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A.  
MÍA ĐƯỜNG SƠN LA 

2017 - 2018 

THƯ NGỎ TỪ BAN LÃNH ĐẠO 

2 CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH NIÊN VỤ 2017 - 2018 

1 

3 THÀNH TÍCH NỔI BẬT NIÊN VỤ 2017 - 2018 



 

TỔNG GIÁM ĐỐC 

TRẦN NGỌC HIẾU 

 
 

Kính thưa các cổ đông, khách hàng và đối tác trân quý, 

 

 

600 TỶ VNĐ

D O A N H  T H U  T H UẦN

115 TỶ VNĐ

LỢ I  N H UẬN  S A U  T H UẾ

 

 

 

Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La xin được gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới tất cả 

quý vị – những người đã luôn sát cánh cùng công ty trong những thời điểm thuận lợi cũng như khó 

khăn nhất. 

2017 – 2018 là niên vụ khó khăn nhất của ngành mía đường tính trong khoảng thời gian 15 năm trở 

lại đây và cũng là lần thứ hai các doanh nghiệp trong ngành rơi vào thế khó kể từ khi mía đường lần 

đầu được sản xuất ở Việt Nam. Sau 4 năm kể từ khi chính thức có mặt tại Việt Nam, cuộc khủng 

hoảng đầu tiên vào năm 1999 đã khiến nhiều doanh nghiệp mía đường lao đao, thậm chí không thể 

vực dậy. Trong niên vụ 2017 - 2018, lịch sử lặp lại khi ngành mía đường đang ở điểm trũng với giá 

đường thành phẩm thấp hơn nhiều so với giá sản xuất, tồn kho của ngành đang ở mức cao và tiếp 

tục có dấu hiệu tăng ở thời điểm hiện tại. So với giá bán của niên vụ trước, giá bán đường sụt giảm 

tới 31% trong khi giá mua mía nguyên liệu vẫn giữ nguyên. Mô hình chung, các doanh nghiệp trong 

ngành mía đường đang gặp nhiều rào cản khi tồn kho tăng, tiêu thụ giảm, kéo theo doanh thu, lợi 

nhuận sụt giảm mạnh và giá cổ phiếu của hầu hết doanh nghiệp mía đường lao dốc khiến nhà đầu tư 

ít nhiều lo lắng. 

Những khó khăn chung của ngành đã ảnh hưởng lớn đến thực trạng sản xuất trong niên vụ 2017 – 

2018 của công ty, tuy nhiên Mía đường Sơn La vẫn sẵn sàng đương đầu với thách thức và không 

ngừng khẳng định uy tín thông qua chất lượng sản phẩm. Được thành lập vào năm 1997 với nhiệm 

vụ đầu tư xây dựng vùng nguyên liệu mía 3.500 ha, công suất chế biến 1.000 TMN và sản lượng 

10.000 tấn đường trắng RS mỗi năm. Đến nay, diện tích vùng nguyên liệu mía của công ty đã đạt gần 

8.000ha, công suất chế biến mía đường 5.000 TMN, sản lượng đường khoảng 60.000 tấn/vụ sản 

xuất, luôn tự hào là một trong những doanh nghiệp nộp ngân sách lớn hàng đầu của tỉnh Sơn La.  

 

 

 

 

 

 

Niên vụ 2017 – 2018 tuy chưa phản ánh hết tiềm lực của SLS nhưng vẫn được Ban lãnh đạo đánh giá 

là nền tảng cho một tương lai khả quan hơn của cây mía Sơn La. Trong suốt chặng đường 20 năm xây 

dựng và phát triển, cùng với sự giúp sức, đồng lòng của quý vị, Ban lãnh đạo công ty vẫn luôn hướng 

tới mục tiêu lớn là mang lại những giá trị thiết thực từ cây mía đến với khách hàng, góp phần cải 

thiện môi trường và đem đến cuộc sống ấm no hơn cho người dân địa phương. 

Cùng nhau, chúng ta hãy sẵn sàng tâm thế tốt nhất để chuẩn bị bước sang một niên vụ mới với 

những những cơ hội mới và thành công lớn lao hơn nữa. 

Kính chúc tất cả Quý vị hạnh phúc, sức khỏe và thành đạt! 

 



CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH NIÊN VỤ 2017 – 2018 
 

 
 

  

 

 

 

575,08  

553,14 

425,67 

537,31 

600,73 

Doanh thu thuần 
(tỷ VNĐ) 

      2014         2015       2016         2017          2018 

17,16 

78,87 

105,49 

163,07 

115,93 

Lợi nhuận sau thuế 
(tỷ VNĐ) 

       2014         2015         2016        2017        2018 

243,18 262,72 

407,06 
 

914,67 

1405,54 

Tổng tài sản 
(tỷ VNĐ) 

      2014         2015       2016         2017          2018 

179,95 
198,13 

269,13 

420,4 

478,19 

Vốn chủ sở hữu 
(tỷ VNĐ) 

      2014       2015         2016          2017          2018 
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KẾT QUẢ KINH DOANH GIAI ĐOẠN 2014 – 2018 
Đơn vị: tỷ đồng 

Chỉ tiêu 2014 2015 2016 2017 2018 
Tăng trưởng 
2014 - 2018 

Doanh thu thuần 411,66 553,14 425,66 537,31 600,73 145,93% 

Lợi nhuận gộp 36,14 95,77 115,48 196,58 157,52 435,86% 

Lợi nhuận thuần từ 

hoạt động kinh doanh 
17,75 78,51 105,88 163,78 114,34 644,17% 

Lợi nhuận trước thuế 23,4 80,29 106,09 163,65 115,93 495,43% 

Lợi nhuận sau thuế 17,16 78,87 105,49 163,07 115,93 675,58% 

 

2523,59  

11598,28 

15513,68 
 

21318,00 

13531,00 

EPS cơ bản 
(VNĐ) 

     2014       2015         2016          2017          2018 

0,07 
 

0,31 

0,32 

0,47 

0,26 

ROE  
(%) 

     2014       2015         2016          2017          2018 



 

 
 

 

Chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu 

cấp tỉnh năm 2017 cho sản phẩm đường trắng, được 

trao tặng bởi Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La. 

 
 

 

Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La cho thành 

tích “Đã có nhiều đóng góp trong việc xây dựng công 

trình phúc lợi trên địa bàn huyện Mai Sơn”.  

  

 

 

Thư cảm ơn của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La đối với 

công tác xã hội từ thiện, đặc biệt năm 2016 đã tài trợ 3 

tỷ đồng xây dựng Nhà lớp học cho trường THCS Chu Văn 

Thịnh (huyện Mai Sơn). 
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Giấy khen được Ủy ban 

nhân dân huyện Mai Sơn 

trao tặng vì đã có thành 

tích xuất sắc trong đợt 

diễn tập phương án chữa 

cháy lớn và cứu nạn, cứu 

hộ huyện Mai Sơn năm 

2017. 

 

 

Giấy khen cho thành tích xuất 

sắc trong thực hiện chương 

trình xây dựng nông thôn mới 

năm 2016” được trao tặng bởi  

Ban Chỉ Đạo Nông Thôn Mới. 
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THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TY 

Công ty Cổ phần Mía Đường Sơn La được thành lập năm 1997 với nhiệm vụ 

đầu tư xây dựng vùng nguyên liệu mía 3.500 ha và chế biến 10.000 tấn đường 

trắng RS mỗi năm. Đến nay, công suất chế biến mía đường của Công ty đã đạt 

30.000 tấn/năm và Công ty là một trong những doanh nghiệp nộp ngân sách 

lớn hàng đầu của tỉnh Sơn La. 

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 

9.791.945 cổ phiếu 

Vốn điều lệ: 97.919.450.000 VNĐ 

Mã cổ phiếu SLS 

Đăng ký lần đầu theo số 2403000172 

ngày 20/02/2008, thay đổi lần thứ 08 

ngày 28/05/2018 do Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Sơn La cấp. 

Giấy chứng nhận đăng ký 
doanh nghiệp 

Ông Đặng Việt Anh  

Chức cụ hiện tại: Chủ tịch Hội đồng quản trị. 

Người đại diện theo pháp luật 

Tên viết tắt: SLS 

Tên Tiếng Anh: Son La Sugar Joint Stock Company 

Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La 

Km 34 quốc lộ 6 Sơn La – Hà Nội, Thị trấn Hát Lót, 

huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La, Việt Nam 

Trụ sở 

Điện thoại: (0212) 3843.274 

Fax: (0212) 3843.406 

Email: sls.miaduongsonla@gmail.com 

Website: http://www.miaduongsonla.vn  

Thông tin liên hệ 

Trải qua chặng đường 20 năm phát triển, Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La 

đã sát cánh với khách hàng và đối tác. Đạt được thành quả như ngày hôm nay, 

chúng tôi hiểu những giá trị mà khách hàng mang lại. Những công việc chuyên 

môn, những trải nghiệm, sự nỗ lực nghiên cứu tìm tòi và sáng tạo của chúng tôi 

có được đều xuất phát từ động lực: đáp ứng yêu cầu khách hàng. Chúng tôi vô 

cùng biết ơn và trân trọng những giá trị đó. 

1 
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1996 
UBND tỉnh Sơn La ban hành Quyết định số 558 

đổi tên Nhà máy đường Sơn La thành Công ty 

Mía Đường Sơn La. 

1997 
UBND tỉnh Sơn La ban hành Quyết định số 50 

thành lập Công ty Mía Đường Sơn La - doanh 

nghiệp Nhà nước trực thuộc UBND tỉnh Sơn La. 

1997 - 2006 
Hoạt động sản xuất của Công ty kém 

hiệu quả, có chiều hướng đi xuống và 

có nhiều khả năng phải phá sản. 

Nửa đầu năm 2018 

2012 
Cổ phiếu công ty niêm yết tại HNX với mã SLS, 

ngày giao dịch đầu tiên 16/10/2012. 

2008 
Công ty tổ chức thành công ĐHĐCĐ 

thành lập CTCP Mía Đường Sơn La. 

UBND tỉnh Sơn La ban hành Quyết định số 2761 phê duyệt 

phương án cơ cấu tài chính, chuyển đổi Công ty Mía đường 

Sơn La từ 100% vốn Nhà nước sang công ty cổ phần. 

2007 

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN  

1995 
Khởi công xây dựng Nhà máy Đường Sơn La trực thuộc 

Nông trường quốc doanh Tô Hiệu Sơn La quản lý (tiền 

thân của CTCP Mía Đường Sơn La). 

Quy mô vốn điều lệ tăng lên mức 

97.919.450.000 VNĐ. 

2 
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Sản xuất đường, chế 

biến và kinh doanh các 

sản phẩm sau đường. 

Đường 

Sản xuất, cung 

ứng phân vi sinh 

và giống cây, con. 

 
Phân bón 

và cây giống 
Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, 

khí và các sản phẩm liên quan. 

 Kinh doanh nhiên liệu 

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH 3 

18 



 

ĐỊA BÀN KINH DOANH CHÍNH 

Các sản phẩm chính của công ty hiện nay chủ yếu 

được tiêu thụ tại thị trường các tỉnh – thành phố: 

• HÀ NỘI 

• HẢI PHÒNG 

• VĨNH PHÚC 

 

Ngoài ra công ty cũng có mạng lưới phân phối sản 

phẩm ở hầu khắp các tỉnh thành lân cận. 

3 
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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 

0,5kg, túi 1 kg và bao 50 kg. 

1 

XĂNG DẦU 

CÁC SẢN PHẨM CHỦ ĐẠO 

Phân phức hợp hữu cơ vi sinh 

FITOHOOCMON được chế biến từ 

các chế phẩm vi sinh với công nghệ 

tiên tiến, hiện đại. Thành phần để làm 

nên loại phân hữu cơ này bao gồm: 

bã bùn lên men, đạm, lân, kali, các 

chất vi lượng và các vi sinh vật hữu 

ích. 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 cây mía trong vùng nguyên 

liệu của công ty. 

PHÂN VI SINH 

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 và ngoài công ty.  

4 
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Sơ đồ tổ chức niên vụ 2017 - 2018             Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La 

Tổng giám đốc 

Hội đồng quản trị 

Đại hội đồng cổ đông 

Ban kiểm soát 
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Ông 

ĐẶNG VIỆT ANH  

 

CHỦ TỊCH 

HĐ QUẢN TRỊ 

Ông 

TRẦN NGỌC HIẾU  

 

PHÓ CHỦ TỊCH 

HĐ QUẢN TRỊ 

Bà 

TRẦN THỊ NHI   

 

THÀNH VIÊN 

HĐ QUẢN TRỊ 

Ông 

Thái Văn Hùng   

 

THÀNH VIÊN 

HĐ QUẢN TRỊ 

Ông 

Nguyễn Trường 
Chinh   

 

THÀNH VIÊN 

HĐ QUẢN TRỊ 

Hội đồng quản trị 

GIỚI THIỆU BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY 6 
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Thành viên HĐQT CTCP 

Mía đường Đắk Nông. 

2006 – 2010  

Công tác tại CTCP Chứng 

khoán Ngân hàng phát 

triển Nhà Đồng Bằng 

Sông Cửu Long (2006 – 

2007), sau đó công tác tại 

CTCP Chứng khoán Việt 

Quốc (2007 – 2008). 

2006 – 2008  

Công tác tại TCT Đầu tư 

và kinh doanh vốn Nhà 

nước chi nhánh khu vực 

phía Nam. 

2009 – 2010  

Thành viên HĐQT CTCP 

Xuất nhập khẩu Lâm Thủy 

sản Bến tre. 

2010 – 2011  

Thành viên HĐQT CTCP 

Đường Kon Tum. 

2013 – 2015 

Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ 

phần Mía đường Sơn La. 

2015 – nay  

ÔNG 

ĐẶNG VIỆT ANH 

Hội đồng quản trị 

CHỦ TỊCH 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Năm sinh : 1978 

Số CMND : 023302165 

Nơi sinh : T.P Hồ Chí Minh 

Trình độ : Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh 
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Thực hiện nghĩa vụ quân 

sự, tham gia mặt trận 

chiến trường Campuchia. 

1976 - 1981  

Chuyên ngành Kinh 

doanh Lương thực thực 

phẩm. 

1982 - 1997  

Công tác tại CTCP Chứng 

khoán Việt Quốc. 

2015  

Phó Chủ tịch Hội đồng 

Quản trị, kiêm Tổng Giám 

đốc CTCP Mía đường Sơn 

La. 

2015 – nay  

ÔNG 

TRẦN NGỌC HIẾU 

Hội đồng quản trị 

PHÓ CHỦ TỊCH 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, 

KIÊM TỔNG GIÁM ĐỐC 

Năm sinh : 1956 

Số CMND : 022704756 

Nơi sinh : Hà Nội 

Trình độ : 10/10 
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Phụ trách kế toán, 

trường dạy nghề nội 

thương Bình Trị Thiên. 

1984 – 1989  

Phó phòng kế toán, Kế 

toán trưởng, Phó TGĐ 

Công ty Thương mại 

Quảng Trị. 

1989 – 2010  

Phó GĐ Công ty CP 

Thương mại – Dịch vụ 

Quảng Trị. 

2010 – 2013  

Thành viên BKS Công 

ty Cổ phần Mía đường 

Sơn La. 

2014 – 2015  

Trưởng BKS Công ty Cổ 

phần Mía đường Sơn La. 

2015 - 2016 

Thành viên HĐQT Công 

ty Cổ phần Mía đường 

Sơn La. 

05/2016 - nay 

BÀ 

TRẦN THỊ NHI  

Hội đồng quản trị 

THÀNH VIÊN 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Năm sinh : 1964 

Số CMND : 025493493 

Nơi sinh : Tỉnh Quảng Bình 

Trình độ : Cử nhân Kinh tế 
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Kỹ thuật viên Phòng 

Kỹ Thuật CTCP Mía 

đường Tuy Hòa. 

1995 – 1996 

Phó quản đốc Phân 

xưởng sản xuất 

đường CTCP Mía 

đường Tuy Hòa. 

1996 – 2000 

Trưởng phòng kỹ 

thuật – KCS CTCP 

Mía đường Tuy Hòa. 

2001 

Trưởng phòng Vật tư, 

đầu tư và xây dựng cơ 

bản CTCP Mía đường 

Tuy Hòa. 

2011 – 2016 

Thành viên Hội đồng 

Quản trị Công ty Cổ phần 

Mía đường Sơn La. 

2016 – Nay  

ÔNG 

THÁI VĂN HÙNG 

Hội đồng quản trị 

THÀNH VIÊN 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Năm sinh : 1972 

Số CMND : 221343752 

Nơi sinh : Tỉnh Quảng Nam 

Trình độ : Cử nhân khoa học 
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ÔNG 

NGUYỄN TRƯỜNG CHINH 

Hội đồng quản trị 

THÀNH VIÊN 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Năm sinh : 1972 

Số CMND : 220916540 

Nơi sinh : Phú Yên 

Trình độ : 12/12 

 

Ban quản lý dự án nhà 

máy đường Tuy Hòa. 

10/1995-12/1995 

Kỹ thuật viên phòng 

Kỹ thuật - Công ty 

Mía đường Tuy Hòa. 

1996 – 2001 

Quản đốc Phân 

xưởng Đường - 

Công ty cổ phần Mía 

đường Tuy Hòa. 

2001 - 2008 

Giám đốc Nhà Máy 

Đường- Công ty cổ phần 

Mía đường Tuy Hòa. 

2009 - 2016 

Giám đốc xí nghiệp chế 

biến đường – Công ty cổ 

phần Mía đường Sơn La. 

2017-06/2018 

Thành viên HĐQT Công ty 

CP Mía đường Sơn La. 

9/2017 - nay 
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Ban giám đốc 

GIỚI THIỆU BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY 6 

Ông TRẦN NGỌC HIẾU  

 

PHÓ CHỦ TỊCH HĐ QUẢN TRỊ 

kiêm TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY 
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Bà 

NGUYỄN THỊ THỦY  

 

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT 

 

Ông 

NGUYỄN VĂN MINH 

 

THÀNH VIÊN 

 BAN KIỂM SOÁT 

Ông 

NGUYỄN VĂN TÀI 

 

THÀNH VIÊN 

BAN KIỂM SOÁT 

Ban kiểm soát 

GIỚI THIỆU BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY 6 
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Cục Thuế Bình Dương. 

1985 - 1987 

Công ty Cổ phần Đường 

Bình Dương. 

1987 - 2014 

Công ty TNHH Kim 

Hà Việt. 

2014 - nay 

Trưởng Ban Kiểm Soát 

Công ty Cổ phần Mía 

đường Sơn La. 

5/2016 - nay 

BÀ 

NGUYỄN THỊ THỦY 

Ban kiểm soát 

TRƯỞNG 

BAN KIỂM SOÁT 

Năm sinh : 1960 

Số CMND : 280096294 

Nơi sinh : Tỉnh Bình Dương 

Trình độ : Cử nhân kinh tế 
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ÔNG 

NGUYỄN VĂN MINH 

Ban kiểm soát 

THÀNH VIÊN 

BAN KIỂM SOÁT 

Năm sinh : 1967 

Số CMND : 050322936 

Nơi sinh : Tỉnh Sơn La 

Trình độ : 10/10 

  

1997 - 2008 

CB Kỹ thuật Xí nghiệp 

Chế Biến Đường  - 

Công ty cổ phần Mía 

đường Sơn La. 

2008 - 2013 

Phó giám đốc Xí nghiệp 

Chế Biến Đường - Công 

ty cổ phần Mía đường 

Sơn La. 

2014 - 2015 

Chuyên viên phòng 

kế hoạch Kinh 

doanh - Công ty cổ 

phần Mía đường 

Sơn La. 

2015 - 2016 

Phó giám đốc Xí nghiệp 

Chế Biến Đường - Công 

ty cổ phần Mía đường 

Sơn La. 

2016 – giữa 2018  

Cán bộ kỹ thuật Xí nghiệp 

Chế Biến Đường  - Công 

ty cổ phần Mía đường 

Sơn La. 

2018 

Thành viên BKS Công ty 

Cổ phần Mía đường 

Sơn La. 
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ÔNG 

NGUYỄN VĂN TÀI 

Ban kiểm soát 

THÀNH VIÊN 

BAN KIỂM SOÁT 

Năm sinh : 1968 

Số CMND : 050807884 

Nơi sinh : Tỉnh Thái Bình  

1997 - nay 

Công tác tại Công ty 

cổ phần Mía đường 

Sơn La. 

9/2008 - nay 

Thành viên BKS Công ty 

cổ phần Mía đường 

Sơn La. 
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Điểm mạnh (Strengths) 

Gắn bó chặt chẽ với nông dân, 

ít có sự cạnh tranh 

7 PHÂN TÍCH ĐIỂM MẠNH VÀ ĐIỂM YẾU 

Ảnh: Vùng nguyên liệu mía của SLS với diện tích 8.000 ha 
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Công  suất nhà máy ổn 

định, thường xuyên duy trì 

ở mức 3000 TMN 
 

 

 

 

Niên vụ 2017-2018 công ty 

đã cố gắng nâng công suất 

lên 5000 TMN nhằm chế biến 

hết sản lượng mía của 8000 

ha đúng vụ thu hoạch..  

Điểm mạnh (Strengths) 
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Điểm mạnh (Strengths) 

Công ty đã tiến hành đầu tư 

nhiều máy móc, thiết bị hiện đại 

phục vụ cho mục tiêu đẩy mạnh 

công suất chế biến và nâng cao 

chất lượng sản phẩm 

Chất lượng mía (trữ đường) 
khá cao 
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Vùng nguyên liệu khó cơ giới hóa 

do đất đồi núi nhiều, diện tích 

manh mún, khả năng mở rộng 

diện tích khó 

Cơ sở hạ tầng, giao thông nội 

vùng nguyên liên liệu mía 

chưa phát triển. 

Điểm yếu (Weaknesses) 

Ảnh: Địa hình nhiều đồi núi hiểm 
trở và đường giao thông ở vùng 
nguyên liệu mía. 
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Định hướng hoạt động hiệu quả và chủ 

trương phát triển vùng nguyên liệu lâu dài 

dựa trên cơ sở đảm bảo lợi ích hài hòa 

của công ty và người trồng mía. 

Nguyên liệu 
Đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển sản 

phẩm, đảm bảo chất lượng sản phẩm cao. 

Phát triển sản phẩm cạnh đường và sau 

đường nhằm tạo giá trị gia tăng, giảm giá 

thành sản xuất. 

Phát triển sản phẩm 

Phát triển kênh phân phối nhằm giữ vững 

và gia tăng thị phần. 

Phân phối 

Subtitle Example 

Không ngừng nâng cao hiệu quả quản trị 

tài chính, hoàn thiện hệ thống quản lý, 

điều hành. 

Quản lý hiệu quả 

Subtitle Example 

Triển khai các giải pháp công nghệ thông 

tin, phương thức quản lý hiện đại nhằm 

tối ưu hóa nguồn lực công ty. 

Công nghệ 

Chú trọng tuyển dụng, đào tạo nhân sự kế 

thừa và duy trì nguồn nhân lực chuyên 

môn cao. 

Nhân lực 

8 Định hướng và chiến lược phát triển 
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Đẩy mạnh kinh doanh 

chế biến đường, đầu 

tư phân bón cho vùng 

nguyên liệu. 

1  
Khai thác thêm các 

sản phẩm sau 

đường và các sản 

phẩm mới. 

2  
Xây dựng nguồn mía 

nguyên liệu tại chỗ, hỗ 

trợ nông dân chuyên 

canh cây mía. 

 

 

3 
Nâng cao năng lực hệ 

thống phân phối, phát 

huy tối đa thế mạnh 

thương hiệu. 

4 
Đẩy nhanh tốc 

độ tăng trưởng, 

tối đa hóa lợi ích 

của khách hàng. 

5  
Mục tiêu doanh thu 

và lợi nhuận 2016- 

2020 bình quân từ 

10% trở lên mỗi năm. 

6 
Chấp hành quy 

định pháp luật 

về bảo vệ môi 

trường. 

7 

CHIẾN LƯỢC TRUNG HẠN VÀ  DÀI HẠN 
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Rủi ro kinh tế 

Niên vụ 2017 – 2018 vừa qua tiếp tục cho thấy nhiều khó khăn và bất 

ổn trong ngành mía đường Việt Nam nói riêng và nền kinh tế thế giới 

nói chung, các tổ chức quốc tế đều điều chỉnh hạ thấp dự báo tăng 

trưởng toàn cầu.Theo đánh giá ban đầu, kết quả trưng cầu dân ý tại 

Anh với việc đa số cử tri nước này chọn rời liên minh Châu Âu (EU) sẽ 

tác động đến từng quốc gia và nền kinh tế toàn cầu. Giá hàng hóa thế 

giới giảm sâu, đặc biệt là giá nhiên liệu và thực phẩm. Trong nước, sản 

xuất, kinh doanh tiếp tục phục hồi. Khu vực doanh nghiệp có chuyển 

biến tích cực, đặc biệt là nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đầu tư tư 

nhân và tiêu dùng phục hồi khá, ổn định vĩ mô được duy trì, lạm phát 

thấp và ổn định. 

Bên cạnh những thuận lợi, Việt Nam cũng sẽ gặp phải thách thức cạnh 

tranh, có thể dẫn tới phá sản và tình trạng thất nghiệp ở các Doanh 

nghiệp có năng lực cạnh tranh yếu, không được chuẩn bị kỹ cho hội 

nhập. Hơn nữa, việc giảm thuế quan có thể khiến luồng hàng từ các 

nước có nền kinh tế phát triển vào Việt Nam gia tăng, với giá cả cạnh 

tranh hơn. Thị phần hàng hoá liên quan tại Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng 

và tình trạng cạnh tranh được dự báo sẽ ngày càng gay gắt hơn. 

9 Nhận định rủi ro chung 
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Lạm phát 

Giai đoạn 2017 - 2018, các doanh nghiệp Việt Nam vẫn còn chịu nhiều ảnh hưởng từ hiện 

tượng chỉ số giá tiêu dùng tăng thấp trong niêvn ụr tước . Lạm phát thấp mang đến nhiều 

cơ hội và thách thức cho nền kinh tế. Các chính sách cần được điều chỉnh cho phù hợp với 

diễn biến mới. 

Lạm phát tác động đến tất cả các lĩnh vực kinh tế – xã hội, trong đó có hoạt động của các 

doanh nghiệp sản xuất đường. Lạm phát thấp mang lại niềm vui cho người tiêu dùng; sự 

an tâm của các nhà đầu tư trong sản xuất, kinh doanh; tạo điều kiện cho các nhà hoạch 

định chính sách và quản lý, điều hành vĩ mô có cơ sở để đề ra và thực hiện các giải pháp 

tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, hỗ trợ thị trường. Chính phủ có dư địa lớn hơn để nới 

lỏng chính sách tiền tệ và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. 

 

 

 

 

 

 

 

Lãi suất 

Lạm phát thấp tạo điều kiện cho lãi suất giảm là tín hiệu tốt của nền kinh tế, tuy nhiên, 

thực tế cung và cầu về vốn vẫn chưa thể gặp nhau. Doanh nghiệp không thể tiếp cận 

được khoản vay do không đáp ứng được các tiêu chuẩn của ngân hàng, trong khi đó, phía 

ngân hàng có thể hạ lãi suất, nhưng không thể hạ tiêu chuẩn cho vay. Khó khăn thiếu vốn 

vẫn còn và nhiều doanh nghiệp tiếp tục đối mặt với những khó khăn phía trước. 

Ngoài ra, thực tế lãi suất tại Việt Nam không chỉ gắn với vấn đề lạm phát, dù nó là biến số 

rất quan trọng. Vì lãi suất đồng VND còn gắn tương quan với lãi suất đồng USD, liên quan 

đến cách thức điều hành linh hoạt tỷ giá của Ngân hàng nhà nước. 

Trong niên độ này, Công ty Cổ Phần Mía đường Sơn La tiếp tục kế hoạch đầu tư, nâng cấp 

dây chuyền sản xuất, nhu cầu nguồn vốn vay Ngân hàng là rất lớn, lãi suất có xu hướng 

giảm đã tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty tiếp cận nguồn vốn vay, giảm áp lực lãi vay 

cho Công ty. 

 

9 Nhận định rủi ro chung 
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Rủi ro pháp lý 

Việt Nam đang trong thời kz hội nhập kinh tế quốc tế vì vậy pháp luật và các chính sách 

của Việt Nam thường xuyên có những thay đổi để phù hợp với thực tiễn, phù hợp với 

thông lệ quốc tế. Ngoài các chính sách kinh tế, chính trị, xã hội nói chung ảnh hưởng đến 

hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty còn chịu sự quản lý, chi phối của các hiệp hội,… 

Do đó, mỗi sự thay đổi của chính sách, pháp luật của Nhà nước sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro tới 

quá trình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty. 

Là một công ty đại chúng, đơn vị niêm yết, Công ty chịu sự chi phối của đồng thời Luật 

doanh nghiệp,Luật Chứng khoán. Khi thực hiện niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán 

Hà Nội thì hoạt động của Công ty sẽ còn chịu sự điều chỉnh của các quy định niêm yết của 

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, chính sự điều chỉnh này sẽ làm cho hoạt động của Công 

ty ngày càng minh bạch, nâng cao năng lực quản trị công ty. Tuy nhiên, do thị trường 

chứng khoán Việt Nam vẫn là một thị trường khá mới mẻ, tính ổn định chưa cao, do đó 

các quy định pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán có thể sẽ gây lúng túng 

cho các doanh nghiệp. 

Để hạn chế rủi ro này, Công ty luôn chú trọng tới việc nghiên cứu nắm bắt các quy định 

mới của pháp luật từ đó xây dựng chiến lược phát triển kinh doanh theo đúng chủ trương 

của Đảng và Nhà nước. 

9 Nhận định rủi ro chung 
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Rủi ro đặc thù ngành 

Rủi ro nguồn nguyên liệu 

Nguồn nguyên liệu mía đường Việt Nam còn rất khó khăn, sản lượng và doanh thu phụ 

thuộc nhiều vào yếu tố thời tiết, chính sách cũng như tập quán canh tác của người nông 

dân. Nhiều nhà máy đường hoạt động trong tình trạng dưới công suất do thiếu nguyên 

liệu; 

Phát triển vùng nguyên liệu mía là yếu tố sống còn đối với Công ty đường. Do vậy, từ 

nhiều năm nay, Công ty luôn chú trọng việc đầu tư phát triển vùng nguyên liệu mía, xây 

dựng cơ sở hạ tầng, hệ thống tưới tiêu, hợp tác với nông dân qua các hợp đồng hỗ trợ 

giống, phân bón, đầu tư vốn cho nông dân. Trong quá trình hợp tác và hỗ trợ nông dân 

phát triển vùng nguyên liệu, Công ty đối mặt với rủi ro phát sinh như: bị chiếm dụng vốn, 

nông dân mất khả năng thanh toán. 

 

Rủi ro thiếu hụt nguồn nguyên liệu 

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng thiếu hụt nguyên liệu cho các nhà máy sản xuất 

đường, tuy nhiên tóm lược lại có một số nguyên nhân chủ yếu sau: 

Thứ nhất: Do năng suất mía thấp. Trong những năm trở lại đây, năng suất trồng mía đã 

được cải thiện đáng kể, tuy nhiên so sánh với năng suất mía bình quân trên thế giới hiện 

nay là trên 100 tấn/ha thì năng suất mía của nước ta là khá thấp. Việc sử dụng giống mía 

cũ vào canh tác, người trồng mía không được hướng dẫn cụ thể về kỹ thuật canh tác, 

bệnh dịch, thời tiết xấu hoành hành là nguyên nhân chính dẫn đến năng suất trồng mía 

thấp và có xu hướng giảm trong các năm qua. 

Thứ hai: Nhiều nhà máy đường không tập trung phát triển vùng nguyên liệu. Thực tế cho 

thấy, phát triển vùng nguyên liệu là cơ sở để phát triển ổn định ngành mía đường cũng 

như sự thành bại của mỗi doanh nghiệp chế biến đường. Tuy nhiên ở nước ta mỗi doanh 

nghiệp làm theo một kiểu. Có doanh nghiệp ứng trước vốn cho nông dân mua giống, phân 

bón; có doanh nghiệp chỉ hỗ trợ kỹ thuật canh tác; nhiều doanh nghiệp không đầu tư 

chho nông dân mà đưa ra chính sách mua giá cao, nên khi thu hoạch thì nông dân lại đem 

bán cho các nhà máy có giá mua cao hơn, gây ra tình trạng các nhà máy ngày càng thờ ơ 

với việc đầu tư vùng nguyên liệu và hỗ trợ nông dân trồng mía. 

Đứng trước thực trạng trên, nhiều chuyên gia kinh tế lo ngại nếu các doanh nghiệp sản 

xuất đường không hợp tác với nông dân, không tăng giá thu mua mía nguyên liệu và 

không tăng cường đầu tư vào vùng nguyên liệu thì trong vòng vài năm tới Việt Nam sẽ 

không còn mía để chế biến đường. 
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Rủi ro từ đối thủ cạnh tranh 

 Tình trạng thừa cung trên thị trường được dự báo sẽ còn tiếp tục diễn ra trong thời gian 

tới. Đường lậu vẫn là một vấn đề đáng lo ngại đối với các doanh nghiệp trong ngành, đặc 

biệt trong thời gian tới hàng rào thuế quan sẽ dỡ bỏ trong khối ASEAN, TPP. Từ các yếu tố 

trên buộc các doanh nghiệp sản xuất đường trong nước cần nghiêm túc xem xét yếu tố 

cạnh tranh là điều kiện tiên quyết để tìm ra giải pháp có thể cạnh tranh và đứng vững 

trong giai đoạn sắp tới. Yêu cầu đặt ra là công ty phải xem xét mọi yếu tố trong đó chú 

trọng nâng cao năng lực sản xuất, tạo sản phẩm đạt tiêu chuẩn cao về chất lượng nhưng 

giá thành ở mức thấp nhất. 

 

Rủi ro từ sản phẩm thay thế 

 Trong bối cảnh nền kinh tế thị trường ngày một khó khăn, chỉ số giá tiêu dùng tại lĩnh vực 

liên quan đến hàng tiêu dùng, bánh kẹo, nước giải khát… ngày một tăng cao, để tiết giảm 

chi phí và giữ vững thị phần buộc các doanh nghiệp này cũng phải nghiên cứu và sử dụng 

sản phẩm thay thế với chi phí thấp hơn nhằm tiết giảm giá thành sản xuất. Do đó, nguy cơ 

sụt giảm khách hàng trong phân khúc này có thể tạo áp lực lớn về tiêu thụ cho các doanh 

nghiệp sản xuất đường. 

 

 

 

Rủi ro khác 

 Hoạt động sản xuất đường sinh ra hàm lượng nước thải cao, ảnh hưởng đến môi trường 

gây phát sinh chi phí xử lý cao, thậm chí cả những rủi ro trong khâu xử lý. 

Thiên tai, dịch bệnh là mối nguy hại ảnh hưởng lớn đến ngành nông nghiệp nói chung và 

sản xuất mía đường nói riêng. Đúc kết từ kinh nghiệm quá khứ để có thể chủ động phòng 

tránh những tổn hại có thể xảy ra, Công ty đã chủ trương phối hợp với trung tâm nghiên 

cứu ứng dụng mía đường đã khảo nghiệm và dự kiến cho ra đời các giống mía phù hợp 

với thổ nhưỡng và khí hậu đặc trưng từng tiểu vùng. Trong điều kiện thời tiết khô hạn, 

tình trạng cháy mía dễ xảy ra và sẽ ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng đường trong mía. 

Nhằm hạn chế thấp nhất rủi ro này, Công ty cũng đã tổ chức phân ranh từng khu vực và 

trang bị các dụng cụ dự phòng, phối hợp chính quyền địa phương để quản lý chặt chẽ các 

vùng trồng mía khi vào giai đoạn thu hoạch. 
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C. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG          NIÊN VỤ 2017 - 2018 

1 

2 

HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 

2017 – 2018 

BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
3 

Tổng quan kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

Tổ chức và nhân sự 

Tình hình đầu tư, thực hiện các dự án 

Cổ phần, cổ đông và cổ phiếu SLS 

BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC 

Kết quả sản xuất niên vụ 2017-2018 

Kết quả kinh doanh niên vụ 2016 – 2017 

Kế hoạch sản xuất kinh doanh niên vụ 2017 – 2018 

Đánh giá chung về ngành Mía đường  

Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt 

động của Công ty niên vụ 2017 - 2018 

Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong 

niên vụ 2017 - 2018 

Phương hướng, nhiệm vụ hoạt động của Hội 

đồng quản trị niên độ 2018 – 2019 
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   Chỉ tiêu 2017 2018 Chỉ tiêu tăng trưởng 
niên vụ 2017 - 2018 
so với niên vụ liền 

trước 

   Doanh thu thuần 537,31 600,73 111,80% 

   Lợi nhuận gộp 196,58 157,52 80,13% 

   Lợi nhuận thuần từ 
   hoạt động kinh doanh 

163,78 114,34 69,81% 

   Lợi nhuận trước thuế 163,65 115,93 70,84% 

   Lợi nhuận sau thuế 163,07 115,93 71,09% 

1 
HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 2017 – 2018 

Tổng quan kết quả 

hoạt động sản xuất kinh doanh 

Với định hướng rõ rệt về ngành sản xuất kinh doanh ngay từ thời điểm thành 

lập, Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La luôn cố gắng phát huy tiềm lực vốn có để 

nâng cao hiệu quả sản xuất – kinh doanh từ cây mía. Trong niên vụ 2017 – 2018, 

SLS tiếp tục tập trung nguồn lực cho sản xuất kinh doanh đường, đây cũng là sản 

phẩm luôn chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng doanh thu mỗi năm của toàn công 

ty.  

Tuy thành công trong việc đẩy mạnh kết quả kinh doanh so với niên vụ trước, Ban 

lãnh đạo công ty đã có nhiều trăn trở trong việc sản xuất và kinh doanh đường 

mía niên vụ này, khi mà mía Sơn La cũng không tránh khỏi khó khăn chung của 

toàn ngành.  

So sánh một số chỉ tiêu kết quả hoạt động kinh doanh niên vụ 2017 – 2018 với năm trước 

Đơn vị: tỷ VNĐ 

Theo thống kê của Hiệp hội Mía đường Việt Nam vào ngày 15/3/2018, tồn 

kho của các doanh nghiệp trong hiệp hội đang rất cao, ước tính trên 70%. Tổng 

sản lượng sản xuất đường ở thời điểm đầu năm đạt 750 nghìn tấn, nhưng tồn 

kho lên đến 530 nghìn tấn. Về giá bán đường thành phẩm, giá trong năm nay 

giảm sâu ở mức 31% so với giá bán năm trước. So với năm 2017, mỗi kg đường 

bán ra thị trường ở mức giá trung bình 15.000 đồng - 16.000 đồng/kg nhưng 

giá năm nay giảm xuống chỉ còn 11.000 đồng - 11.200 đồng/kg. Trong khi đó, 

giá mua mía nguyên liệu vẫn giữ nguyên, dao động quanh mức 850.000 

đồng/tấn đến 900.000 đồng/tấn, chỉ một số địa phương có xu hướng giá mua 

nguyên liệu mía giảm nhưng không đáng kể, khoảng 30.000 đồng/tấn. Bên cạnh 

đó, các doanh nghiệp trong ngành cũng bất lợi lớn về chính sách khi Bộ Tài 

chính đề xuất từ năm 2019 sẽ áp dụng mức thuế suất 10% đối với mặt hàng 

nước ngọt có đường, trừ sữa. Theo đánh giá của Hiệp hội Mía đường Việt Nam, 

chính sách kể trên sẽ tác động trực tiếp theo chiều hướng tiêu cực đến hoạt 

động kinh doanh của các doanh nghiệp trong ngành. 

Hiện nay, có bốn yếu tố là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng tiêu thụ 

đường của các nhà máy tại Việt Nam gặp khó khăn. Thứ nhất, tồn kho từ các 

năm trước cộng dồn khiến doanh nghiệp chịu áp lực. Thứ hai, tình trạng đường 

nhập lậu số lượng lớn, giá thành rẻ, dẫn tới cạnh tranh không lành mạnh. Thứ 

ba, một số đối tác của các nhà máy chuyển sang sử dụng đường lỏng thay 

đường kính, vì đường lỏng có giá tốt hơn do hưởng ưu đãi thuế tiêu thụ đặc 

biệt. Thứ tư, hiệu ứng từ Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA) khiến 

nhiều đại lý kinh doanh lớn tạm dừng mua đường nội từ các nhà máy để nghe 

ngóng tính hình. 
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1 
Tổng quan kết quả 

hoạt động sản xuất kinh doanh 

Để giải quyết bài toán khó, SLS nói riêng và các doanh nghiệp cùng ngành nói 

chung đang phải tự đi gỡ từng nút thắt với phương châm là “tự cứu mình” như lời 

khẳng định của Chủ tịch Hiệp hội Mía đường Việt Nam. Đứng trước nhiều thách 

thức, Ban lãnh đạo cùng cán bộ Mía đường Sơn La vẫn cố gắng đẩy mạnh năng 

suất lao động cũng như kết quả kinh doanh trong niên vụ. Riêng đối với thành 

phẩm đường, sản lượng trong niên vụ đã tăng gần 2% so với kế hoạch đề ra ở niên 

vụ trước. Tuy nhiên, SLS gặp nhiều rào cản khi vừa phải gấp rút nâng công suất 

nhà máy lại vừa phải giải quyết thêm khối lượng lớn các công việc phát sinh theo 

mùa vụ. 

 Chỉ tiêu Kế hoạch năm Thực hiện Tỷ lệ hoàn thành kế 
hoạch 

Tổng doanh thu 798,00 600,73 75,28% 

Tổng chi phí 742,20 484,79 65,32% 

Lợi nhuận trước thuế 55,80 115,93 207,76% 

Lợi nhuận sau thuế 55,50 115,93 208,88% 

So sánh tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2017 - 2018 

Đơn vị: Tỷ đồng 

Khép lại niên vụ 2017 – 2018, vượt qua nhiều khó khăn của thị trường và lo ngại 

về rào cản trong chính sách chung, lãnh đạo cùng cán bộ Mía Đường Sơn La vẫn 

tiếp tục gặt hái thành quả kinh doanh đáng tự hào trong một niên vụ sản xuất 

nhiều biến động. 

87% 

8% 
3% 2% 

Niên vụ 2016 - 2017 

Đường, mật rỉ Phân bón, mía giống Xăng dầu Khác

85% 

11% 

3% 1% 

Niên vụ 2017 - 2018 

Cơ cấu doanh thu theo sản phẩm trong niên vụ 2017 – 2018 tuy không có sự 

thay đổi về danh mục sản phẩm nhưng đã có xu hướng biến động nhẹ ở hai loại 

sản phẩm chính của công ty. Có thể khẳng định chắc chắn đường vẫn là sản 

phẩm chủ lực đem lại doanh thu chính cho SLS, nhưng năm nay  doanh thu từ 

đường đã giảm nhẹ 2% trong tổng cơ cấu doanh thu theo sản phẩm, trong khi 

phân bón và mía giống lại đóng góp 11% cho tổng doanh thu toàn niên vụ, tăng 

3% tỷ trọng của sản phẩm này trong doanh thu so với niên vụ trước.  

Cơ cấu doanh thu theo sản phẩm 

Đơn vị: Tỷ đồng 
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Tổng quan kết quả 

hoạt động sản xuất kinh doanh 

Nguyên nhân của sự suy giảm nhẹ tỷ trọng đường trong cơ cấu doanh thu SLS 

năm nay phỉa kể đến bất lợi giá bán đường ở thị trường trong nước giảm mạnh. 

Bù lại, hoạt động sản xuất của công ty vẫn được duy trì hiệu quả với công suất lên 

tới 5000 TMN, giúp công ty thu thêm khoản lợi từ phân bón và mía giống – vốn là 

những nguyên liệu đầu vào và đầu ra của quy trình sản xuất đường mía. Bên cạnh 

đó,  xăng dầu là những mặt hàng được Mía Đường Sơn La sử dụng chủ yếu để 

phục vụ cho quá trình sản xuất đường nên doanh thu đem lại không quá cao, chỉ 

chiếm 1% - 2% mỗi năm nếu xét về doanh thu kinh doanh mặt hàng này.  

Với tỷ trọng doanh thu cao và lượng sản xuất ngày càng lớn, đường vẫn luôn 

được coi là sản phẩm làm nên tên tuổi lâu dài cho Mía Đường Sơn La.  Tuy  ở 

niên vụ 2017-2018, mặt hàng này gặp nhiều khó khăn ở cả thị trường trong 

nước và thế giới, nhưng đường mía Sơn La vẫn đạt được những thành quả nhất 

định.  Ban lãnh đạo công ty  - với niềm tin vững chắc vào tương lai của cây mía 

Việt Nam, luôn tâm huyết muốn được gắn bó, đồng hành cùng bà con nông dân 

và các cán bộ công nhân viên, phát triển  và đưa  sản phẩm đường cùng tên tuổi 

của SLS ngày một vang xa. 
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1 TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ  

Ban lãnh đạo Công ty 
Xem thông tin chi tiết tại Mục B. Tổng quan công ty 

Thay đổi thành phần Ban lãnh đạo 
niên vụ 2017 – 2018 

Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 diễn ra vào ngày 

25/09/2018, các cổ đông của Công ty cổ phần Mía đường Sơn La đã nhất trí bầu ra 

Ban lãnh đạo nhiệm kz mới 2018 - 2023 với năm thành viên Hội đồng quản trị và 

ba thành viên Ban kiểm soát. 

05 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kz 2018 - 2023 gồm có: 

1. Ông Đặng Việt Anh  

2. Ông Trần Ngọc Hiếu   

3. Ông Nguyễn Trường Chinh  

4. Bà Trần Thị Nhi   

5. Ông Thái Văn Hùng  

03 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kz 2018 - 2023 gồm có: 

1. Bà Nguyễn Thị Thủy 

2. Ông Nguyễn Văn Minh  

3. Ông Nguyễn Văn Tài 

 

 
 

Số lượng lao động niên vụ 2017 – 2018 

Tổng số cán bộ nhân viên của Công ty tại ngày 30/06/2018 là 276 người (tại ngày 

30/06/2017 là 289 người).  

 

276 
lao động 

289 
lao động 

265

270

275

280

285

290

2016 - 2017 2017 - 2018
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1 
TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ  

Chính sách đối với người lao động 
Chế độ lương 

Ban điều hành Công ty luôn xác định thu nhập của người lao động là yếu tố quan 

trọng để người lao động gắn bó với Công ty, nên Công ty luôn quan tâm nâng cao 

năng lực sản xuất tạo việc làm cho người lao động, Năm 2017-2018, tiền lương 

bình quân của người lao động là 6.379.000 đồng/ng/tháng. 

Các chế độ chính sách của người lao động được thực hiện đúng theo quy định của 

pháp luật hiện hành. 

  

Chế độ khen thưởng 

Công ty cổ phần Mía đường Sơn La sản xuất theo mùa vụ nhưng các ngày lễ tết 

như: Tết dương lịch, tết nguyên đán; ngày lễ 30/4, mùng 1/5... Công ty đã luôn 

quan tâm tặng quà cho cán bộ công nhân lao động trong toàn Công ty, ngoài ra 

nhân ngày Quốc tế Người lao động Công ty còn mua thẻ Bảo hiểm con người tặng 

cho toàn thể người lao động trong Công ty. 

  

Sắp xếp lao động hợp lý theo mùa vụ 

Niên vụ 2017-2018, Công ty đã sắp xếp lại lao động để ổn định công tác tổ chức, 

đáp ứng được chất lượng công việc, giảm chi phí SXKD. Định biên lao động niên vụ 

2017-2018 là 425 người, tăng 29 người so với niên vụ 2016-2017 là do niên vụ 

2017-2018 Công ty có sản xuất đường RE.  
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1 Tình hình đầu tư, thực hiện các dự án 

Dự án đầu tư nâng công suất                 dây chuyền chế biến đường  

Niên vụ 2017-2018, Công ty đã đầu tư nâng cấp thành công dây chuyền chế biến đường ổn 

định, công suất 5.000 TMN. Ngày 18/12/2017, nhà máy đã đi vào sản xuất kịp thời vụ. Công 

suất ép của dây chuyền sản xuất đường được nâng cao nên vụ sản xuất 2017-2018 tuy sản 

lượng mía có tăng so với kế hoạch, thời tiết mưa nhiều, thời gian dừng ép để chờ mía tăng 

nhưng Công ty đã chế biến hết được sản lượng mía của nông dân. Sản lượng đường sản xuất 

thực tế tăng gần 2% so với kế hoạch.  

Hệ thống máy móc được đầu tư mua mới tại CTCP Mía Đường Sơn La 

Dự án này đã được tiến hành từ niên vụ trước nhắm đến ổn định công suất 5000 

TMN cho dây chuyền chế biến đường RS tại Công ty cổ phần Mía đường Sơn La trong 

giai đoạn 2016 - 2018. Niên vụ 2016 – 2017 được xem là giai đoạn đầu của dự án này 

với công suất 3000 TMN của dây chuyền. Việc đầu tư nâng cấp thiết bị và nghiêm túc 

thực hiện dự án này cho thấy quyết tâm của ban lãnh đạo trong việc nâng cao chất 

lượng và uy tín cho thương hiệu đường của công ty. 
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1 Cổ phần, cổ đông và cổ phiếu SLS 

Cổ phiếu niêm yết và lưu hành 
Ngày niêm yết  : 16/10/2012 

Giá ngày giao dịch đầu tiên : 26.900 

Khối lượng niêm yết lần đầu : 6.800.000 

Khối lượng niêm yết hiện tại : 9.791.945  

Khối lượng cổ phiếu đang lưu hành :  9.791.945  

Cơ cấu cổ đông của công ty 

Thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 
Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành lập công ty cổ phần với số vốn điều lệ 

ban đầu là 50 tỷ đồng. 

 

Năm 2012: Tăng vốn điều lệ lên 68.000.000.000 VNĐ 

Năm 2017: Tăng vốn điều lệ lên 81.599.830.000 VNĐ 

Năm 2018: Tăng vốn điều lệ lên 97.919.450.000 VNĐ 

27,43% 

15,00% 

57,57% 

Trần Thị Thái 

Công ty TNHH Thái Liên

Cổ đông nhỏ khác 

Cổ phiếu SLS niên độ 2017 – 2018 

Giao dịch cổ phiếu quỹ 
Hiện tại công ty không có phát sinh giao dịch cổ phiếu quỹ. 
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STT 

 
Chỉ tiêu 

 
Đơn vị 

 
Kế hoạch 

 
Thực hiện 

 
Tỷ lệ thực hiện so với 

kế hoạch 

1 Diện tích vùng nguyên liệu ha 7.500 7.865 104,9 % 

2 Năng suất bình quân tấn/ha 67 69,2 103,2 % 

3 
Tổng sản lượng mía 

(bao gồm cả mía chế biến) 
tấn 526.955 544.980 103,4 % 

Sản lượng mía chế biến tấn 494,455 505,193 102.2 % 

2 
BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC 

Kết quả sản xuất niên vụ 2017-2018 

a. Kết quả sản xuất mía nguyên liệu 

Niên vụ 2017 - 2018, diện tích mía toàn vùng của Công ty đạt 7.865 ha, tăng 365 

ha so với kế hoạch (7.500 ha) và tăng 1.686 ha so với niên vụ 2016 - 2017 (6.164 

ha). Việc diện tích mía nguyên liệu tăng xuất phát từ việc Công ty đã luôn chú 

trọng đến công tác tuyên truyền vận động, chú trọng đến chính sách đầu tư cho 

vùng nguyên liệu mía, quan tâm lắng nghe nguyện vọng của người trồng mía để 

điều chỉnh chính sách phù hợp, đảm bảo hài hoà giữa lợi ích của Công ty và người 

trồng mía. Cây mía thực sự là cây “xóa đói, giảm nghèo”, mang lại thu nhập, công 

ăn việc làm cho nông dân (nhất là tại các vùng khó khăn) nên được chính quyền 

địa phương quan tâm và ủng hộ.  

Kết quả sản xuất mía nguyên liệu niên vụ 2017-2018 

Công tác phát triển diện tích mía niên vụ 2017 - 2018 tuy tăng vượt kế hoạch 

nhưng diện tích các vùng gần, địa hình thuận lợi thì lại giảm lớn do cạnh tranh 

với cây trồng khác (chủ yếu là cây ăn quả). Điều này đã khiến vùng nguyên liệu 

mía phải mở rộng tới các vùng cao, sâu, xa,  diện tích manh mún, nông dân có 

trình độ canh tác kém..., dẫn đến tăng chi phí vận chuyển, giảm năng suất bình 

quân. Mặt khác, địa hình chia cắt, nhỏ lẻ nên không thể áp dụng được cơ giới 

hóa và các tiến bộ khoa học kỹ thuật khác. Vấn đề chuyển dịch cơ cấu lao động 

cũng đã dẫn đến sự thiếu hụt lao động cục bộ trong vụ thu hoạch. 

 

Niên vụ 2017 – 2018 cho ra năng suất mía bình quân toàn vùng là 69,2 

tấn/ha, nhưng tiềm năng để tiếp tục tăng trưởng rất hạn chế do diện tích phát 

triển nguyên liệu chỉ tập trung ở các vùng đất đồi cao, thiếu nước. 

 

Đường giao thông nội vùng nguyên liệu mía đa số là đường đất, đồi dốc nên 

khi trời mưa to không vận chuyển được mía về nhà máy. 
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STT 

 

Chỉ tiêu 

 

Đơn vị 

 

Kế hoạch 

 

Thực hiện 

 

Tỷ lệ thực hiện so với 
kế hoạch 

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

2 Sản xuất, chế biến đường RE tấn   4.885   

3 Sản lượng mật rỉ    tấn 20.767 24.393 117,5 % 

2 
BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC 

Kết quả sản xuất niên vụ 2017-2018 

b. Kết quả sản xuất chế biến đường 

Niên vụ 2017 - 2018, Công ty đã đầu tư nâng cấp dây chuyền chế biến đường ổn 

định, công suất 5.000 TMN. Ngày 18/12/2017, nhà máy đã đi vào sản xuất kịp thời 

vụ. Công suất ép của dây chuyền sản xuất đường được nâng cao nên vụ sản  xuất 

2017-2018 tuy sản lượng mía có tăng so với kế hoạch, thời tiết mưa nhiều, thời 

gian dừng ép để chờ mía tăng nhưng Công ty đã chế biến hết được sản lượng mía 

của nông dân. Sản lượng đường sản xuất thực tế tăng gần 2% so với kế hoạch.  

Kết quả sản xuất chế biến đường niên vụ 2017-2018 

Tuy nhiên, để có được kết quả trên Công ty đã gặp không ít khó khăn như: 02 

năm liền thực hiện nâng công suất nhà máy với khoảng thời gian ngắn nhưng 

khối lượng công việc rất nhiều, hầu hết các công đoạn của dây chuyền đều tháo 

dỡ chuyển đổi và lắp đặt mới các thiết bị máy móc đáp ứng theo công suất chế 

luyện.  

Về nhân lực lao động: khá nhiều công nhân mới được tuyển dụng bổ sung, 

mặc dù Công ty đã mời Trường cao đẳng nghề Cơ điện và Công nghệ thực phẩm 

Hà Nội đào tạo cả lý thuyết và thực hành, cùng với sự nhiệt tình hướng dẫn của 

các công nhân lành nghề lâu năm nhưng khi đi vào vận hành máy móc thiết bị 

vẫn gặp nhiều khó khăn, làm giảm phần nào hiệu quả phối hợp giữa các công 

đoạn. 

Thời tiết cuối vụ vào tháng 5 mưa nhiều, làm kéo dài thời sản xuất và tiêu tốn 

năng lượng dẫn đến tăng giá thành sản phẩm. 
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Chỉ tiêu 

 

Đơn vị 

 

Kế hoạch 

 

Thực hiện 

 

Tỷ lệ thực hiện so với 
kế hoạch 

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

Phân bùn ủ men. tấn 22.251 26.577 119.4 % 

1 
BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC 

Kết quả sản xuất niên vụ 2017-2018 

c. Kết quả sản xuất phân bón 

Công tác sản xuất phân vi sinh và bùn ủ men mục đích chủ yếu để cung cấp cho 

vùng nguyên liệu mía của Công ty nhằm tái tạo đất, cung cấp chất dinh dưỡng cho 

cây mía chứ không đặt nặng về kinh doanh. 

Niên vụ 2017-2018, Công ty sản xuất phân vi sinh và bùn ủ men (chủ yếu bùn 

tươi ủ men) theo nhu cầu đăng ký mua của các hộ dân trong vùng nguyên liệu 

mía, nên sản xuất đến đâu tiêu thụ đến đó không bị tồn kho, bãi, bảo vệ được môi 

trường. 

Kết quả sản xuất phân bón niên vụ 2017-2018 
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Chỉ tiêu 

 
Kế hoạch (VNĐ) 

 
Thực hiện (VNĐ) 

 
Tỷ lệ thực hiện 
trên kế hoạch 

Tổng doanh thu 798.000.000.000 600.726.878.201 75,3% 

Tổng chi phí 742.200.000.000 484.792.486.980 65,3% 

Lợi nhuận trước thuế 55.800.000.000 115.934.391.221 207,8% 

Lợi nhuận sau thuế TNDN 55.500.000.000 115.934.391.221 208,9% 

Lãi cơ bản/cổ phiếu   13.531   

2 
BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC 

Kết quả kinh doanh niên vụ 2017-2018 

Dưới đây là một số chỉ tiêu căn bản kết quả hoạt động tài chính năm 2017-2018 

(từ 01/7/2017 đến 30/6/2018): 

Sản xuất mía đường nói chung luôn bị ảnh hưởng trực tiếp bởi những diễn 

biến phức tạp của thời tiết như: hạn hán, lũ lụt, sương muối... Khí hậu ngày một 

biến đổi phức tạp; cây mía luôn phải cạnh tranh quyết liệt với cây trồng khác 

trên địa bàn nên sản xuất mía luôn phải đối mặt với những khó khăn ngày một 

lớn hơn. 

 Vụ 2018 -2019, ngành mía đường trong nước nói chung và Công ty cổ phần 

mía đường Sơn La nói riêng tiếp tục đối mặt với những khó khăn mới:  Dự báo 

tình trạng đường dư thừa vẫn kéo dài. Hiệp định ATIGA đối với mặt hàng 

đường đã được Chính phủ gia hạn đến 31/12/2019 nhưng do ảnh hưởng tâm 

lý, cộng với lượng đường nhập lậu tràn lan, đường lỏng (chất tạo ngọt) với thuế 

suất bằng 0% được nhập khẩu với số lượng lớn từ Trung Quốc, Hàn Quốc đã  

làm cho giá đường sản xuất trong nước giảm sâu từ vụ 2017-2018 và dự kiến sẽ 

tiếp tục giảm trong vụ 2018 -2019. 

Sau khi xác định rõ những khó khăn, thuận lợi trước mắt cũng như lâu dài, để 

chủ động thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh niên vụ 2018-2019, Ban điều 

hành Công ty đã mạnh dạn đề xuất các chỉ tiêu cho niên vụ tới như sau và đã 

được Đại hội đồng cổ đông thường niên gần nhất nhất trí thông qua: 

Kế hoạch sản xuất kinh doanh niên vụ 
2018-2019 
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2 
BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC 

Kế hoạch sản xuất kinh doanh niên vụ 
2018-2019 

Để chủ động thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh niên vụ 2018 - 2019, Ban điều 

hành Công ty đã đề ra một số giải pháp:  

 Để vùng nguyên liệu phát triển ổn định bền vững và lâu dài thì cần tiếp tục có các 

chính sách đầu tư phù hợp để bà con nông dân thực hiện chuyên canh cây mía; 

việc sản xuất mía phải đảm bảo lợi ích hài hòa giữa người trồng mía và Công ty. 

Nhằm tạo nền tảng vững chắc xây dựng nguồn mía nguyên liệu đáp ứng được công 

suất dây chuyền chế biến của Nhà máy, tạo công ăn việc làm cho lao động địa 

phương và người lao động trong công ty.  

 Công suất ép của dây chuyền chế biến đường luôn phải phù hợp với sản lượng mía 

để tiêu thụ hết mía cho bà con nông dân đúng vụ thu hoạch nhằm giảm áp lực mùa 

vụ, tăng hiệu quả thu hồi, nâng cao chất lượng sản phẩm  nhằm tạo giá trị gia tăng, 

giảm giá thành sản xuất.  

 Xây dựng chính sách bán hàng linh hoạt, mở rộng thị trường tiêu thụ, duy trì mối 

quan hệ mật thiết, bền vững với các khách hàng truyền thống nhằm tiêu thụ hết 

sản phẩm, đảm bảo đem lại hiệu quả kinh tế cao cho Công ty. 

 Triển khai các giải pháp công nghệ thông tin và đầu tư tăng các thiết bị tự động hóa 

nhằm tối ưu hóa nguồn lực Công ty.  

 Tiếp tục phát huy tối đa kinh nghiệm và tập trung nguồn lực hiện có để đẩy mạnh 

phát triển lĩnh vực chính: Kinh doanh chế biến đường, kinh doanh phân bón.  

 Chấp hành nghiêm túc quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, quan tâm và 

đầu tư thích đáng cho công tác bảo vệ môi trường, hệ thống xử lý nước thải, trồng 

cây xanh, vệ sinh công nghiệp. 

 Tham gia tích cực với các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn, thực hiện có 

hiệu quả các chương trình an sinh xã hội và khẳng định được vị thế của cây mía là 

cây xóa đói giảm nghèo bền vững, góp phần không nhỏ trong chương trình xây 

dựng nông thôn mới của địa phương trong vùng nguyên liệu mía. 

Sau khi xác định rõ những khó khăn, thuận lợi trước mắt cũng như lâu dài, để 

chủ động thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh niên vụ 2018-2019, Ban điều 

hành Công ty đã mạnh dạn đề xuất các chỉ tiêu cho niên vụ tới như sau và đã 

được Đại hội đồng cổ đông thường niên gần nhất nhất trí thông qua: 

 
Chỉ tiêu 

 
Kế hoạch niên vụ 2018 - 2019 (VNĐ) 

Tổng doanh thu 900.653..000.000 

Tổng chi phí 880.553.000.000 

Lợi nhuận trước thuế 20.100.000.000 

Lợi nhuận sau thuế TNDN 20.100.000.000 
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BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Đánh giá chung về ngành Mía đường  

Niên vụ 2017-2018, là một năm khó khăn cho ngành đường thế giới nói chung và 

mía đường Việt Nam nói riêng. Giá đường trong nước giảm sâu do tình trạng dư cung 

lớn. Giá bán buôn đường kính trắng RS giảm gần 30% so với cùng kz năm trước do áp 

lực bỏ hạn ngạch nhập khẩu, giảm thuế suất về 5%; áp lực từ đường lậu và đưởng 

lỏng với thuế suất 0% từ Trung Quốc, Hàn Quốc. Tuy hiệp định thương mại hàng hóa 

ASEAN (ATIGA) được gia hạn đến cuối năm 2019 nhưng cũng không giảm được khó 

khăn cho ngành mía đường trong nước.  

Căn cứ tình hình thực tế, Hội đồng quản trị đã đưa ra các chỉ tiêu kế hoạch kinh 

doanh của năm 2017-2018 và được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 thông 

qua phù hợp với thực tế, định hướng tốt cho Ban điều hành Công ty trong triển khai 

thực hiện.  

 

a. Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh 

Đánh giá của Hội đồng quản trị 

về các mặt hoạt động của Công ty 

niên vụ 2017 - 2018 

Đánh giá tổng quan năm 2017-2018, Công ty đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi 

nhuận sau thuế. Thị phần giữ được mức ổn định, đây là kết quả rất đáng phấn khởi 

trong bối cảnh ngành đường Việt Nam vẫn còn nhiều khó khăn. Với việc chủ động 

nắm bắt cơ hội, giải quyết tốt các vấn đề khó khăn, tiết kiệm chi phí nên năm 2017-

2018 Công ty đã đạt được kết quả như sau: 

 
Chỉ tiêu 

 
Kết quả đạt được (VNĐ) 

Tổng doanh thu 600.726.878.201 

Tổng chi phí 484.792.486.980 

Lợi nhuận trước thuế 115.934.391.221 

Lợi nhuận sau thuế TNDN 115.934.391.221 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 và Nghị quyết của 

HĐQT, Ban điều hành đã triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ, đầu tư phù hợp 

với tình hình thực tế của vùng nguyên liệu mía. 

 Niên vụ 2017-2018, diện tích mía toàn vùng của Công ty đạt 7.865 ha, tăng 1.686 

ha so với niên vụ 2016 - 2017 (6.164ha). Số hộ dân ký hợp đồng trồng mía với 

Công ty là 8.626 hộ dân; 

 Dây chuyền chế biến đường đã được nâng công suất ổn định đáp ứng được việc 

tiêu thụ hết sản lượng mía cho bà con nông dân trong vùng nguyên liệu mía của 

Công ty 

 Công tác tổ chức 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.  

96 



3 Đánh giá của Hội đồng quản trị 

về các mặt hoạt động của Công ty 

niên vụ 2017 - 2018 

b. Đánh giá một số công tác khác  

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 và Nghị quyết của 

HĐQT, Ban điều hành đã triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ, đầu tư phù hợp 

với tình hình thực tế của vùng nguyên liệu mía. 

 Song song với mục tiêu hiệu quả sản xuất kinh doanh, Công ty đã thực hiện tốt 

các nội dung công việc theo quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, của Sở 

Giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với công ty niêm yết.  

 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 

trong công ty. 

 Thực hiện tốt các quy định về ATVSLĐ, PCCN, giải quyết đầy đủ chế độ cho người 

lao động theo luật định, tích cực thực hiện Bảo vệ môi trường. 
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Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 
trong niên vụ 2017 - 2018 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 HĐQT đã triển khai: 

 Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu (danh sách đăng ký cuối 

cùng ngày 19/3/2018) với tỷ lệ 20%/VĐL, đến ngày 04/5/2018 Sở giao dịch chứng 

khoán Hà Nội đã có thông báo ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ 

sung: Ngày giao dịch chính thức: 15/5/2018. 

 Ngày 29/3/2018, HĐQT đã sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ của Công ty cổ phần 

Mía đường Sơn La thay đổi vốn Điều lệ từ 81.599.830.000 đồng lên 

97.919.450.000 đồng và bổ sung ngành nghề kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội 

đồng cổ đông thường niên 2017 đã thông qua. 

 Ngày 28/5/2018, Công ty đã đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp (đăng ký thay đổi lần thứ 8) và đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh. 

Họp hội đồng quản trị: 

 Năm 2017 - 2018, Hội đồng Quản trị đã tổ chức đầy đủ các cuộc họp định kz theo 

quy định để triển khai Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua, ban hành 58 Nghị 

quyết của HĐQT đề ra các chủ trương, giải pháp nhằm định hướng và chỉ đạo Ban 

Giám đốc điều hành trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và thực hiện các dự án 

đầu tư. 

 Các cuộc họp của HĐQT đều có sự tham gia mở rộng của Ban điều hành, Ban Kiểm 

soát và các đơn vị có liên quan nhằm tạo điều kiện cho các thành viên Hội đồng 

quản trị nắm bắt các khó khăn và đưa ra các chỉ đạo kịp thời theo từng lĩnh vực 

được phân công theo dõi, giám sát. 

 Chủ tịch Hội đồng Quản trị đã điều hành các hoạt động của Hội đồng Quản trị theo 

đúng thẩm quyền. Các thành viên Hội đồng quản trị đã tích cực quản lý, giám sát 

công ty; đưa ra những đánh giá, ý kiến khách quan nhằm mục tiêu tăng cường 

công tác quản trị công ty; hoàn thành nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị được Đại hội 

đồng cổ đông giao phó. 

 Hội đồng quản trị thường xuyên có sự thảo luận, hội ý và thống nhất các ý kiến chỉ 

đạo đối với từng công việc phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh.  

Giám sát hoạt động của Ban Giám đốc: 

 Trong vai trò quản trị, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên và sát 

cánh cùng Ban điều hành để kịp thời đưa ra các quyết sách linh hoạt đảm bảo 

đúng định hướng “Tăng trưởng bền vững - hiệu quả hợp l{” cho Công ty và hỗ trợ 

Ban điều hành giải quyết các vấn đề phát sinh trong quản lý điều hành. 

 Hội đồng Quản trị đã thực hiện tốt việc giám sát đối với Tổng giám đốc và các cán 

bộ quản lý Công ty trong công tác triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ 

và Hội đồng Quản trị. Thường xuyên kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 

của Tổng giám đốc, Ban điều hành; kiểm tra tình hình chấp hành tuân thủ các quy 

định của Pháp luật đối với hoạt động của Công ty. 

 Năm 2017 - 2018, Tổng giám đốc và BĐH đã tích cực thực hiện các Quyết nghị của 

ĐHĐCĐ, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và các khuyến cáo của BKS. Hoạt 

động của Công ty luôn tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ và các Quy chế 

quản lý nội bộ. Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý đã nỗ lực phấn đấu và hoạt 

động có hiệu quả, giúp cho Công ty hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu SXKD. 
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Phương hướng, nhiệm vụ hoạt động của 
Hội đồng quản trị niên độ 2018 – 2019 

Nhận định tình hình chung 

Theo tổ chức Mía đường Quốc tế (ISO) cảnh báo không nên quá kz vọng giá đường sẽ 

tăng trở lại; Đồng thời ISO cũng dự đoán tình trạng dư thừa sản lượng đường còn kéo 

dài đến vụ mùa 2018-2019 (giai đoạn 10/2018 đến 9/2019).  

Tình hình chống buôn lậu vẫn chưa được thực hiện triệt để. Vì vậy, để tồn tại và phát 

triển chúng ta phải tìm cách giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành, nâng cao chất lượng 

sản phẩm. 

Mục tiêu và nhiệm vụ năm 2018 – 2019 

Để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được ổn định vượt qua giai 

đoạn khó khăn. Hội đồng Quản trị đề ra phương hướng hoạt động SXKD năm 2018 -

2019, với một số chỉ tiêu cơ bản sau: 

Mục tiêu và nhiệm vụ Đơn vị tính Kế hoạch 

Tổng doanh thu Tỷ đồng 900,65 

Tổng chi phí Tỷ đồng 880,55 

Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 20,10  

Lợi nhuận sau thuế TNDN Tỷ đồng 20,10 

Chia cổ tức bằng tiền 10% / vốn điều lệ 

Đảm bảo việc làm và ổn định mức thu nhập cho người lao động 

Nâng cao công suất dây chuyền chế biến đường đáp ứng chế biến kịp mùa vụ thu hoạch mía 

Kế hoạch phương hướng: 

Niên vụ 2018- 2019, HĐQT sẽ tập trung đẩy mạnh chỉ đạo một số hoạt động của Công 

ty như sau: 

 Thực hiện quyền và trách nhiệm của HĐQT được quy định tại Điều lệ công ty, đảm 

bảo thực hiện mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông và quyền lợi của cổ đông; 

 Xây dựng định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết 

của ĐHĐCĐ 2018 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, nhân 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 CBCNV trong 

Công ty; 

 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. 

 Tiếp tục hoàn thiện “Dự án đầu tư nâng công suất dây chuyền chế biến đường ổn 

định 5.000 TMN (Giai đoạn 2017-2018)” nhằm ổn định công suất và nâng cao chất 

lượng sản phẩm.  

 Phát triển sản phẩm cạnh đường và sau đường nhằm tạo giá trị gia tăng, giảm giá 

thành sản xuất.  

 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.  
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D. QUẢN TRỊ CÔNG TY 
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MÔ HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

BAN KIỂM SOÁT 

THÙ LAO CỦA 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT 

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA 

NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA 

NGƯỜI NỘI BỘ 
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5 
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Sơ đồ tổ chức niên vụ 2017 - 2018             Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La 
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HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 2 

Hoạt động giám sát đối với Tổng Giám Đốc 

trong niên độ 2017 - 2018 

Hội Đồng Quản Trị đã thực hiện nhiệm vụ giám sát hoạt động của Ban giám đốc thông 

qua: 

Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị tham dự và có ý kiến chỉ đạo trong các cuộc họp giao ban 

công tác định kz của Ban Tổng giám đốc. 

Hội Đồng Quản Trị theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành sản xuất, kinh doanh 

thông qua các báo cáo, văn bản của Ban Tổng giám đốc Công ty gửi Hội Đồng Quản 

Trị. 

Hội Đồng Quản Trị phối hợp với Ban kiểm soát tổ chức hoạt động kiểm tra, giám sát 

đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh và Kiểm tra tình hình chấp hành tuân thủ các 

quy định của Pháp luật đối với hoạt động của Công ty. 

Chủ tịch HĐQT điều hành các hoạt động của Hội Đồng Quản Trị theo đúng thẩm 

quyền, hoàn thành các mục tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và Hội Đồng 

Quản Trị ra quyết định. 

 

Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT 

Công ty hiện nay không có tiểu ban này. 

Ông 

ĐẶNG VIỆT ANH  
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Bà 

TRẦN THỊ NHI   
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HĐ QUẢN TRỊ 

Ông 

Thái Văn Hùng   

 

THÀNH VIÊN 

HĐ QUẢN TRỊ 

Ông 

Nguyễn Trường 
Chinh   

 

THÀNH VIÊN 

HĐ QUẢN TRỊ 
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BAN KIỂM SOÁT 3 

Tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát 

 BKS soát xét, thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo đã được kiểm toán bởi các Công 

ty kiểm toán qua các năm về báo cáo tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh 

doanh, tình hình lưu chuyển tiền tệ và biến động vốn của Công ty.  

 BKS đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của luật doanh 

nghiệp, điều lệ và tổ chức hoạt động, các quy chế, quy định của Công ty trong việc 

quản lý và điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như tình hình thực 

hiện nghị quyết của đại hội đồng cổ đông. 

 Giám sát chặt chẽ công tác thông tin, các công bố thông tin về báo cáo tài chính và 

báo cáo quản trị, báo cáo thường niên theo quy định về công bố thông tin của 

UBCK nhà nước. 

Phối hợp và giám sát hoạt động của HĐQT, Ban TGĐ 

 HĐQT, Ban TGĐ hoạt động tích cực với tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện 

nghiêm túc các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Các nghị quyết, quyết định 

của HĐQT đều phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.   

 HĐQT, Ban TGĐ  đã tổ chức các cuộc họp định kz và bất thường, có sự tham gia 

của BKS để triển khai các biện pháp thực hiện nghị quyết của đại hội đồng cổ đông 

và ban hành các nghị quyết, quyết định chỉ đạo kịp thời hoạt động sản xuất kinh 

doanh của Công ty. 

 TGĐ điều hành Công ty thực hiện đúng theo các nghị quyết, quyết định của Đại hội 

đồng cổ đông và của HĐQT. Để đạt được mục tiêu và chủ trương của HĐQT, TGĐ 

đã có những đề xuất và triển khai thực hiện nghiêm túc các hoạt động SXKD, đặc 

biệt là việc triển khai thực hiện các dự án.  

Đánh giá chung của Ban kiểm soát về báo cáo tài chính niên vụ 2017 – 2018: 

 Báo cáo tài chính hàng năm đều được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán độc 

lập và được đánh giá Báo cáo tài chính phản ánh trung thực và hợp lý trên 

các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm ngày 

31/12 và 30/06 phù hợp với các Chuẩn mực, chế độ kế toán doanh nghiệp 

Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan. 

 Công ty đã xử lý theo đúng quy định về trình tự thủ tục đối với khoản nợ 

phải thu không có khả năng thu hồi và đã trích lập dự phòng đầy đủ.  

 Tình hình tài chính của Công ty lành mạnh với tài sản ngắn hạn từ năm 

2013 đến 30/06/2016 đều lớn hơn trên 2 lần nợ ngắn hạn, riêng 2 thời điểm 

30/06/2017 và 30/06/2018 có giảm là 1,66 lần và 1,16 lần. Công ty có khả 

năng đáp ứng về vốn đối với các hoạt động SXKD chính của Công ty trong 

nhiệm kỳ. 

 

Bà 
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Ông 
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THÙ LAO CỦA 
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT 

4 

Tổng mức chi thù lao trả cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, 

Ban kiểm soát của Công ty chi tiết như sau: 

Năm trƣớc :  1.181.537.296 VNĐ 

Năm nay :  1.167.958.333 VNĐ 

 

 

 

Cho đến thời điểm lập báo cáo thường niên này, không có phát sinh giao dịch cổ 

phiếu SLS của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ. 

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ, 
NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ 

5 
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E. PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG  

1 

2 

MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 

CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

CÔNG TÁC LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG 

VÀ CHĂM LO ĐỜI SỐNG CHO 

NGƯỜI LAO ĐỘNG 

3 
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MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 1 

Tập trung đầu tư phát triển vùng nguyên liệu để đảm bảo sự phát triển bền 

vững và lâu dài. Xây dựng nguồn mía nguyên liệu tại chỗ, tạo công ăn việc làm cho 

lao động địa phương. Hỗ trợ về vốn, giống, phương tiện kỹ thuật để bà con nông 

dân thực hiện chuyên canh cây mía. Hỗ trợ nông dân thay đổi giống mía mới phù 

hợp thổ nhưỡng, có năng suất, chữ đường cao, có khả năng chống chịu thời tiết 

bất lợi, sâu bệnh, sâu bệnh; triển khai thực hiện cánh đồng mía lớn; đầu tư thủy lợi 

và tưới tiêu... 

Duy trì và phát huy đẩy nhanh hơn nữa tốc độ 

tăng trưởng của công ty, tối đa hóa lợi ích của khách 

hàng để tạo giá trị gia tăng chung cho Công ty và xã 

hội. 

Xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông vận tải vùng 

nguyên liệu, phục vụ cho chính nhu cầu Công ty và cả 

địa phương. 

Bên cạnh đó chấp hành các quy định của pháp luật 

về bảo vệ môi trường, luôn quan tâm và đầu tư công 

tác bảo vệ môi trường, hệ thống xử lý nước thải, trồng 

cây xanh, vệ sinh công nghiệp. 
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MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 1 

Hệ thống sản xuất với không gian xanh  
tại CTCP Mía Đường Sơn La 

Các chương trình đã và đang được 

triển khai tại SLS hướng tới phát 

triển bền vững: 

Nghị quyết số 31/NQ- HĐQT ngày 22/4/2016: Thống nhất đổi 

đường không đảm bảo chất lượng cho khách hàng 

Nghị quyết số 32/NQ- HĐQT ngày 23/4/2016 Đầu tư nâng 

công suất dây chuyền chế biến đường ổn định 4.000TMN (giai 

đoạn 2016-2018) – Giai đoạn 1 (2016 - 2017) đạt công suất 

3000TMN. 

Nghị quyết số 36/NQ- HĐQT ngày 7/5/2016: Thống nhất thuê 

đơn vị tư vấn nước ngoài khảo sát đánhgiá toàn bộ dây chuyển 

SX đường RS và lập phương án đầu tư thiết bị ổn định công suất 

3000 TMN vụ 2016- 2017 và 4000 TMN vụ 2017-2018; Đánh giá 

và giải quyết dứt điểm các nhược điểm của dây chuyển RE; Xây 

dựng kế hoạch phát triển ổn định vùng nguyên liệu mía và một số 

nội dung khác. 

 

Nghị quyết số 49/NQ- HĐQT ngày 18/6/2016 : Phê duyệt kế 

hoach bổ sung thêm một số thiết bị cho dây chuyền đường RE; 

công tác đào tạo và tuyển dụng công nhân kỹ thuật và kế hoạch 

thuê đơn vị tư vấn và xây dựng hệ thống ISO cho sản xuất đường. 
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CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 2 

Trong niên vụ sản xuất hai năm gần đây, công ty đã tăng 

cường quản lý sản xuất, hạn chế tối đa các nguồn phát sinh 

nước thải, nước được tuần hoàn tái sử dụng sau khi xử lý 

vào sản xuất và tích cực áp dụng các giải pháp sản xuất sạch 

hơn đáp ứng nhu cầu phát triển và mở rộng sản xuất của 

Công ty trong tương lai. Đối với chất thải: Bã mía, bã bùn và 

tro lò được sử dụng dùng làm nguyên liệu đốt và tận dụng 

triệt để làm nguyên liệu cho sản xuất phân vi sinh. Các chất 

thải sinh hoạt và rác thải thông thường công ty đã đăng ký 

với môi trường của Huyện để thu gom. Các chất thải rắn 

nguy hại khác thì được thu gom lại kho chứa, công ty đã mời 

đơn vị có chức năng vận chuyển đi xử lý. Đối với tiếng ồn, 

độ rung chủ yếu là các động cơ ô tô vận chuyển hàng hoá, 

các loại động cơ trong dây chuyền sản xuất. Hiện nay công 

ty đã thay thế các thiết bị có tiếng ồn cao bán tự động 

chuyển sang tự động hoàn toàn do đó tiến ồn trong dây 

chuyền đã được cải thiện tốt. 

Từ năm 2014, Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La đã tổ chức khởi công dự 

án xử lý nước thải có công suất 900m3/ngày đêm. Dự án có tổng vốn đầu tư 

khoảng 7 tỷ đồng và được đưa vào vận hành vào cuối năm 2014. 
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CÔNG TÁC LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG 

VÀ CHĂM LO ĐỜI SỐNG CHO 

NGƯỜI LAO ĐỘNG 

3 

Công tác lao động. 

 Niên vụ 2017-2018, Công ty đã sắp xếp lại lao động để ổn định công tác tổ 

chức, đáp ứng được chất lượng công việc, giảm chi phí SXKD. 

 Định biên lao động niên vụ 2017-2018 là 425 người, tăng 29 người so với niên 

vụ 2016-2017 là do niên vụ 2017-2018 Công ty có sản xuất đường RE.  

 

Công tác tiền lương năm 2017-2018 

 Ban điều hành Công ty luôn xác định thu nhập của người lao động là yếu tố 

quan trọng để người lao động gắn bó với Công ty, nên Công ty luôn quan tâm 

nâng cao năng lực sản xuất tạo việc làm cho người lao động, Năm 2017-2018, 

tiền lương bình quân của người lao động là 6.379.000 đồng/ng/tháng. 

 Các chế độ chính sách của người lao động được thực hiện đúng theo quy định 

của pháp luật hiện hành. Công tác chăm lo đời sống cho người lao động. 

 Công ty cổ phần Mía đường Sơn La sản xuất theo mùa vụ nhưng các ngày lễ 

tết như: Tết dương lịch, tết nguyên đán; ngày lễ 30/4, mùng 1/5... 

 Công ty đã luôn quan tâm tặng quà cho CBCNLĐ trong toàn Công ty, ngoài ra 

nhân ngày Quốc tế Người lao động. 

 Công ty thực hiện mua thẻ Bảo hiểm con người tặng cho toàn thể CBCNLĐ 

trong Công ty. 
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F. BÁO CÁO TÀI CHÍNH           NIÊN ĐỘ 2017 - 2018 

2 
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BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC 

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN 

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

3 

124 



Được ký bởi NGUYỄN THỊ KHƯƠNG
Ngày ký: 13.09.2018 13:57


































		2018-10-04T18:15:32+0700
	NGUYỄN THỊ KHƯƠNG




