảm 

bảo Doanh nghiệp phát triển ổn định và bền vững, việc mở rộng công suất nhà máy đường có đầu tư lò hơi, tuabin cao áp 

để đốt bã dư bán điện, cùng cơ giới hóa ngành chế biến hạt điều xuất khẩu như là một nội dung có ý nghĩa quyết định hiệu 

quả sản xuất kinh doanh của Công ty, theo đó Tổng Giám đốc đưa ra một số chỉ tiêu chủ yếu như sau: 

STT Chỉ tiêu ĐVT 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

I SẢN XUẤT CHẾ BIẾN ĐƯỜNG 

1 Doanh thu mía đầu tư Ha 4.500 5.500 7.000 7.000 

2 Sản lượng mía ép sạch Tấn 320.000 330.000 420.000 420.000 

3 Sản lượng đường sản xuất Tấn 33.684 34.736 44.210 44.210 

4 Tỷ lệ mía/đường Tấn 9,5 9,5 9,5 9,5 

II SẢN XUẤT CHẾ BIÊN ĐIỀU NHÂN XUẤT KHẨU 

Tạm dừng sản xuất chế biến hạt điều theo đề nghị của Ban điều hành trong tình hình giá mua nguyên liệu cao 

hơn giá bán như hiện nay. Theo dõi và xin ý kiến HĐQT để tiếp tục thu mua sản xuất khi thích hợp.    

III TỔNG DOANH THU Tr.đ 515.037 553.422 682.033 682.072 

IV LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ Tr.đ 33.998 36.998 46.994 47.000 

V CỔ TỨC % 15% 15% 15% 15% 

 

GIẢI TRÌNH CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC  

VỚI Ý KIẾN KIỂM TOÁN  

Không có 

 



35 __S33 | BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016__ 

  

BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 Đánh giá các mặt hoạt động của công ty 

 Đánh giá hoạt động của Ban Tổng Giám đốc 

 Kế hoạch và định hướng của Hội đồng quản trị 
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  ĐÁNH GIÁ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG  

CỦA CÔNG TY 

Có thể nói năm 2016 tiếp tục là năm có nhiều nổ lực 

nhưng vẫn tồn tại nhiều khó khăn. Từ năm 2013 cho đến 

nay, các nhà máy đường cùng nông dân trồng mía bước 

vào chu kỳ khó khăn mới, ngành mía đường liên tục gặp 

phải tình trạng cung lớn cầu. Tình trạng biến đổi khí hậu 

tác động tiêu cực, gây hạn hán gay gắt và kéo dài, làm 

giảm nâng suất, sản lượng và chất lượng mía của Công 

ty nói riêng và mía đường cả nước nói chung, làm giảm 

thu nhập của người trồng mía và hiệu quả sản xuất chế 

biến dường của các nhà máy, đây cũng là một khó khăn, 

thách thức lớn của ngành sản xuất chế biến mía đường. 

Mặc dù phải đối mặt với những khó 

khăn, thách thức nhưng Hội đồng Quản 

trị Công ty với trách nhiệm và sự tâm 

huyết của mình đã đưa ra các giải pháp 

kịp thời để chỉ đạo, quản lý doanh 

nghiệp đứng vững trong biển động của 

tình hình và mờ rộng quy mô sản xuất 

nâng cao vị thế của Công ty lên tầm cao 

mới, đảm bảo đủ sức cạnh tranh vả 

đứng vững trong xu thế hội nhập kinh tế 

Quốc tế ngày càng sâu rộng. 

 

 HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH 

Công tác nguyên liệu mía 

Vùng mía nguyên liệu được chú trọng xây dựng nhằm cung cấp đầu vào ổn định lâu dài cho nhà máy. Công 

tác nông vụ  được đầu tư, bên cạnh đó việc thu mua mía nguyên liệu đáp ứng đủ cho nhà máy hoạt động hết 

công suất góp phần quan trọng vào hiệu quả hoạt động sản xuất chế biến đường nói riêng và sản xuất kinh 

doanh của Công ty nói chung. 

Tháng 06/2015 vùng mía nguyên liệu của Công ty đã được UBND tỉnh Đắk Lắk phê duyệt quy hoạch bổ sung 

từ 7.915 ha lên 11.815 ha, tại Quyết định sổ 1462/QĐ-UBND ngày 12/06/2015. Dù vậy công tác nguyên liệu 

vẫn là bài toán khó, phụ thuộc vào nhiều yếu tố, tìm bộ giống mới phù hợp với nâng suết chất htợng cao vẫn 

là nội dung lớn, chủ đạo mà công tác nông vụ vẫn phải tiếp tục nghỉên cứu. 
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Công tác chế biến đường 

Đội ngũ cán bộ quản lý và công nhân kỹ thuật tiếp tục 

được đào tạo nâng cao đã nắm bắt và làm chủ dây chuyền 

thiết bị mới, nâng cao hiệu quả sản xuất chế biến đường.  

Công tác quản lý lao động thông qua các quy chế, chế tài 

đã phát huy tính tự chủ, tự giác của cán bộ công nhân viên 

và người lao động, ngăn ngừa các vi phạm nội quy, quy 

chế của Công ty và pháp luật Nhà nước, sản xuất chế biến 

đường không ngừng ổn định và phát triển. Công tác vệ 

sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, phòng cháy 

chữa cháy được đảm bảo. 

Công tác tài chính 

Đảm bảo việc sử dụng vốn đúng 

mục đích, có hiệu quả, bảo toàn 

và phát triển vốn. Các hoạt động 

tài chính đảm bảo đúng chuẩn 

mực, quy chế, nguyên tắc, công 

khai minh bạch và Hội đồng quản 

trị cũng đã thông qua quyết toán 

tài chính hàng năm sau khi có kết 

luận của Công ty Kiểm toán. 

 

 

Công tác đầu tư phát triển 

Sau khi dự án mờ rộng công suất giai đoạti 2 từ 1.800 - 2.500 TMN thành công vả đi vào hoạt động tháng 

12/2011, Công ty tạm thời chưa có kế hoạch tiếp tục đầu tư, tuy nhiên công tác cải tạo sữa chửa nhà 

xưởng, kho chứa đường luôn được chú trọng thực hiện để hoạt động sản xuất ổn định và hiệu quả hơn. 

Hoạt động khác  

Thực hiện nghiêm túc theo quy định tại Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 và các quy định 

của UBCK. Chỉ đạo thực hiện báo cáo đầy đủ, minh bạch, đúng quy định đối với doanh nghiệp niêm yết. 
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  ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 

Hội đồng quản trị đã chú trọng công 

tác giám sát hoạt động điều hành 

cùa Ban Tổng Giám đốc và các cán 

bộ quản lý khác nhằm đàm bảo hoạt 

động của Công ty được hiệu quả, an 

toàn, tuân thủ theo đúng pháp luật, 

triển khai thực hiện theo đúng các 

Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ 

và HĐQT đã ban hành. 

 

Hoạt động của Ban Tổng Giám đốc đã đáp ứng được yêu cầu quản 

lý Công ty theo đúng quy định của điều lệ và nhiệm vụ kế hoạch 

được giao, về cơ bản Ban Tổng Giám đốc đã chắp hành Điều lệ, quy 

chế, quy định Công ty và sự chỉ đạo giám sát của HĐQT và BKS. 

Căn cứ những quy chế, quy định của HĐQT đã ban hành và căn cứ 

tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Ban Tổng 

Giám đốc tiếp tục bổ sung và hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý 

nội bộ của Công ty. 

 Bên cạnh những ưu điểm kết quả tích cực, hoạt động quản lý điều hành của Ban Tổng Giám đốc Công ty vẫn 

còn một số mặt hạn chế. Công tác sắp xếp tổ chức bộ máy định biên lao dộng, đã được HĐQT giao nhưng việc 

triển khai thực hiện chưa quyết liệt, không đạt yêu cầu, bộ máy vẫn còn cồng kềnh, nhiều ban bệ, lao động dư 

thừa, bố trí lao động chưa hợp lý dẫn đến không phát huy tốt năng suất lao động hàng năm công ty phải trả chi 

phí lương quá cao, trong khi thu nhập bình quân chưa được cải thiện. 
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  CÁC KẾ HOẠCH ĐỊNH HƯỚNG  

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Trong bối cảnh tình hình kinh tế Thế giới và trong nước đang có những biến động, khó khăn thách thức, 

xu hướng hội nhập quốc tế của Víệt Nam ngày càng sâu rộng. Diễn biến bất thường của thị trường, nền 

kinh tế sẽ tiếp tục đối diện với nguy cơ bất ổn vĩ mô, lạm phát, lãi suất, tỷ giá sẽ còn có thể diễn biến 

phức tạp... Việc tham gia TPP cũng như các hiệp định thương mại khác, Việt Nam phải mở cửa ngành mía 

đường, gỡ bỏ các hạn ngạch nhập khẩu, dự báo ngành mía đường Việt Nam sẽ gặp nhiều khó khăn do 

chi phí sản xuất cao hơn so với các nước trong khu vực vả thế giới. 

CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

 Tổ chức quản lý 

Không ngừng nâng cao hiệu lực và hiệu 

quả hoạt động của HĐQT trên cơ sở tuân 

thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật 

và điều lệ công ty, đảm bảo tạo điều kiện 

tối đa và phát huy nâng lực của đội ngũ 

cán bộ quản lý điều hành. 

 

Công tác nguyên liệu mía 

Chỉ đạo công tác đầu tư trồng mới, chăm sóc vùng 

nguyên liệu mía trên cơ sở diện tích đã được quy 

hoạch đảm bảo nguồn nguyện liệu ổn định cho Nhà 

máy hoạt động hết công suất hiện hữu và sau khi mở 

rộng lên 3.500 TMN trong giai đoạn 2016-2020. Tăng 

cường đầu tư trực tiếp, đầu tư trọng điểm, tăng năng 

suất và chất lượng mía nguyên liệu, chi phí sản xuất 

mía thấp tăng tính cạnh tranh với cây trồng khác 

(giống, cơ giới hoá các khâu làm đất, trồng, chăm sóc, 

bón phân, tưới, sâu bệnh vả thu hoạch). 

 

 

Công tác tài chính 

Thường xuyên kiểm soát và sử dụng vốn đúng mục đích, bảo toàn và phát trien vốn. Tăng cường công tác 

quản trị rủi ro về công nợ, hàng tồn kho. Chú trọng công tác đối chiếu, xác nhận nợ, thu nợ đầu tư đúng 

hạn, hạn chế mức thấp nhất nợ quá hạn nợ khó đòi. 

Tiếp tục rà soát tính hiệu quả của các tài sản và các mảng kinh doanh, những tài sản nào không phát huy 

hiệu quả tối đa có thể cho thuê mướn, chuyển nhượng, liên doanh liên kết nhằm tạo ra hiệu quả sử dụng 

vốn cao nhất cho Công ty. 
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Công tác Tổ chức - Lao động - Tiền lương 

Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện hệ thống quản trị doanh 

nghiệp theo hướng tiên tiến. Ưu tiên công tác đào tạo, 

đầu tư xây dựng nguồn nhân tực mạnh về số lượng, 

chất lượng công nhân lành nghề có đủ trình độ vận 

hành, khai thác công suất dây chuyền thiết bị, đảm bào 

tính kế thừa, xây dựng đội ngũ kế cận.  

Tiếp tục tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, 

quản trị rủi ro, giám sát và ngăn ngừa, xử lý những rủi 

ro trong quá trình hoạt dộng. Tiếp tục bổ sung hoàn 

thiện hệ thống quy chế quản lý, đổi mới cơ chế chính 

sách lương, thưởng gắn liền quyền lợi với kết quả công 

việc và mang tính cạnh tranh cao. 

 

Chỉ đạo thực hiện đúng, đủ kịp thời mọi 

chế độ chính sách cho người lao động 

theo qui định pháp luật. Tiếp tục từng 

bước nâng cao thu nhập, đời sống, sinh 

hoạt cho người lao động. 

Phối hợp chặt chẽ với tổ chức Đảng, các 

tổ chức quần chúng vận động, tuyên 

truyền, động viên khích lệ mọi nguời lao 

động tích cực thi đua lao dộng sản xuất, 

tham gia tốt các phong trào xã hội, quan 

hệ tốt với chính quyền nhân dân trên địa 

bàn Công ty sản xuất kinh doanh. 

 

 
Công tác đầu tư phát triển  

Chỉ đạo Ban Điều hành, triển khai lập dự án mở rộng công suất nhà máy đường từ 2.500 lên 3.500 TMN 

với phương án tối ưu hiệu quả nhất, đồng thời đầu tư để phát bán điện lên lưới điện quốc gia. 

Đối với sản xuất chế biến điều nhân xuất khẩu, Hội đồng quản trị giao cho Ban điều hành theo dõi và báo 

cáo lại thị trường có những chuyển biến tích cực để tiếp tục triển khai thu mua và chế biến. 

Công tác thường trực HĐQT  

Xây dựng kế hoạch và nội dung chương trình hàng quý, năm về công tác kiểm tra, giám sát của HĐQT, 

Ban kiểm soát về mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 

Thường xuyên Kiểm tra, gíam sát, việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; Nghị quyết HĐQT; 

việc áp dụng các quy chế quản lý nội bộ; chấp hành pháp luật nhà nước trong hoạt động sản xuất kinh 

doanh của Công ty, để kịp thời chỉ ra những khâu yếu, mặt yếu, đồng thời tìm các giải pháp, biện pháp 

khắc phục kịp thời đảm bảo thực hiện hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. 

Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra kiểm soát, tạo điều kiện cho hoạt động của Ban kiểm soát nhằm 

phát hiện cảnh báo kịp thời rủi ro trong công tác điều hành qua việc tuân thủ các quy trình, quy định, 

quy chế trong mọi hoạt động của Công ty. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm theo 

đúng quy đinh và dạt kết quả cao. 

 



41 __S33 | BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016__ 

   

QUẢN TRỊ CÔNG TY 

 Hoạt động của Hội đồng quản trị 

 Hoạt động của Ban kiểm soát 

 Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích 
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  HOẠT ĐÔNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CÁC TIỂU BAN CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Hiện nay Công ty không thành lập Tiểu ban HĐQT. 

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Trong khoản thời gian từ 01/01/2016 đến 30/06/2016, Hội đồng quản trị đã có các cuộc họp với sự tham 

dự của các thành viên như sau: 

 

 

STT Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp tham dự Tỷ lệ 
Lý do không 

tham dự 

1 Ông Nguyễn Bá Thành Chủ tịch 02/02 100% - 

2 Ông Nguyễn Xuân Quang Thành viên 02/02 100% - 

3 Ông Đoàn Ngọc Sơn Thành viên 02/02 100% - 

4 Ông Phạm Cao Hà Thành viên 01/02 - 
Bổ nhiệm ngày 

20/6/2016 

5 Ông Đặng Việt Anh Thành viên 01/02 - 
Bổ nhiệm ngày 

20/6/2016 

6 Ông Phan Xuân Thủy Thành viên 01/02 - Miễn nhiệm 

7 Ông Trần Ngọc Hiếu Thành viên 01/02 - Miễn nhiệm 

 
Số NQ/QĐ Ngày Nội dung 

Số : 01 /2016/NQ-HĐQT 05/1/2016 Phê duyệt bán mật rỉ vụ 2015-2016 

Số : 02 /2016/QĐ-HĐQT 11/1/2016 Thay đổi điều kiện đầu tư cho Hợp đồng đầu tư trực tiếp mía nguyên liệu 

Số : 03 /2016/NQ-HĐQT 16/1/2016 Phê duyệt bán bã mía vụ 2015-2016 

Số : 04 /2016/NQ-HĐQT 21/1/2016 Phê duyệt biểu giá cước vận chuyển vụ 15-16 

Số : 05 /2016/NQ-HĐQT 22/1/2016 Phê duyệt trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi  

Số : 06 /2016/NQ-HĐQT 23/1/2016 Phê duyệt trả lương tháng 13.2015 

Số : 07 /2016/QĐ-HĐQT 26/1/2016 Phê duyệt quà tết 2016 
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Số NQ/QĐ Ngày Nội dung 

Số : 08 /2016/NQ-HĐQT 26/1/2016 Phê duyệt phương án PCCC nhà máy điều 

Số : 09 /2016/NQ-HĐQT 28/1/2016 Khen thưởng CBCNV Nhà máy điều 

Số : 10 /2016/NQ-HĐQT 03/2/2016 Điều chỉnh chính sách giá mua mía nguyên liệu vụ 2015-2016 

Số : 14 /2016/NQ-HĐQT 10/3/2016 Phê duyệt thu hồi nợ đầu tư 

Số : 15 /2016/NQ-HĐQT 10/3/2016 Phê duyệt thang bảng lương 2016 

Số : 16 /2016/NQ-HĐQT 17/3/2016 Về việc bổ sung chính sách giá mua mía nguyên liệu vụ 2015-2016 

Số : 17 /2016/NQ-HĐQT 19/3/2016 NQ Họp HĐQT thông qua một số nội dung chính về hoạt động SXKD Quý1/2016 

Số : 18 /2016/NQ-HĐQT 20/3/2016 Phê duyệt bán đường 

Số : 19 /2016/NQ-HĐQT 21/3/2016 Phê duyệt SXCB Điều nhân 

Số : 20 /2016/NQ-HĐQT 06/4/2016 Thanh lý xe tải 

Số : 21 /2016/NQ-HĐQT 11/4/2016 Bổ sung chính sách giá mua mía nguyên liệu cuối vụ 2015-2016 

Số : 22 /2016/NQ-HĐQT 20/4/2016 Không phạt Hợp đồng Công ty Tấn Đạt 

Số : 23 /2016/NQ-HĐQT 21/4/2016 Thanh lý dây chuyền sản xuất phân vi sinh 

Số : 24 /2016/NQ-HĐQT 21/4/2016 Phê duyệt bán đường 

Số : 25 /2016/NQ-HĐQT 22/4/2016 Phê duyệt bán đường 

Số : 26 /2016/NQ-HĐQT 27/4/2016 Bổ sung chính sách mía giống cho vụ 2016-2017 được tính vào số lượng mía vụ 2015-2016 

Số : 27 /2016/NQ-HĐQT 27/4/2016 Phê duyệt tỉ lệ tài sản thế chấp đối với giá trị vốn đầu tư vùng nguyên liệu vụ 2016-2017 

Số : 28 /2016/NQ-HĐQT 06/5/2016 Thay đổi ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2016 

Số : 29 /2016/NQ-HĐQT 06/5/2016 Phê duyệt kế hoạch chào giá cạnh tranh cho thuê cửa hàng kinh doanh xăng dầu 

Số : 30 /2016/NQ-HĐQT 06/5/2016 Phê duyệt bổ sung chính sách hỗ trợ trồng mới trong vụ 2 theo HĐĐT chuẩn bị mía cho vụ 16/17 

Số : 31 /2016/NQ-HĐQT 09/5/2016 Khen thưởng vụ 2015-2016 

Số : 32 /2016/NQ-HĐQT 09/5/2016 Phê duyệt bán đường 

Số : 35 /2016/NQ-HĐQT 12/5/2016 Phê duyệt cung ứng phân bón phục vụ đầu tư cho vụ 2016-2017 

Số : 36 /2016/NQ-HĐQT 12/5/2016 Phê duyệt Lao động và tiền lương Tháo máy - kiểm tu thiết bị sau vụ 2015-2016 

Số : 37 /2016/NQ-HĐQT 13/5/2016 Thay đổi Phương thức đấu thầu cho thuê cửa hàng kinh doanh xăng dầu 

Số : 38 /2016/NQ-HĐQT 16/5/2016 Phê duyệt quyết toán kinh phí BDSC Nhà máy đường sau vụ 2014-2015 

Số : 39 /2016/NQ-HĐQT 17/5/2016 Phê duyệt cung ứng phân bón 

Số : 40 /2016/NQ-HĐQT 19/5/2016 Phê duyệ Danh sách đi du lịch sau vụ 2015-2016 

Số : 41 /2016/NQ-HĐQT 24/5/2016 Phê duyệt cung ứng phân bón 

Số : 42 /2016/QĐ-HĐQT 25/5/2016 Phê duyệt giá cả và phương thức cho thuê cửa hàng xăng dầu 

Số : 43 /2016/NQ-HĐQT 27/5/2016 Phê duyệt cung ứng phân bón 

Số : 44 /2016/NQ-HĐQT 07/6/2016 Phê duyệt số lượng và chế độ trả lương chờ việc cho CBCNV sau vụ ép 2015-2016 

Số : 01/2016/NQ-HĐQT 20/6/2016 HĐQT họp phiên họp thứ nhất nhiệm kỳ 2016-2020 Bầu Chủ tịch và TGĐ 
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HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KHÔNG ĐIỀU HÀNH 

Các thành viên Hội đồng quản trị không điều hành trong năm đã tham gia các cuộc họp của Hội đồng 

quản trị trao đổi, đóng góp và đưa ra giải pháp thúc đẩy các hoạt động kinh doanh sản xuất kinh doanh 

của công ty. 

 

 

HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT 

Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, Ban kiểm soát đã tiến hành hoạt động kiểm tra, giám sát 

việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Nghị quyết 

ĐHĐCĐ đối với HĐQT, Ban TGĐ và cán bộ quản trị, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty. 

 Giám sát công tác quản lý của Hội dồng quản trị (HĐQT); công tác điều hành của Ban Tồng giám đốc 

(ĐTGD) và loạt động SXKD củaa công ty; 

 Theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, tình hình thực hiện Nghị quyết 

Dại hội đông cổ đông, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT; 

 Rà soát, kiểm tra, đánh giá các quy trình, chính sách trọng yếu của Công ty, nhằm phát hiện sai sót 

hoặc rủi ro tiềm ẩn cảnh báo sớm và kiến nghị HĐQT, BTGĐ các giải pháp khắc phục; 

 Kiểm tra, soát xét việc ban hành các Quy chế quản lý nội bộ của Công ty, các Nghị quyết, Quyết định 

của HĐQT; 

 Kiểm tra việc ghi chép sổ sách kế toán, thẩm định báo cáo tài chính quý, 6 tháng và năm. Xem xét 

báo cáo của kiểm toán độc lập trong và sau quá trình kiểm toán; 

 Tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT mở rộng; 

 Báo cáo đánh giá lên HĐQT, BTGĐ, tham gia đóng góp ý kiến trong quá trình quản trị, điều hành và 

tổ chức hoạt động của Công ty; 

 Trong năm BKS đã tổ chức các phiên họp định kỳ để phân công nhiệm vụ của các thành viên, thống 

nhất chương trình công tác vá đánh giá kết quả kiểm tra giám sát. Ngoài ra BKS cũng thường xuyên 

trao đổi nội bô để cập nhật thông tin và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động. 
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Nhiệm kỳ 2011- 2016, Ban kiếm soát đã thực hiện công việc theo đúng nhiệm vụ và quuyền hạn phù hợp với quy định 

của pháp luật, Điều lệ tồ chức và hoạt dộng của Công ty. Hoạt động của BKS tập trung yào các lĩnh vực kiểm tra, giám 

sát hoạt động SXKD của Công ty, giám sát hoạt động của HĐQT và BĐH, kiểm tra việc tuân thủ các quy định của pháp 

luật và Điều lệ công ty, việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ trong công tác quản trị và điều hành. Tuy nhiên do 

có sự thay đổi toàn bộ nhân sự của BKS vào giữa năm 2015, thời gian tham gia công việc của các thành viên mới chưa 

được nhiều nên chưa bao quát hết toàn bộ hoạt động củaa Công ty. 

 

CÁC GIAO DỊCH THÙ LAO VÀ  

CÁC KHOẢN LỢI ÍCH  

STT Họ và Tên Chức vụ Thù lao (đồng) Lương (đồng) Ghi chú 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

1 Nguyễn Bá Thành CT HĐQT 93.600.000 -  

2 Phan Xuân Thủy Phó CT HĐQT 60.000.000 - 
Miễn nhiệm ngày 
20/06/2016 

3 Nguyễn Xuân Quang Thành viên 60.000.000 -  

4 Trần Ngọc Hiếu Thành viên 58.553.846 - 
Miễn nhiệm ngày 
20/06/2016 

5 Đoàn Ngọc Sơn Thành viên 62.400.000 -  

6 Phạm Cao Hà Thành viên 3.846.154 - 
Bổ nhiệm ngày 
20/06/2016 

7 Đặng Việt Anh Thành viên 3.846.154 - 
Bổ nhiệm ngày 
20/06/2016 

8 Nguyễn Thị Hoàng Anh Thư ký 30.000.000 -  

BAN KIỂM SOÁT  

1 Bà Trần Thị Nhi Trưởng ban 62.400.000 - 
 

2 Ông Nguyễn Bá Khiêm Thành viên 43.600.000 - 
 

3 Ông Nguyễn Văn Nghĩa Thành viên 39.507.692 - 
Miễn nhiệm ngày 
20/06/2016 

4 Ông Nguyễn Xuân Sỹ Thành viên 2.692.308 - 
Bổ nhiệm ngày 
20/06/2016 

  
Tổng cộng 520.446.154 - 
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GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ 

Không có 

HỢP ĐỒNG HOẶC GIAO DỊCH VỚI CỔ ĐÔNG NỘI BỘ 

Không có 

THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY 

Công ty Cổ phần Mía đường 333 luôn tuân thủ và thực hiện đúng theo quy định pháp luật về quản trị công ty. 

 















































































  

  

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016 

CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG 333 

NIÊN ĐỘ TÀI CHÍNH 01/01/2016 – 30/06/2016 

 

XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

NGUYỄN BÁ THÀNH 
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