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I.   CÁC NHÂN TỐ RỦI RO  

1. Rủi ro về kinh tế 

Là một thực thể sống trong nền kinh tế, dĩ nhiên, hoạt ñộng sản xuất kinh doanh 
của bất kỳ doanh nghiệp nào cũng chịu ảnh hưởng và chịu tác ñộng bởi tình trạng sức 
khỏe của nền kinh tế, trong cũng như ngoài nước. Khi kinh tế tăng trưởng tốt với nhịp ñộ 
tăng trưởng GDP cao, mức sống người dân ñược cải thiện thì nhu cầu tiêu dùng sản 
phẩm hàng hoá, dịch vụ sẽ ngày càng gia tăng và do ñó doanh nghiệp càng có cơ hội 
khai thác thị trưởng ñể tăng trưởng. Ngược lại, khi kinh tế bước vào giao ñoạn suy thoái 
hoặc khủng hoảng, nhu cầu tiêu thụ hàng hoá sẽ co hẹp lại và do ñó, nói chung, doanh 
thu và lợi nhuận của doanh nghiệp sẽ bị ảnh hưởng.  

Tuy nhiên, ñối với một ngành thuộc nhóm ngành sản suất hàng tiêu dùng thiết yếu 
như ngành ñường, các tác ñộng xấu khi kinh tế suy thoái hoặc ngay cả khủng hoảng là 
không ñáng kể vì thị trường tiêu thụ ñường là rất rộng lớn. 

Thực vậy,  trước hết, ñường là thực phẩm cần thiết trong thực ñơn hàng ngày của 
mỗi người. Theo thống kê của Hiệp hội tim mạch Hoa Kỳ, chưa kể lượng ñường tự nhiên 
ñược hấp thụ qua thực phẩm như trái cây, nước trái cây, sửa, lượng ñường bổ sung trung 
bình mỗi ngày của một người lớn (Mỹ) là 22 thìa cà phê (tương ñương với 88 grams), 
cho một một thanh thiếu niên là 34 thìa cà phê (136 grams)1. 

Thứ ñến, ñường còn là nguyên liệu ñầu vào không thể thiếu của nhiều ngành sản 
xuất thực phẩm khác như bánh, kẹo, nước giải khát,…  

ðường cũng là chất phụ gia cần thiết, là nguyên liệu ñầu vào của các ngành công 
nghiệp dược phẩm, năng lượng. 

Chính vì vậy, ngay cả trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế, nhu cầu tiêu thụ ñường 
không những không giảm mà còn lại gia tăng. Theo Leonardo Bichara Rocha, nhà kinh 
tế của Tổ chức ðường Quốc tế (ISO), tính trên toàn cầu, lượng ñường thiếu hụt so với 
nhu cầu của năm 2009 là 7-8 triệu tấn, cho năm tới (2010) là 4-5 triệu tấn2. Cũng theo 
kinh tế gia này, chính sự thiếu hụt nguồn cung ñường trên phạm vi toàn cầu ñã hỗ trợ giá 
ñường ñạt mức giá cao lịch sử trong vòng 28 năm qua3.  

Từ những lý do nói trên, có thể khẳng ñịnh rằng, các rủi ro kinh tế ñối với ñối với 
ñầu tư vào cổ phiếu ngành ñường nói chung và cổ phiếu Công ty Mía ñường Nhiệt ñiện 
Gia Lai, với hoạt ñộng chính là sản xuất ñường từ cây mía, là không ñáng kể, ít nhất là 
trong vài năm tới . 

2. Rủi ro về luật pháp 

Nghề trồng mía và sản xuất ñường ñã xuất hiện và tồn tại từ lâu ñời ở Việt Nam 
nhưng cho ñến nay vì nhiều lý do, sản xuất ñường trong nước vẫn ñược xếp vào nhóm 

                                              
1 The Associated Press, Americans eat 22 teaspoons of sugar a day,  http://www.msnbc.msn.com/id/32543288/ 
 
2 Sean O'Grady, Chasing a sugar rush: global deficit drives price rises,  
http://www.independent.co.uk/news/business/analysis-and-features/chasing-a-sugar-rush-global-deficit-drives-price-rises-
1770349.html. 
 
3 Mike Cohen, Sugar Deficit to Support 28-Year High Price, ISO Says,  
http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601116&sid=aw_sgosG_0YM# 
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sản phẩm có khả năng cạnh tranh thấp khi nền kinh tế hội nhập. Những yếu kém cố hữu 
có thể thấy rõ của của ngành ñường Việt Nam là quy mô nhà máy nhỏ, kỹ thuật chọn 
giống và lai tạo giống còn lạc hậu cho nên cây mía cho năng suất thấp, cơ sở hạ tầng 
chưa ñược ñầu tư hoàn chỉnh (hệ thống tưới, tiêu, ñường vận chuyển mía,…), chính sách 
quy hoạch vùng nguyên liệu và hỗ trợ cho người nông dân vẫn còn nhiều bất cập…cho 
nên người nông dân chưa toàn tâm toàn ý ñể tạo dựng và duy trì các vùng nguyên liệu ổn 
ñịnh cho các nhà máy. Nếu các doanh nghiệp sản xuất ñường Việt Nam không cải tiến 
mạnh về công nghệ chế biến, sản xuất, phương thức quản lý, chính sách vùng nguyên 
liệu, chính sách lai tạo giống ñể nâng cao năng suất, chính sách hỗ trợ cho người trồng 
mía, ñiều này ñồng nghĩa với việc ñầu tư vào cổ phiếu ngành ñường sẽ gặp không ít rủi 
ro khi Việt Nam thực sự tham gia vào tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế.  

Một mặt, theo cam kết AFTA và theo lộ trình gia nhập WTO, sự bảo hộ của Nhà 
nước ñối với ngành mía ñường qua hàng rào thuế quan sẽ giảm dần, từ 30% xuống còn 
còn 5% vào năm 2010. Thuế suất thấp giúp cho ñường từ nước ngoài có thể tràn vào và 
cạnh tranh trực tiếp với ñường sản xuất trong nước. Do phần lớn các nhà máy ñường của 
Việt Nam ñều có quy mô nhỏ, công nghệ lạc hậu, chắp vá, chính sách hỗ trợ cho nông 
dân, chính sách quy hoạch vùng nguyên liệu chưa rõ ràng  nên chi phí sản xuất ñường tại 
Việt Nam cao hơn các nước khác rất nhiều. Vì vậy, vệc giảm thuế nhập khẩu ñường sẽ 
gây khó khăn cho các doanh nghiệp sản xuất ñường trong nước. 

Mặt khác, ngoài một lượng lớn nhập khẩu qua ñường chính ngạch, ngành sản xuất 
ñường tại Vi ệt Nam nước còn phải ñối mặt với lượng ñường nhập lậu từ Thái Lan, Trung 
Quốc,… Nếu không có chính sách quản lý và kiểm soát hữu hiệu, ñường nhập lậu qua 
con ñường phi pháp sẽ tác ñộng tiêu cực tới sản xuất và tiêu thụ ñường trong nước. 

3. Rủi ro ñặc thù 

- Rủi ro nguyên liệu:  

Nguyên liệu chính cho ngành sản xuất ñường là cây mía, mía cây có hàm lượng 
ñường cao sẽ cho sản lượng ñường lớn. Công ty ñã ban hành và duy trì các chính sách hỗ 
trợ người nông dân trồng mía nhằm ổn ñịnh nguồn nguyên liệu, giúp nhà máy vận hành 
hết công suất, giảm các chi phí cố ñịnh. Chi tiết về nguồn nguyên liệu xin xem ở mục 6.4 
Bản cáo bạch này.  

- Rủi ro lạm phát: Lạm phát sẽ làm tăng giá nguyên liệu và nhiên liệu khác như 
dầu DO, FO. Tuy nhiên, Công ty cũng ñã tận dụng phế phẩm là bã mía ñể sản xuất ñiện 
vì vậy cũng giảm ñược chi phí ñáng kể. 

4. Rủi ro khác 

Một số rủi ro khác ít có khả năng xảy ra, nhưng nếu xảy ra cũng sẽ ảnh hưởng ñến 
tình hình hoạt ñộng kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm của Công ty như thiên tai, hạn hán 
làm giảm nguồn cung cấp nguyên liệu mía cây, chiến tranh, dịch bệnh... 

II.   NHỮNG NGƯỜI CH ỊU TRÁCH NHI ỆM CHÍNH ðỐI VỚI NỘI DUNG BẢN 
CÁO BẠCH 

1. Tổ chức niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ðƯỜNG NHIỆT ðIỆN GIA LAI  

- Ông: Tân Xuân Hiến  - Chủ tịch Hội ñồng quản trị 

- Ông: Nguyễn Ngọc Ánh  - Giám ñốc 

- Ông: Hồ ðắc Dũng     - Kế toán trưởng  
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- Ông: Phan Thanh Lạc - Trưởng ban Kiểm soát 

Chúng tôi ñảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản cáo bạch này là phù            
hợp với thực tế mà chúng tôi ñược biết hoặc ñã ñiều tra, thu thập một cách hợp lý. 

2. Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HOÀNG GIA 

- ðại diện theo pháp luật: Ông Hồ Công Hưởng   

- Chức vụ: Tổng giám ñốc 

Bản cáo bạch này là một phần của hồ sơ ñăng ký niêm yết do Công ty Cổ phần 
Chứng khoán Hoàng Gia (ROSE) tham gia lập trên cơ sở hợp ñồng tư vấn với Công ty 
Cổ phần Mía ñường Nhiệt ñiện Gia Lai (SEC). Chúng tôi ñảm bảo rằng việc phân tích, 
ñánh giá và lựa chọn ngôn từ trên Bản cáo bạch này ñã ñược thực hiện một cách hợp lý 
và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do SEC cung cấp. 

ROSE không khẳng ñịnh hoặc bảo ñảm, dù rõ ràng hoặc ngụ ý, về tính chính xác, 
hoàn chỉnh hoặc ñầy ñủ của các thông tin nêu trong Bản cáo bạch này. Thông tin ñược  
cung cấp trong Bản cáo bạch này cũng không nhằm mục ñích cung cấp cơ sở cho việc 
ñịnh giá hoặc xếp hạng tín dụng cho bất cứ tổ chức nào. 

Người nhận Bản cáo bạch không nên xem Bản cáo bạch này là tài liệu khuyến 
nghị mua cổ phiếu SEC. Trước khi quyết ñịnh ñầu tư, nhà ñầu tư phải tự xác ñịnh, tự 
kiểm tra và ñánh giá sự phù hợp của các thông tin nêu trong Bản cáo bạch, thông tin về 
SEC cũng như các thông tin về các lợi ích và rủi ro có liên quan. 

III.   CÁC KHÁI NI ỆM 

a)  Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ðƯỜNG NHIỆT ðIỆN GIA LAI 

b) CBCNV:  Cán bộ công nhân viên công ty Cổ phần Mía ðường Nhiệt ðiện Gia 
Lai. 

c) HðQT:   Hội ñồng quản trị công ty Cổ phần Mía ðường Nhiệt ðiện Gia Lai 

d) BKS: Hội ñồng quản trị công ty Cổ phần Mía ðường Nhiệt ðiện Gia Lai 

e) ðHðCð: ðại hội ñồng cổ ñông Công ty Cổ phần Mía ðường Nhiệt ðiện Gia    
Lai. 

f) KCS: Bộ phận kiểm tra chất lượng sản phẩm. 

g) UBND: Ủy ban nhân dân 

h) BVTV:  Bảo vệ thực vật 

i) TSCð: Tài sản cố ñịnh 

j) CP:  Cổ phiếu 

k) SEC: Công ty Cổ phần Mía ñường Nhiệt ñiện Gia Lai 

l) ROSE: Công ty Cổ phần Chứng khoán Hoàng Gia 

IV.   TÌNH HÌNH VÀ ðẶC ðIỂM CỦA TỔ CHỨC NIÊM Y ẾT 

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển 

     Tiền thân của Công ty Mía ðường Nhiệt ñiện Gia Lai là Công ty TNHH Mía 
ðường Bourbon Gia Lai ñược thành lập trên cơ sở liên doanh giữa Công ty Mía ðường 
Gia Lai (Công ty trực thuộc UBND tỉnh Gia Lai) và Groupe Des Societes De Bourbon 
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(phía Cộng hòa Pháp) theo giấy phép ñầu tư số 1950/GP ngày 18/7/1997 của Bộ kế 
hoạch và ñầu tư với công suất thiết kế nhà máy là 1.500 tấn mía cây/ngày. 

     Năm 2007, Tập ñoàn Bourbon (Pháp) chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp cho 
Công ty Mía ñường Gia Lai theo hợp ñồng chuyển nhượng vốn góp ký ngày 25/04/2007.  

         Ngày 16/5/2007 UBND tỉnh Gia Lai ký Quyết ñịnh số 1300/UBND -TH về việc 
Huy ñộng ñể mua lại phần vốn của tập ñoàn Bourbon Pháp: ðồng ý chủ trương cho 
Công ty Mía ñường Gia Lai huy ñộng vốn từ hộ nông dân trồng mía, Cán bộ công nhân 
viên của Công ty, Ngân hàng Sài Gòn Thương tín (Sacombank), công ty ðiện Gia Lai và 
các tổ chức cá nhân khác có quan hệ tạo ñiền kiện phát triển nhà máy ñường… ñể thực 
hiện mua lại phần vốn 51% của Tập ñoàn Bourbon ở Công ty TNHH Mía ñường 
Bourbon Gia Lai. Theo ñó, công ty Mía ñường Gia Lai chỉ là ñại diện ký hợp ñồng mua 
lại phần vốn của Tập ñoàn Bourbon và phân phối lại cho các chủ thể trên. 

       Ngày 19/10/2007, Công ty TNHH Mía ñường Bourbon Gia Lai chuyển thành Công 
ty Cổ phần Mía ñường Nhiệt ñiện Gia Lai trên cơ sở cổ phần hoá Công ty TNHH Mía 
ñường Bourbon Gia Lai. 

       Công ty ñược Sở kế hoạch ñầu tư tỉnh Gia Lai cấp giấy chứng nhận ñăng ký kinh 
doanh số 3903000148 ngày 02/8/2007, Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh thay ñổi 
lần 02 vào ngày 21/7/2009. Công ty là ñơn vị hạch toán ñộc lập, hoạt ñộng kinh doanh 
theo luật doanh nghiệp, ñiều lệ công ty và các quy ñinh pháp lý hiện hành có liên quan. 

       Vốn ñiều lệ của Công ty theo giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh hiện nay 
là:126.134.720.000 ñồng. 

        Logo của Công ty Cổ phần Mía ðường Nhiệt ñiện Gia Lai 

Tr ụ sở chính của Công ty Cổ phần Mía ñường Nhiệt ñiện Gia Lai: 

• ðịa chỉ:                 561 Trần Hưng ðạo, Thị xã Ayunpa, Tỉnh Gia Lai 

• ðiện thoại:    (084) 059.3657 236 

• Fax:   (084) 059.3657 236 

• Email:   sec@dng.vnn.vn 

Các ngành nghề kinh doanh chính :  

Stt Tên ngành Mã 
ngành 

01 Sản xuất ñường, các sản phẩm sau ñường: mật rỉ, bánh kẹo, ñồ uống 1072 

02 Sản xuất, truyền tải và phân phối ñiện 3510 

03 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653 

04 Chế biến hàng nông sản (trừ mủ cao su)  

05 Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa, mủ cao su) 4620 

06 Kinh doanh vận tải hang hoá  
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07 Gia công cơ khí 2592 

08 Xây dựng công trình kĩ thuật dân dụng khác 4290 

09 Nhà hang và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu ñộng 5610 

10 Khách sạn 55101 

11 Sản xuất phân bón 2012 

12 Sản xuất gạch tuynel  

13 Trồng và ñầu tư mía giống  

Các thành tích ñã ñạt ñược trong quá trình thành lập :  

Năm 2000: 

• Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tặng bằng khen về thành tích ñã có  nhiều 
ñóng góp thực hiện chương trình mía ñường  năm 1995 -2000. 

• Bộ Lao ñộng - thương binh và xã hội tặng bằng khen: ðã có thành tích thực hiện 
tốt công tác bảo hộ lao ñộng năm 2000. 

• Liên ñoàn lao ñộng tỉnh Gia Lai tặng bằng khen: ðã có thành tích xuất sắc trong 
phong trào thi ñua và xây dựng ñơn vị xanh sạch ñẹp, ñảm bảo an toàn vệ sinh lao ñộng.  

Năm 2002 : 

• Bộ Y tế tặng bằng khen: ðã có thành tích trong công tác an toàn - vệ sinh lao ñộng 
- phòng chống cháy nổ năm 2002. 

• UBND Tỉnh Gia Lai tặng bằng khen: ðã có nhiều thành tích trong công tác góp 
phần thực hiện tốt chỉ thị 15-CT/TW của Bộ chính trị năm 1997-2002. 

Năm 2006 : 

• Công an Tỉnh Gia Lai tặng Giấy khen: ðã có thành tích xuất sắc trong phong trào 
PCCC từ năm 2001-2006. 
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2. Cơ cấu tổ chức của công ty 

2.1. ðại hội ñồng cổ ñông 

ðại hội ñồng cổ ñông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty, bao gồm các 
cổ ñông có quyền biểu quyết hoặc người ñại diện cổ ñông ñược ủy quyền. ðại hội ñồng 
cổ ñông có các quyền sau: 

• Bổ sung và sửa ñổi ðiều lệ Công ty; 

• Thông qua ñịnh hướng phát triển Công ty; thông qua báo cáo tài chính hàng năm; 

• Quyết ñịnh mức cổ tức hàng năm cho mỗi loại cổ phần; 

• Bầu, bãi miễn và thay thế thành viên Hội ñồng quản trị và Ban Kiểm soát; 

• Chia, tách, hợp nhất, sát nhập hoặc chuyển ñổi Công ty; 

• Và các quyền khác ñược quy ñịnh tại ðiều lệ Công ty. 

2.2. Hội ñồng quản tr ị 

Hội ñồng quản trị Công ty có 05 thành viên do ðại hội ñồng cổ ñông bầu cử theo 
nhiệm kỳ, có ñầy ñủ quyền hạn ñể thực hiện tất cả các quyền nhân danh Công ty, trừ 
những thẩm quyền thuộc về ðại hội ñồng cổ ñông mà không ñược ủy quyền. Hội ñồng 
quản trị có các quyền hạn sau: 

a) Quyết ñịnh cơ cấu tổ chức của Công ty; 

b) Quyết ñịnh kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh và ngân sách hàng năm; 

c) Xác ñịnh các mục tiêu hoạt ñộng trên cơ sở các mục tiêu chiến lược ñược ðại 
hội ñồng cổ ñông thông qua; 
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d) Bổ nhiệm và bãi nhiệm các cán bộ quản lý Công ty theo ñề nghị của Giám ñốc  
ñiều hành và quyết ñịnh mức lương; 

e) ðề xuất mức cổ tức hàng năm; 

f) ðề xuất các loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu có thể phát hành; 

g) Quyết ñịnh giá chào bán trái phiếu, cổ phiếu; 

h) Và các quyền khác ñược quy ñịnh tại ðiều lệ Công ty; 

2.3. Ban Kiểm soát  

Ban kiểm soát do ðại hội ñồng cổ ñông bầu ra gồm 03 thành viên, thay mặt cổ ñông 
ñể kiểm soát mọi hoạt ñộng quản trị và ñiều hành sản xuất kinh doanh của Công ty. Ban 
Kiểm soát chịu trách nhiệm trước ðại hội ñồng cổ ñông và pháp luật về những công việc 
thực hiện theo quyền hạn và nghĩa vụ sau: 

a) Giám sát Hội ñồng quản trị, Ban Giám ñốc trong việc quản lý ñiều hành công 
ty, chịu trách nhiệm trước ðại hội cổ ñông trong việc thực hiện các nhiệm vụ ñược giao; 

b) Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức ñộ cẩn trọng trong quản lý 
ñiều hành hoạt ñộng kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, lập báo cáo tài chính; 

c) Thẩm ñịnh báo cáo tài chính, báo cáo tình hình kinh doanh hàng năm của công 
ty và báo cáo ñánh giá công tác quản lý của Hội ñồng quản trị lên ðại hội ñồng cổ ñông 
tại cuộc họp thường niên; 

d) Và các quyền khác ñược quy ñịnh tại ðiều lệ Công ty. 
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Phó giám ñốc kỹ thuật – sản xuất 

ðại hội ñồng cổ ñông 

Phòng 
KH-KD 

Phòng hành 
chính 

Ban dự 
án 

Phòng kỹ 
thuật -vật tư 

Hội ñồng quản trị 

Giám ñốc công ty 

Ban kiểm soát 

Phó giám ñốc nguyên liệu 

Phòng 
KCS 

Ban năng suất 
CL - MT 

Phòng 
kế toán 

Phòng nguyên 
liệu 

Ban thực 
nghiệm 

Trạm 
nhiên 
liệu số 

1 

Trạm 
nhiên 
liệu số 

2 

Trạm 
nhiên 
liệu số 

3 

Trạm 
nhiên 
liệu số 

4 

Trạm 
nhiên 
liệu số 

5 

Phân 
xưởng 
phân 

vi sinh 

Phân 
xưởng 
cơ khí 

Phân 
xưởng 
cán ép 

Phân 
xưởng 

chế 
luyện 

Phân 
xưởng 
ñộng 
lực 

Phân 
xưởng 
ñiện 

Trạm 
cân 

Trạm 
bơm 

Kế toán trưởng 

SƠ ðỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC 
CỦA CÔNG TY 
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3. Cơ cấu bộ máy quản lý của công ty 

3.1. Bộ phận quản lý 

- Giám ñốc Công ty 

- Phó giám ñốc, phụ trách nguyên liệu  

- Phó giám ñốc, phụ trách Kỹ thuật – sản xuất 

Giám ñốc Công ty có nhiệm vụ quyền hạn:   

Là người quyết ñịnh và ñiều hành toàn bộ mọi hoạt ñộng sản xuất – kinh doanh 
của Công ty theo Luật doanh nghiệp và theo ðiều lệ của SEC,  cụ thể như sau :  

a) Thực hiện các Nghị Quyết của Hội ñồng quản trị và ðại hội cổ ñông; 

b) Quyết ñịnh ký kết các hợp ñồng tài chính và thương mại, tổ chức và ñiều hành  
hoạt ñộng sản xuất kinh doanh thường nhật của công ty theo thẩm quyền; 

c) ðề xuất việc hợp tác ñầu tư, liên doanh kinh tế của Công ty; 

d) Quyết ñịnh các vấn ñề về tổ chức bộ máy ñiều hành ñề ñảm bảo hiệu quả cao;  

e) ðề nghị phân chia lợi nhuận, phân phối lợi nhuận vào các quỹ Công ty lên Hội 
ñồng quản trị và ðại hội cổ ñông; 

f) Ký duyệt quyết toán của Công ty và trình Hội ñồng quản trị phê duyệt; 

g) Quyết ñịnh về việc chuyển nhượng, cầm các loại tài sản chung của Công ty 
theo qui ñịnh của ðiều lệ Công ty;  

h) ðề nghị về việc thành lập mới, sáp nhập, giải thể các ñơn vị trực thuộc Công ty 
có sử dụng nguồn vốn ñầu tư của Công ty lên Hội ñồng quản trị và ðại hội cổ ñông; 

i) Quyết ñịnh về việc ñề cử Phó Giám ñốc, Kế toán trưởng Công ty lên Hội ñồng 
quản trị, bổ nhiệm, bãi miễn trưởng phó phòng Công ty và các chức danh lãnh ñạo khác 
của các ñơn vị trực thuộc;  

j) Quyết ñịnh về kế hoạch ñào tạo cán bộ, cử cán bộ của Công ty ñi nước ngoài; 

k) Quyết ñịnh các biện pháp bảo vệ môi trường trong sản xuất kinh doanh; 

l) Tổ chức thanh tra, kiểm tra và xử lý các vi phạm ðiều lệ, nội qui của Công ty; 

m) Báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty và thực hiện nộp ngân sách hằng 
năm theo chỉ tiêu của Hội ñồng quản trị giao. 

Nhiệm vụ quyền hạn của Phó Giám ðốc Công Ty 

• Các Phó giám ñốc Công ty là người giúp việc cho giám ñốc, ñược Giám ñốc ủy 
quyền hoặc chịu trách nhiệm trong một số lĩnh vực quản lý chuyên môn, chịu trách 
nhiệm trực tiếp với Giám ñốc về các phần việc ñược phân công. 

• Phó giám ñốc nguyên liệu chịu trách nhiệm quản lý và phát triển vùng nguyên liệu 
mía, chỉ ñạo bộ phận chuyên môn thực hiện nhiệm vụ qui hoạch, phát triển vùng nguyên 
liệu ñồng thời thu mua nguyên liệu ñáp ứng cho nhu cầu sản xuất của nhà máy. Phân bổ 
lịch ñốn mía hợp lý và khoa học, có kế hoạch phát triển vùng nguyên liệu mía ổn ñịnh và 
lâu dài. 

• Phó giám ñốc phụ trách Kỹ thuật sản xuất, ñược Giám ñốc phân công chịu trách 
nhiệm phối hợp kế hoạch sản xuất kinh doanh của các ñơn vị trực thuộc; hướng dẫn và 
kiểm tra các bộ phận trực thuộc về mặt thiết kế, kỹ thuật, qui trình công nghệ của các 
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mặt hàng, sản phẩm theo hợp ñồng kinh tế mà Công ty ñã ký kết với khách hàng. Nghiên 
cứu cải tiến kỹ thuật, ñề xuất các qui trình công nghệ mới . 

• Khi giám ñốc vắng, có văn bản ủy quyền lại cho phó giám ñốc ñược ủy quyền thay 
mặt giám ñốc giải quyết mọi công việc. 

3.2. Bộ phận nghiệp vụ gồm 

- Phòng Kế hoạch, Kinh doanh 

- Phòng Kỹ thuật, Vật tư 

- Phòng Kế toán, Tài vụ 

- Phòng Hành Chính,- Nhân Sự. 

- Phòng Nguyên liệu 

- Ban dự án ñầu tư 

- Phân xưởng KCS 

- Ban Năng suất - Chất lượng - Môi trường 

 Nhiệm vụ quyền hạn của phòng Kế hoạch - Kinh doanh: 

a) Phối hợp các bộ phận trực thuộc Công ty xây dựng kế hoạch năm, kế hoạch dài 
hạn và tổng hợp kế hoạch sản xuất – kinh doanh toàn Công ty. Báo cáo tình hình thực 
hiện kế hoạch sản xuất – kinh doanh của Công ty theo ñịnh kỳ;. 

b) Phối hợp với các phòng ban và các bộ phận trực thuộc ñể xây dựng ñồng bộ 
các mặt kế hoạch: Kế hoạch sử dụng vốn và tài vụ, kế hoạch vật tư kho hàng, kế hoạch 
sản xuất - nghiên cứu kỹ thuật, kế hoạch xây dựng cơ bản, kế hoạch lao ñộng tiền lương, 
kế hoạch tiếp thị và kế hoạch liên kết kinh tế; 

c) Lập chương trình và tham mưu cho Giám ðốc Công ty giao kế hoạch và xét 
duyệt hoàn thành kế hoạch của các bộ phận trực thuộc, giúp cho Giám ñốc kiểm tra và 
tổng hợp tình hình trong quá trình thực hiện kế hoạch, phát hiện các vấn ñề có liên quan 
và ñề xuất hướng giải quyết; 

d) Quản lý hợp ñồng kinh tế, hàng hóa vật tư, xuất nhập kho hàng;  

e) Phối hợp với phòng kế toán: Kiểm tra, kiểm soát việc mua vật tư và quản lý 
hợp ñồng kinh tế; 

f) Nghiên cứu tìm hiểu thị trường ñể tiêu thụ các sản phẩm như: ðường RS, mật 
rỉ, phân vi sinh, các loại phụ phẩm khác; 

g) Hằng ngày, hằng tuần, hằng tháng (vào ngày cuối cùng của tháng có trách 
nhiệm) báo cáo tình hình thực hiện và những tồn tại ñồng thời ñề xuất biện pháp giải 
quyết, tổng hợp báo cáo cho Ban giám ñốc. 

 Nhiệm vụ quyền hạn của phòng Kỹ Thuật – Vật tư: 

a) Quản lý, kiểm tra và hướng dẫn các ñơn vị trực thuộc thực hiện các qui trình, 
sản xuất gia công các mặt hàng, sản phẩm theo ñúng mẫu mã, qui trình kỹ thuật, theo 
hợp ñồng ñã ký kết với khách hàng;. 

b) Chịu trách nhiệm toàn bộ mua vật tư, thiết bị, văn phòng phẩm, nhiên liệu, hoá 
chất, bao bì và các loại khác; 

c) Chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm; 
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- Nghiệm thu hàng hoá khi nhập kho về các loại vật tư; 

- Nghiệm thu tiêu chuẩn chất lượng ñường nhập kho. 

d) Quản lý xuất nhập hàng hoá vật tư, chịu trách nhiệm khảo sát giá thị trường về 
vật tư hàng hoá, thực hiện qui trình thẩm ñịnh theo qui chế trước khi trình Ban Giám ñốc 
phê duyệt; 

e) Nghiên cứu cải tiến các mặt hàng, sản phẩm của công ty ñang sản xuất ñể nâng 
cao chất lượng và hạ giá thành sản phẩm. Quản lý các ñịnh mức kỹ thuật (mức tiêu hao 
năng lượng, vật tư của các sản phẩm); 

f) Xây dựng chương trình sản xuất hằng năm và dài hạn của Công ty trên cơ sở 
năng lực, thiết bị và nguồn vật tư nguyên liệu; 

g) Quản lý chất lượng sản phẩm (KCS) khi xuất kho và chất lượng vật tư, hàng 
hóa khi nhập kho; 

h) Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch bảo dưỡng, nâng cấp công suất, sửa 
chữa lớn các thiết bị của công ty và kiểm tra việc bảo dưỡng sửa chữa lớn các thiết bị 
theo ñịnh kỳ; 

i) Cùng các phòng ban tổ chức nghiệm thu, quyết toán các hạng mục chương 
trình làm mới và nâng cấp; 

j) Hằng tháng vào ngày cuối cùng của tháng có trách nhiệm báo cáo tình hình 
những nhiệm vụ ñã thực hiện, kết quả và những tồn tại; ñề xuất biện pháp giải quyết,  
tổng hợp báo cáo cho Ban giám ñốc . 

 Nhiệm vụ quyền hạn của phòng Kế toán: 

a) Tổ chức hạch toán kinh tế về hoạt ñộng sản xuất kinh doanh của công ty theo 
ñúng Luật kế toán hiện hành, thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát các nguồn vốn, ñề 
xuất những biện pháp cụ thể ñể mang lại hiệu quả cao nhất. 

b) Tổng hợp kết quả kinh doanh, lập báo cáo kế toán thống kê, phân tích hoạt 
ñộng sản xuất kinh doanh ñể phục vụ cho việc kiểm tra thực hiện kế hoạch sản xuất  kinh 
doanh của Công ty. 

c) Ghi chép, phản ảnh chính xác, kịp thời và có hệ thống, sự diễn biến các nguồn 
vốn; giải quyết các loại vốn, phục vụ cho việc huy ñộng vật tư, nguyên liệu, hàng hóa 
trong sản xuất kinh doanh của công ty . 

d) Theo dõi công nợ của công ty, phản ảnh và ñề xuất kế hoạch thu chi tiền mặt 
và các hình thức thanh toán khác. Thực hiện công tác thanh toán ñối nội và thanh toán 
quốc tế . 

e) Thực hiện quyết toán quí, 6 tháng, năm ñúng tiến ñộ, thực hiện ñầy ñủ các 
nghĩa vụ ñối với Nhà Nước và tham gia cùng với các phòng nghiệp vụ của công ty ñể 
hạch toán lỗ lãi . 

f) Tham mưu cho giám ñốc Công ty chỉ ñạo các bộ phận thực hiện các chế ñộ 
quản lý tài chính, tiền tệ theo qui ñịnh hiện hành. 

g) Cùng với phòng Kế hoạch – Kinh doanh, Kỹ thuật – Vật tư giúp Giám ñốc ký 
kết hợp ñồng mua bán, chọn nhà cung cấp vật tư hàng hoá, giao kế hoạch, xét duyệt hoàn 
thành kế hoạch . 
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h) Hằng tháng vào ngày cuối cùng của tháng có trách nhiệm báo cáo tình hình 
những nhiệm vụ ñã thực hiện kết quả và những tồn tại; ñề xuất biện pháp giải quyết, tổng 
hợp báo cáo cho Ban giám ñốc. 

 Nhiệm vụ, quyền hạn của phòng Hành chính - Nhân sự : 

a) Tham mưu cho giám ñốc công ty về các công việc hành chính bố trí nhân sự 
phù hợp với yêu cầu phát triển của Công ty . 

b) Quản lý hồ sơ lý lịch nhân viên toàn Công ty, giải quyết thủ tục về chế ñộ 
tuyển dụng, thôi việc, bổ nhiệm, bãi miễn, kỷ luật, khen thưởng, nghỉ hưu v.v… là thành 
viên thường trực của hội ñồng thi ñua và hội ñồng kỷ luật của Công ty . 

c) Tham mưu cho giám ñốc quyết ñịnh việc ñề bạt, phân công cán bộ lãnh ñạo và 
quản lý của Công ty cũng như  các bộ phận trực thuộc . 

d) Xây dựng kế hoạch chương trình ñào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, thi (hoặc sát 
hạch) tay nghề cho cán bộ nhân viên và công nhân toàn Công ty . 

e) Quản lý lao ñộng tiền lương CBCNV phối hợp với phòng Kế toán xây dựng 
tổng quỹ tiền lương và xét duyệt phân bổ quỹ tiền lương, kinh phí hành chính Công ty và 
các bộ phận trực thuộc . 

f) Nghiên cứu việc tổ chức lao ñộng khoa học, xây dựng các ñịnh mức lao ñộng, 
giá thành của lao ñộng trên ñơn vị sản phẩm (cùng với các phòng nghiệp vụ) cho các bộ 
phận trực thuộc . 

g) Quản lý  trụ sở Công ty khu tập thể, căn tin, khu cán bộ ñảm bảo an ninh trật tự 
vệ sinh, môi trường cảnh quan của các khu vực ñó. 

h) Quản lý việc lập kế hoạch và cấp phát văn phòng phẩm hằng tháng cho các 
phòng ban trực thuộc Công ty, quản lý việc duy tu và ñề nghị mua sắm các thiết bị văn 
phòng như: ðiện thoại, máy tính, máy photocopy, bàn ghế làm việc, xe ô tô, thiết bị 
phòng cháy chữa cháy, ñiện chiếu sáng . 

i) Dự trù mua sắm ñồ bảo hộ lao ñộng và giám sát việc thực hiện trang bị bảo hộ 
lao ñộng. 

j) ðề xuất và kiểm tra về an toàn vệ sinh lao ñộng, cùng các phòng ban liên quan 
ñảm bảo thực hiện an toàn lao ñộng, vệ sinh lao ñộng và các chế ñộ liên quan ñến lao 
ñộng. 

k) Quản lý công văn, giấy tờ, sổ sách hành chính và con dấu. Thực hiện công tác 
lưu trữ các tài liệu thường và tài liệu quan trọng. 

l) Xây dựng lịch công tác, lịch giao ban, hội họp, sinh hoạt ñịnh kỳ và bất 
thường. 

m) Thực hiện công tác bảo vệ nội bộ, bảo vệ cơ quan và tham gia về an ninh 
quốc phòng và trật tự trị an với chính quyền ñịa phương . 

n) Tham gia bảo vệ môi sinh, môi trường, phòng cháy, chữa cháy của công ty . 

o) Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra trong Công ty, tổ chức công tác thanh tra 
ở các bộ phận trực thuộc về các nội dung liên quan. 

p) Thực hiện công tác lễ tân, ñón khách hướng dẫn theo yêu cầu nơi bộ phận 
muốn làm việc, bố trí chỗ ở cho khách nếu có yêu cầu. 
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q) Hằng tháng vào ngày cuối cùng của tháng có trách nhiệm báo cáo tình hình 
những nhiệm vụ ñã thực hiện kết quả và những tồn tại; ñề xuất biện pháp giải quyết và 
tổng hợp các báo cáo cho Ban giám ñốc.  

 Nhiệm vụ và quyền hạn của phòng Nguyên liệu: 

a) Trên cơ sở công suất của nhà máy trong từng giai ñoạn, khảo sát và ñề nghị 
chính quyền ñịa phương qui hoạch vùng nguyên liệu ñảm bảo sự ổn ñịnh của vùng 
nguyên liệu. 

b) Tham mưu cho Ban giám ñốc ñề ra những chủ trương, chính sách hợp lý về 
ñầu tư và tổ chức thu mua tốt, nhằm xây dựng vùng nguyên liệu có năng suất và chất 
lượng. 

c) Tổ chức triển khai vốn ñầu tư kịp thời, theo dõi và thu hồi vốn ñúng hạn . 

d) Lập kế hoạch và tổ chức thu mua ñảm bảo số lượng sự công bằng giữa các nhà 
trồng mía với nhau. Việc thu mua phải ñảm bảo chất lượng mía cung cấp ñủ cho nhà 
máy. Phối hợp với phòng Kế toán về việc thanh toán và hạch toán kịp thời và chính xác. 
Phối hợp với nhà máy ñể có kế hoạch phát lệnh ñốn hợp lý nhất. 

e) Khuyến cáo kỹ thuật và các chương trình về: Giống mới, cơ giới hoá, chính 
sách ñầu tư nhằm nâng cao năng suất, chất lượng cây mía cho người trồng mía bằng các 
hình thức:  

- Tổ chức hội nghị tập huấn. 

- Thông qua thông tin ñại chúng 

f) Tư vấn kỹ thuật trồng chăm sóc thu hoạch mía ñến từng hộ nông dân 

g) Thường xuyên kiểm tra tại ñồng ruộng ñể phát hiện kịp thời sâu bệnh gây hại 
ñề xuất lãnh ñạo hướng xử lý và khuyến cáo các biện pháp phòng chống sâu bệnh . 

h) Trực tiếp hoặc kết hợp với các trung tâm giống mía ñể khảo nghiệm các giống 
mía mới có năng suất chất lượng cao nhân rộng ra toàn vùng nguyên liệu . 

i) Quản lý ñiều hành các trạm nguyên liệu thực hiện theo kế hoạch của phòng 
nguyên liệu ñã xây dựng. Tuyên truyền chủ trương, chính sách của công ty tới các nhà 
trồng mía. Giải quyết ñơn thư khiếu nại, khiếu tố một cách nghiêm túc ñể tạo niềm tin 
giữa các chủ mía với công ty . 

j) Phối hợp với phòng Kỹ thuật – vật tư về mua phân bón, thuốc trừ sâu cấp ñầu 
tư cho nông dân.  

k) Hằng tháng vào ngày cuối cùng của tháng có trách nhiệm báo cáo tình hình 
những nhiệm vụ ñã thực hiện, kết quả và những tồn tại; ñề xuất biện pháp giải quyết, 
tổng hợp báo cáo cho Ban giám ñốc.  

 Nhiệm vụ và quyền hạn ban dự án ñầu tư: 

a) Dựa trên cơ sở Nghị quyết Hội ñồng quản trị về kế hoạch phát triển công ty, 
phối hợp với các phòng chức năng xây dựng phương án ñầu tư các dự án khả thi trình 
Ban giám ñốc Công ty. 

b) Tham mưu cho Giám ñốc nội dung liên quan về tư vấn, giám sát, kỹ thuật, phát 
triển qui trình công nghệ mới. 
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c) Cùng với các phòng chức năng tổ chức ñấu thầu theo ñúng qui ñịnh của Nhà 
Nước. 

d) Theo dõi, giám sát quá trình thi công và chịu trách nhiệm về việc thực hiện nội 
dung dự án. 

e) Hằng tháng vào ngày cuối cùng của tháng có trách nhiệm báo cáo tình hình 
những nhiệm vụ ñã thực hiện, kết quả và những tồn tại; ñề xuất biện pháp giải quyết, 
tổng hợp báo cáo cho Ban giám ñốc.  

 Nhiệm vụ và quyền hạn của phân xưởng KCS: 

a) Phân tích về công nghệ trong ñó bao gồm: phân tích về mía cây, ñường thành 
phẩm, phân tích công ñoạn ép mía, phân tích công ñoạn hoá chế, phân tích công ñoạn 
nấu ñường và ly tâm và phân tích nước, phân tích nước lò. 

b) Lập kế hoạch sử dụng hoá chất cho toàn nhà máy. 

c) Tổ chức nhân lực phù hợp ñể ñảm nhiệm các vị trí, thực hiện liên tục và chính  
xác: Pha hoá chất, phân tích ñặc biệt 

d) Báo cáo hàng ngày về các thông số cho phòng Kỹ thuật – Vật tư và Ban giám 
ñốc.  

 Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Năng suất - Chất lượng - Môi trường: 

a) Thực hiện theo ISO 9001 – 2000 và tích hợp ISO – 14000. 

b) Phối hợp các bộ phận chức năng thường xuyên kiểm tra và ñánh giá về năng 
suất, chất lượng sản phẩm kể cả vùng nguyên liệu mía, ñề xuất với Giám ñốc về các biện 
pháp cụ thể ñể nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. 

c) Thường xuyên cùng với bộ phận chức năng kiểm tra và chịu trách nhiệm xử   
lý, có các biện pháp phù hợp ñối với yêu cầu về môi trường, môi sinh trong toàn khu 
vực. 

d) Cùng với phòng chức năng tham mưu cho ban Giám ñốc giải quyết những diễn 
biến hiện tại và những công trình sắp ñến về năng suất – chất lượng – môi trường. 

e) Hằng tháng vào ngày cuối cùng của tháng có trách nhiệm báo cáo tình hình 
những nhiệm vụ ñã thực hiện, kết quả và những tồn tại; ñề xuất biện pháp giải quyết,  
tổng hợp báo cáo cho Ban giám ñốc. 

3.3. Bộ phận sản xuất – kinh doanh trực thuộc gồm có 

- Phân xưởng Cơ Khí  

- Phân xưởng Cán ép 

- Phân xưởng ðộng lực 

- Phân xưởng Chế luyện 

- 5 trạm Nguyên liệu 

- Phân xưởng sản xuất phân Vi sinh 

- Phân xưởng Lò hơi – Phát ñiện 

- Trạm bơm 

- Trạm cân 
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 Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các trưởng bộ phận: 

a) Chấp hành triệt ñể sự chỉ ñạo trực tiếp của phòng chuyên môn và Công ty. 

b) Tổ chức triển khai những nhiệm vụ ñã ñược giao ñảm bảo ñạt chất lượng hiệu 
quả cao. 

c) Quản lý nhân viên thuộc quyền về giờ giấc làm việc trong quá trình lao ñộng 
ñảm bảo ñúng qui trình kỹ thuật, ñúng nội qui lao ñộng ñã ban hành, kịp thời chấn chỉnh 
những khiếm khuyết của cán bộ công nhân viên thuộc thẩm quyền cho phép và báo cáo 
lên cấp trên khi có vi phạm xảy ra. 

d) ðiều ñộng các loại tài sản, phương tiện vận tải, vật tư, nguyên liệu phục vụ cho 
hoạt ñộng sản xuất kinh doanh của từng bộ phận theo sự phân cấp của công ty (có qui 
ñịnh cụ thể riêng). 

e) Thực hiện các biện pháp an toàn lao ñộng, bảo vệ an ninh, môi trường và an 
ninh trật tự của ñơn vị, tham gia tích cực trong công tác phòng cháy chữa cháy.  

f) Thực hiện mối quan hệ hợp tác trong mỗi l ĩnh vực liên quan giữa các bộ phận 
với nhau phải thể hiện sự thân thiện và ñoàn kết. 

4. Danh sách cổ ñông (nắm giữ từ 5% vốn cổ phần của công ty; danh sách cổ ñông 
sáng lập và tỉ lệ cổ phần nắm giữ theo danh sách cổ ñông chốt ngày 31/10/2009): 

Danh sách cổ ñông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần: 

Tên cổ ñông Số ðKKD ðịa chỉ Số cổ 
phần 

Gía trị 
(1000 ñồng) 

Tỷ lệ 
(%) 

Công ty ðiện 
Gia Lai (cổ 
ñông nhà nước) 

3906000045 
(do Sở KH & 
ðT tỉnh Gia 
Lai cấp) 

28 Phạm Văn 
ðồng - Pleiku 
– Gia Lai 

6,592,692 65,926,920 52,27 % 

Công ty TNHH 
ðặng Thành 

4602001540 
(do Sở 
KH&ðT Bình 
Dương cấp) 

Khu Công 
nghiệp Sóng 
Thần 1, Bình 
Dương 

1,376,000 13,760,000 10,91 % 

 

Danh sách cổ ñông sáng lập và tỷ lệ nắm giữ theo giấy chứng nhận ñăng ký 
kinh doanh 39 03 000148 (ðăng ký lần ñầu ngày 02/8/2007) : 
 

 T
T Tên cổ ñông Số CMND, 

giấy ðKKD  ðịa chỉ Số 
cổ phần 

Gía trị 
(1000 
ñồng) 

Tỷ 
lệ(%) 

1 
Cty ñiện Gia Lai 
(cổ ñông nhà 
nước) 

3903000046 
(do Sở KH 
& ðT tỉnh 
Gia Lai cấp 
12/11/2004) 

 28 Phạm 
Văn ðồng - 
Pleiku - Gia 
Lai 

6,592,692 65,926,920 52.27 

2 Nguyễn Ngọc Ánh  
  
230 026 262 
 

 Trà Bá, 
Pleiku, Gia 
Lai 

5,000 50,000 0.04 
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3 Nguyễn Văn Lừng 
230 195 594 
 

25 Tôn Thất 
Thuyết,Pleiku
, Gia Lai 
 

5,000 50,000 0.04 

4 Nguyễn ðắc Ứng 
230 859 284  
 

37/2 Nguyễn 
ðình Chiểu - 
TP Pleiku  
 

5,000 50,000 0.4 

5 
Công ty TNHH 
ðặng Thành 

4602001540 
(do Sở 
KH&ðT 
Bình Dương 
cấp) 

Khu Công 
nghiệp Sóng 
Thần 1, Bình 
Dương 

1,250,000 12,500,000 9.91 

Ghi chú:  

- Theo giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh số 39 03 000148 (Giấy ñăng ký lần ñầu) ngày 02/08/2007 
cổ ñông sáng lập sở hữu 1.250.000 cổ phần của Công ty TNHH ðặng Thành hiện nay là Ngân hàng 
Thương Mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín.  ðược sự chấp thuận của các cổ ñông sáng lập còn lại, của 
ðHCð, Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín chuyển nhượng lại cho công ty TNHH ðặng Thành và Công ty 
TNHH ðặng Thành trở thành cổ ñông sáng lập ñúng theo quy ñịnh.  

- ðến thời ñiểm chốt danh sách cổ ñông (ngày 31/10/2009), số cổ phần của cổ ñông trên như sau:Ông 
Nguyễn Ngọc Ánh sở hữu 15.000 cổ phần. Ông Nguyễn Văn Lừng sở hữu 40.000cp. Ông Nguyễn ðắc 
Ứng 50.000cp. Công ty TNHH ðặng Thành Sở hữu 1,376,000cp 

Cơ cấu cổ ñông theo danh sách cổ ñông chốt ngày 31/10/2009: 

TT ðối tượng Giá tr ị mệnh 
giá (1000 ñồng) 

Số lượng cổ 
phần 

Tỉ  lệ nắm  
giữ (%) 

I Cổ ñông là tổ chức: 86,226,920 8,622,692 68.36% 
1 Tổ chức nhà nước  65,926,920 6,592,692 52.27% 

2 Tổ chức ngoài nhà nước 20,300,000 2,030,000 16.09% 

3 Tổ chức nước ngoài  0 0 0.00% 

II  Cổ ñông cá nhân:       39,907,800   3,990,780  31.64% 
1 Cá nhân trong nước 39,907,800 3,990,780 31.64% 

 CBNV trong Cty 6,333,600 633,360 5.02% 
  Cá nhân ngoài Cty 33,574,200 3,357,420 26.62% 

2 Cá nhân nước ngoài 0 0 0 

  Cộng 126,134,720 12,613,472 100% 
 

5. Danh sách công ty mẹ và công ty con của tổ chức ñăng ký niêm yết 

5.1. Công ty nắm quyền kiểm soát ñối với Công ty cổ phần Mía ñường Nhiệt ñiện 
Gia Lai 

           Tên Công ty:   Công ty ðiện Gia Lai 
Vốn ñiều lệ:   80.700.000.000 ñồng 
Số cổ phần nắm giữ:   6.592.692 cổ phiếu 
Tỷ lệ nắm giữ:   52,27 % 
Số ðăng ký kinh doanh:   3906000045 do Sở Kế hoạch & ðT tỉnh Gia Lai cấp 
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ðịa chỉ:   28 Phạm Văn ðồng, Tp. Pleiku, Gia Lai 
ðiện thoại:   059. 3823 604 - 3824 464 
Ngành nghề kinh doanh:  
a) Quản lý sản xuất ñiện năng, kinh doanh bán ñiện, thi công xây dựng lắp ñặt các 

công trình thuỷ ñiện nhỏ, hệ thống ñường dây, trạm biến áp có cấp ñiện áp từ 110 KV trở 
xuống và ñiện chiếu sáng ñô thị, Sản xuất ñúc trụ bê tông ly tâm, các cấu ñiện bê tông 
ñúc sẵn và các phụ kiện ñiện phục vụ cho công tác xây lắp ñiện, Kinh doanh vật liệu ñiện 
và các dịch vụ thiết bị kỹ thuật ñiện.  

b) Trồng cây công nghiệp theo ñúng vùng quy hoạch; xây dựng các công trình 
thuỷ lợi, dân dụng, công nghiệp, công trình giao thông từ cấp 4 trở xuống, Gia công, chế 
biến. kinh doanh mua bán các mặt hàng nông sản. 

c) Tư vấn khảo sát, thiết kế các công trình ñiện từ 35KV trở xuống, Tư vấn ñầu tư 
xây dựng ñường dây và trạm biến áp (có cấp ñiện áp từ 35KV trở xuống; Tư vấn khảo 
sát, thiết kế các công trình thuỷ ñiện vừa và nhỏ; Tư vấn ñầu tư xây dựng ñường dây và 
trạm biến áp ( có cấp ñiện áp từ 35Kv trở xuống) gồm: 

- Lập dự án ñầu tư: Lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả 
thi, báo cáo ñầu tư; 

- Tư vấn ñấu thầu: Lập hồ sơ mời thầu, tổ chức ñấu thầu, xét thầu; 
- Giám sát thi công; kinh doanh thiết bị máy văn phòng. 
d) Chế biến ñường trắng kết tinh từ mía theo TCVN 1695-87 phục vụ tiêu dùng 

và xuất khẩu; Chế biến các sản phẩm phụ từ chế biến ñường (sản xuất giấy, sản xuất 
bánh kẹo ...). Làm dịch vụ cho các hộ gia ñình nông dân trồng nguyên liệu phục vụ cho 
nhà máy chế biến; Mua bán vật tư, thiết bị, phụ tùng chuyên ngành mía ñường; Trồng và 
cung cấp nguyên liệu cho nhà máy và giống mía cho nông dân; Chăn nuôi bò; Sản xuất 
và kinh doanh phân bón. 

5.2. Công ty bị nắm quyền kiểm soát bởi Công ty cổ phần Mía ñường Nhiệt ñiện 
Gia Lai: Không có 

6. Hoạt ñộng kinh doanh 

6.1. Các nhóm sản phẩm chính của công ty 

� ðường RS: ñường kết tinh  

� ðiện năng: Phát hoà ñiện lưới ñồng thời với sản xuất ñường. 

� Mật rỉ (là sản phẩm thu hồi sau ñường) 

� Phân vi sinh (thu hồi từ phế phẩm là bã bùn, sau ñó chế biến thành phân hữu 
cơ  ñược sản xuất theo Công nghệ của Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng 
phân bón vi sinh Biogro Hà nội 

6.2. Kế hoạch phát triển kinh doanh 

Trong thời kỳ hội nhập kinh tế khu vực và thế giới, ñường vẫn ñược xem là mặt 
hàng thiết yếu và là một ngành kinh tế xã hội. Do vậy trong chiến lược phát triển sản 
xuất kinh doanh của Công ty luôn hướng ñến tính bền vững với các dự án cụ thể sau: 

a) ðầu tư lò hơi ñốt bã mía và trấu công nghệ thế hệ mới, nhằm mục ñích hạ giá 
thành sản phẩm và bảo vệ môi trường; 

b) Xây dựng và phát triển cụm chế biến công nghiệp, chủ ñộng nguyên liệu ñáp 
ứng ñủ nhu cầu cho hoạt ñộng sản xuất với mục tiêu cung ứng ra thị trường 20.000 tấn 
ñường hàng năm; 
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c) Phát ñiện lên lưới quốc gia từ nguồn nguyên liệu là bã mía, ñáp ứng nhu cầu 
năng lượng ngày càng cao; 

d)  Sản xuất thức ăn gia súc từ phụ phẩm ñường, sản xuất phân vi sinh từ phế liệu 
qua quá trình sản xuất ñường; 

e) Phát huy và mở rộng hoạt ñộng kinh doanh dịch vụ cho thuê kho bãi. 

6.3. Sản lượng sản phẩm, giá trị qua các năm (tỷ lệ từng loại sản phẩm trong 
doanh thu, lợi nhuận)              
                                                        ðvt: Triệu ñồng        

Năm 2007 Năm 2008 09 tháng ñầu năm 2009 

Lợi nhuận Lợi nhuận Lợi nhuận 
Doanh thu 

trước thuế 
Doanh thu 

trước thuế 
Doanh thu 

trước thuế Sản 
phẩm 

Giá tr ị 
Tỷ 
lệ 
% 

Giá 
tr ị 

Tỷ lệ 
% Giá tr ị Tỷ 

lệ % 
Giá 
tr ị 

Tỷ lệ 
% Giá tr ị 

Tỷ 
lệ 
% 

Giá 
tr ị 

Tỷ 
lệ 
% 

ðường 
RS 

135,016 87 23,100  115.5 160,653  87 42,261 95.93 
 

154,121 
 

90 
 

35,915 
 

99 

Mật rỉ 8,133 5 -600 -3   6,471  3 120 0.27 
 

5,896 
 

3 142  

Bã bùn 111 0.02 -200 -1        76  0.02. 140 0.03 200  51  

Mía 
giống 95 0.03 15 -0.07        73  0.02 -20 -0.05 258  14  

Phân 
bón 11,377 7 15 0.07 17,614  10 -230 -0.52 

 
11,214 

 
7 180 1 

ðiện              457  0 10 0.02 167    

6.4. Nguyên vật li ệu 

6.4.1. Các nguyên vật li ệu trong nước ñược sử dụng 

 Hóa chất,  mía cây. 

6.4.2. Các nhà cung cấp nguyên vật li ệu lớn hiện nay của công ty 

 Sản phẩm Nhà cung cấp ðịa chỉ 

1 Hoá chất  Công ty CP TM Tiến Hưng  
142 A Lũy bán Bích,  P. Phú 
Thạnh,  Q, Tân Phú, TP . HCM 

2 Hoá chất C/ty TNHH TMDV T.T.C  78/38 Tuệ Tĩnh, Nha trang 
3 Ngliệu chính: mía Hợp ñồng với Nông dân TX AyunPa – Gia Lai 

6.4.3. Sự ổn ñịnh của nguồn nguyên vật li ệu  

Với ñặc thù là doanh nghiệp kinh doanh trong ngành mía ñường, hiệu quả hoạt 
ñộng của Công ty phụ thuộc rất lớn vào quy mô và chất lượng của vùng nguyên liệu. 
Nhận thức rõ ñiều ñó, Công ty ñã chủ ñộng nguồn nguyên liệu phục vụ sản xuất, hang 
năm công ty ñầu tư giống, phân cho nông dân trồng mía với mục tiêu phát triển vùng 
nguyên liệu vì vậy công ty luôn ổn ñịnh ñược nguồn nguyên liệu ñầu vào, nông dân 
trồng mía gắn bó với nhà máy vì có thu nhập ổn ñịnh. 

6.4.4. Kế hoạch và biện pháp chủ ñộng nguyên vật li ệu 
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a) Với việc ký kết hợp ñồng luân phiên từng hộ nông dân trong 3 năm cùng với 
vùng nguyên liệu mía tự có, Công ty hoàn toàn có thể chủ ñộng trong nguyên liệu sản 
xuất của mình. Ngoài ra ñể ổn ñịnh và ñảm bảo chất lượng lượng nguồn nguyên liệu sản 
xuất tránh tổn thất ñường, Công ty chủ ñộng sắp xếp mua mía của các hộ nông dân ñảm 
bảo nguyên liệu mía tươi về nhà máy. 

b) Công tác tuyển chọn và nhân giống mía mới có năng suất và chất lượng cao ñể 
cải thiện tình trạng giống mía hiện nay luôn ñược công ty chú trọng. 

c) Tăng cường các dịch vụ và hỗ trợ kỹ thuật cho người trồng mía ñến tận ruộng 
như: làm ñất ñủ ñộ sâu, các biện pháp khuyến nông, cơ giới hóa các khâu trong canh tác 
và thu hoạch mía, mục ñích ñể tăng năng suất và chất lượng mía ñủ sức cạnh tranh với 
các cây trồng khác trong vùng. 

d) Tiếp tục củng cố và phát triển hơn nữa mối quan hệ hợp tác làm ăn với các ñối 
tác ñóng vai trò là nguồn cung cấp nguyên vật liệu cho công ty. 

6.4.5. Tình hình ñầu tư và thu mua nguyên liệu trong 4 năm gần ñây  
 

TT Niên vụ 
Số hộ  
ký Hð 
( hộ ) 

DT ký 
Hð 

( ha ) 

Sản 
lượng  
ký Hð  
(tấn) 

NSBQ 
( tấn/ha) 

Vốn 
ứng 

trước 
(Tr ñ) 

Vốn 
thu 
hồi 

(Tr ñ) 

Tỷ lệ 
thu 
hồi 
vốn  
(%) 

1 2005-2006 1,536 2,677 121,294 45 5,562 5,562 100 

2 2006-2007 1,991 3,941 246,633 63 15,028 14,973 99.64 

3 2007-2008 2,094 4,052 221,027 55 13,946 13,940 99.96 

4 2008-2009 1,970 4,100 240,000 59 21,328 - - 
 

6.4.6. Tiềm năng vùng nguyên liệu 

a) Vùng nguyên liệu tập trung, quỹ ñất dồi dào:  

b) ðất phù hợp với việc trồng mía tại huyện Iapa, Phú thiện và thị xã Ayunpa 
khoảng 10.000 ha ñây là một lợi thế lớn của công ty về cự ly vận chuyển mía về nhà máy 
thấp (bình quân 22km) góp phần giảm giá thành.  

c) Về chất lượng và năng suất mía cây: Năng suất bình quân mía cây ngày càng 
ñược cải thiện. Chất lượng mía ñược ñảm bảo tốt do quá trình ñầu tư chăm sóc của chủ 
mía có sự hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật và bằng phân bón chuyên dùng do nhà máy ñầu 
tư. 

d) Có sự hợp tác của các nhà trồng mía và sự ủng hộ giúp ñỡ của chính quyền ñịa 
phương. 

e) Có các chính sách ñầu tư của hội ñồng quản trị công ty về giống, vốn, phân, 
nước tưới cho cây mía.  

f) Có hệ thống kênh AyunHạ và hệ thống sông suối là ñiều kiện thuận lợi ñầu tư 
hệ thống tưới tăng năng suất mía và thời gian lưu gốc. 

6.4.7. Cách thức thu mua và ñầu tư của công ty 
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a) Công ty thu mua mía trực tiếp từ người trồng mía nhằm tạo ñiều kiện cho 
người trồng mía hưởng toàn bộ giá mua mía của công ty. 

b) Công ty mua mía theo hợp ñồng ñầu tư và thu mua với nhà trồng mía theo 
ñúng tinh thần chỉ ñạo tại quyết ñịnh 80/2002/Qð-TTG của Thủ tướng chính phủ. 

c) Ký hợp ñồng ñầu tư và thu mua trực tiếp với nhà trồng mía với thời hạn cả 
vòng ñời cây mía và ñảm bảo giá tối thiếu bằng 60% giá bán ñường trước thuế tại kho 
nhà máy. 

d) Kế hoạch thu mua của công ty ñược lập và niêm yết giá trước khi vào vụ ép tại 
các trạm ñể lấy ý kiến của chủ mía, sau ñó chỉnh sửa hoàn thiện ñể áp dụng. 

e) Vụ 2008/2009 bắt ñầu sử dụng phần mềm thu mua mía: bao gồm việc lên kế 
họach và ñiều hành ñốn tự ñộng nhằm giảm sự can thiệp của con người tạo niềm tin cho 
chủ mía.  

f) Hàng năm ñầu tư vốn, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, giống mía cho chủ mía 
trồng và chăm sóc mía cây.  

g) Công ty tổ chức mạng lưới khuyến nông là các kiểm soát viên kết hợp với các 
khuyến nông của ñịa phương khuyến cáo kỹ thuật canh tác phù hợp với thực tế từng 
vùng.  

- Tận dụng tối ña nguồn lực sẵn có của người trồng mía như phương tiện cày kéo, 
nhân công nhằm tăng năng suất, tiết kiệm tối ña chi phí giá thành sản xuất mía nguyên 
liệu. 

- Cử các cán bộ xuống tận ruộng ñể hướng dẫn người trồng mía nhất là bà con 
người ñồng bào thiểu số. 

- Thường xuyên theo dõi tình hình sâu bệnh phá hại trên vùng nguyên liệu. 
Hướng dẫn người trồng mía phòng trừ và tiêu diệt sâu bệnh hại mía. 

h) Thường xuyên hợp tác với các trung tâm giống mía nhằm khảo nghiệm và nhân 
nhanh các giống mía có năng suất, chất lượng cao. 

i) Hợp tác với Vi ện cơ ñiện và công nghệ sau thu hoạch ñể ñưa cơ giới hóa vào 
canh tác: cho nông dân vay vốn ñể mua sắm máy trồng, làm cỏ, thu hoạch mía trả nợ 
trong nhiều năm bằng sản phẩm mía cây. 

j) Hàng năm ñầu tư sửa chữa ñường nội ñồng và hỗ trợ 1 phần sửa chữa ñường 
liên thôn, liên xã. 

k) Thường xuyên phối hợp với chính quyền ñịa phương ñể phát triển mở rộng 
vùng nguyên liệu, bảo vệ và phòng chống cháy, phòng trừ sâu bệnh.  

6.5. Chi phí sản xuất 

Lợi nhuận là tiêu chí hàng ñầu, do ñó Công ty luôn chú trọng việc giảm chi phí 
sản xuất nhằm hạ giá thành sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường. Hàng 
năm công ty thường xuyên lập ra kế hoạch chi phí phát sinh nhằm quản lý tốt chi phí. 

Cơ cấu các khoản mục chi phí của Công ty:                      ðVT: Triệu ñồng  
              

T Yếu tố chi phí Năm 2007 Năm 2008 09/2009 
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T 

Giá tr ị 

% 
Doan
h thu Giá tr ị 

% 
Doan
h thu Giá tr ị 

% 
Doanh 

thu 
1 Chi phí NVL 77,728 50% 99,723 54% 73,266 52% 

2 Chi phí nhân công 7,253 5% 9,682 5% 6,296 4% 

3 Chi phí KH TSCð 4,350 3% 12,433 7% 9,086 6% 

4 C.phí dịch vụ mua ngoài 4,962 3% 8,852 5% 7,280 5% 

5 Chi khác bằng tiền 5,168 3% 2,024 1% 1,016 1% 

  Tổng chi phí 99,461 64% 132,714 72% 96,944 69% 

                                  

6.6. Trình ñộ công nghệ 

6.6.1. Thiết bị ñang sử dụng 

Sử dụng thiết bị, công nghệ của Trung Quốc ñã ñược cải tiến, nâng cấp trên nền 
tảng của công nghệ sản xuất ñường trắng hiện ñại trên thế giới. 

6.6.2. Phương pháp sản xuất 

Sản xuất ñường trắng kết tinh bằng phương pháp sunfic hoá có sử dụng công nghệ 
lắng nổi Blanco Director là một công nghệ tiên tiến ñang ñược áp dụng rộng rãi trên thế 
giới hiện nay ñể lắng nổi mật chè. 

6.6.3. Qui trình sản xuất 

a) Mía sau khi qua cân ôtô nhờ cẩu trục ñưa vào hệ thống bàn lùa, bàn lật, tiếp tục 
ñi vào băng chuyền 1 qua dao chặt sơ bộ ñi vào băng chuyền 2 qua hai máy xé tơi. Ở ñây 
mía ñược xé tơi với ñộ xé tơi lớn hơn 90%. Tiếp tục ñi vào hệ thống máy ép nhờ băng tải 
cao su nhanh (hệ thống máy ép 4 trục 5 máy). Mía sau khi qua hệ thống máy ép ta thu 
ñược nước mía hỗn hợp và bã mía. 

b) Bã mía nhờ băng chuyền ñưa sang ñốt lò hơi, chạy turbine phát ñiện phục vụ 
sản xuất ñồng thời bán ñiện lên lưới Quốc Gia. 

c) Nước mía hỗn hợp ñược gia vôi sơ bộ nhờ bơm ñưa vào thiết bị gia nhiệt ñến 
65oC  rồi ñi vào hệ thống sunfic hoá có trung hoà bằng Ca(OH)2 tự ñộng. Ta thu ñược 
nước mía trung hoà và ñược bơm  ñi qua thiết bị gia nhiệt ñến nhiệt ñộ 03oC  rồi ñi vào 
thiết bị lắng. Nước mía sau khi qua thiết bị lắng ta thu ñược chè trong (nước mía trong) 
và dịch bùn. 

d) Dịch bùn ñưa vào máy lọc chân không bằng lưới inox ta thu ñược chè lọc và bã 
bùn 

e) Bã bùn ñưa ñi sản xuất phân bón vi sinh BioGro. 

f) Chè lọc ñưa vào thiết bị lắng chè lọc cho ra nước lọc trong và bã bùn. Nước lọc 
trong cùng với chè trong ñược  ñưa ñi bốc hơi, bã bùn ñưa vào thiết bị lọc chân không. 

g) Chè trong cùng với nước lọc trong ñưa vào hệ thống bốc hơi áp lực chân không 
6 nồi 4 hiệu. Nước mía sau khi qua hệ thống bốc hơi ñạt ñến ñộ Bx:~60 gọi là mật chè 
thì ñưa ñến khu luyện ñường. 

h) Tại khu luyện ñường thực hiện chế ñộ nấu ñường 3 hệ A, B, C. Mật chè ñược 
ñưa vào các thiết bị nấu gián ñoạn ñể luyện thành ñường non A. 
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i) ðường non A ñưa vào thiết bị trợ tinh, qua thiết bị ly tâm gián ñoạn cho ra 
ñường cát A và mật nguyên A và mật loãng A. 

j) ðường cát A tiếp tục ñưa vào thiết bị sấy tầng sôi có gió nóng và cyclon thu 
hồi. Sau ñó vào phểu chứa nhờ băng chuyền cao su, ở ñây ñường cát A ñược kiểm tra 
chất lượng sau khi kiểm tra chất lượng ñạt yêu cầu, ñường ñược ñưa vào hệ thống cân, 
ñóng bao tự ñộng và nhờ băng chuyền cao su ñưa vào kho chứa thành phẩm có ñi qua hệ 
thống phun mã vạch nhận biết và kiểm soát. ðường cát A sau khi kiểm tra nếu không ñạt 
chất lượng nhập kho thì ñược hoà tan ñưa ñi nấu lại. 

k) Mật nguyên A và mật loãng A ñưa ñi nấu ñường B ở các nồi nấu gián ñoạn và 
1 phần ñược sử dụng nấu giống B,C 

l) ðường non B xả vào thiết bị trợ tinh B thời gian 4 giờ rồi tiếp tục ñưa vào thiết 
bị ly tâm liên tục cho ta ñường cát B và mật B. 

m) ðường cát B trộn thêm 1 lượng nước sạch ñể tạo ñường hồ B làm giống cho 
công ñoạn luyện ñường A. 

n) Mật B ñược ñưa ñi nấu ñường non C. 

o) ðường non C sau khi ñạt tiêu chuẩn ñược xả vào thiết bị trợ tinh liên tục dạng 
ñứng sau thời gian 72 giờ ñược chuyển vào thiết bị ly tâm liên tục cho ta ñường cát C và 
mật C. 

p) Mật C sau khi kiểm tra ñưa qua hệ thống cân xác ñịnh khối lượng rồi chuyển 
vào bể chứa mật rỉ. 

q) ðường cát C ñem hoà tan bằng nước nóng ñến nồng ñộ 65oBx  thì bơm qua 
lắng nổi mật chè ñể ñưa ñi luyện ñường A. 
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Lưu trình công nghệ : khu xử lý mía, ép mía và xử lý nước mía 
  
 
 
 
 
 
 
                                                                                               Xông SO2 
                                                                                                Trung hoà bằng sữa vôi tự ñộng 
 
 
ơng2 
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ðưa ñi luyện ñường 

 Lưu trình công nghệ nấu ñường 3 hệ 
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Hồ B 
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Nồi nấu ñường 
 
6.7.  Tình hình nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới 

ðể mở rộng thị trường, nâng cao tính cạnh tranh công ty ñã ña dạng loại hình kinh 
doanh tận dụng các phế phẩm từ mía và ñường ñể sản xuất ra các sản phẩm như: phân 
bón, ñiện năng bên cạnh ñó mở rộng hoạt ñộng dịch vụ vận tải, dịch vụ cho thuê kho bãi... 

6.8.  Tình hình kiểm tra chất lượng sản phẩm 

Hệ thống kiểm tra chất lượng và qui trình kiểm tra chất lượng: Toàn bộ các hoạt ñộng 
sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Mía ñường nhiệt ñiện Gia Lai ñược áp dụng hệ 
thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn cơ sở tại Công ty. 

 Bộ phận kiểm tra chất lượng của Công ty 

Ban năng suất - chất lượng và môi trường chịu trách nhiệm quản lý và triển khai 
toàn bộ các công tác hoạt ñộng của hệ thống kiểm soát chất lượng. Nhiệm vụ của ban năng 
suất - chất lượng - môi trường  ñược tóm tắc như sau: 

a) Hoạch ñịnh lập phương án ñề xuất và triển khai cải tiến hệ thống. Theo dõi tiến 
ñộ thực hiện hệ thống, kiểm tra tổng thể và lập báo cáo kết quả theo từng thời ñiểm. 

b) Theo dõi và phân tích các kết quả của tiến trình thực hiện hệ thống. ðưa ra các 
các hoạt ñộng khắc phục, phòng ngừa và cải tiến thường xuyên. 

c) Kiểm soát, cập nhật và ban hành tài liệu  

d) Chủ trì và phối hợp với các hoạt ñộng: ðánh giá nội bộ, ñánh giá nhà cung ứng 
và các hoạt ñộng khắc phục phòng ngừa, xử lý sản phẩm không phù hợp, những ý kiến 
phản hồi của khách hàng. 

e) Tham gia theo dõi các hoạt ñộng mua hàng, lưu kho và bán hàng. 
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f) Phối hợp với phòng kinh doanh thu thập thông tin phản hồi phân tích, ñánh giá 
và ñưa ra những chính sách nhằm thỏa mãn những nhu cầu của khách hàng ñối với sản 
phẩm và dịch vụ của Công ty. 

g) Kiểm soát các hoạt ñộng sản xuất, thử nghiệm và kiểm tra các hoạt ñộng ñó. 

h) Bổ sung, kiểm tra toàn bộ qui trình cho phù hợp với tình hình thực tế. 

Bộ phận KCS trực tiếp phân tích kiểm tra các công ñoạn sản xuất từ nguyên liệu 
ñầu vào ñến thành phẩm. Dưới sự ñiều hành, theo dõi và kiểm tra của Ban năng suất - 
chất lượng và môi trường của Công ty. 

Sơ ñồ hệ thống kiểm tra tại phòng KCS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Trưởng KCS 

a) Quản lý, theo dõi, kiểm tra toàn bộ các hoạt ñộng thuộc  phạm vi quản lý. 

b) Lập báo cáo ñánh giá các hoạt ñộng tại phòng KCS công ty ñến với Ban năng 
suất - chất lượng và môi trường. 

c) Tổng hợp, phân tích các kết quả hoạt ñộng của phòng KCS ñề xuất các phương 
án ñào tạo, trang bị và kiểm ñịnh các phương tiện phân tích, ño lường, sử dụng hoá chất 
một cách phù hợp. 

d) Bổ sung phương pháp, qui trình phân tích hiện ñại nhằm nhanh chóng phát hiện 
những sản phẩm không phù hợp ñể kịp thời ñưa ra phương án khắc phục, phòng ngừa. 

e) Phối hợp với Ban năng suất - chất lượng và môi trường ñánh giá toàn bộ các 
hoạt ñộng về công tác quản lý chất lượng tại Công ty. 

f) Thực hiện báo cáo kết quả hoạt ñộng sản xuất của nhà máy mỗi ngày. 

 Nhân viên phân tích 

a) Phân tích toàn bộ các công ñoạn sản xuất từ nguyên liệu ñầu vào ñến thành 
phẩm theo sơ ñồ các công ñoạn cần kiểm soát. Thực hiện công tác              

b) Lấy mẫu, xử lý mẫu, phân tích và báo cáo kết quả . 

c) Thực hiện việc lập phiếu báo cáo ñối với những sản phẩm không phù hợp. Cập 
nhật và theo dõi quá trình xử lý các sản phẩm không phù hợp ñó. 

 Nhân viên quản lý hoá chất 

a) Quản lý toàn bộ hoá chất ñược sử dụng tại Công ty 

Ban 
NS-CL-MT 

 

Trưởng 
KCS 

Nhân viên phân 
tích 

Nhân viên quản lý hoá 
chất 

Nhân viên quản lý thiết 
bị phân tích và ño lường 
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b) Theo dõi, phân tích và  kiểm tra quá trình sử dụng hoá chất; Lập báo cáo ñánh 
giá toàn bộ các hiện tượng tốt, xấu xảy ra trong quá trình sử dụng. 

c) Pha, kiểm tra hoá chất phục vụ phân tích tại phòng KCS. 

 Nhân viên quản lý các thiết bị phân tích và ño lường: 

a) Theo dõi sự hoạt ñộng toàn bộ các thiết bị phân tích và ño lường tại công ty và 
lập báo cáo về quá trình hoạt ñộng của từng thiết bị và công cụ phân tích ño lường. ðưa ra 
ñề xuất trang bị và sử dụng phù hợp. 

b) Chịu trách nhiệm thực hiện công việc  kiểm ñịnh theo ñịnh kỳ toàn bộ các thiết 
bị phân tích và ño lường . 

c) Cập nhật các kết quả kiểm ñịnh , ñề xuất thay thế hoặc sửa chữa. 

 Qui trình ki ểm tra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lấy mẫu Xử lý mẫu Phân tích Tính kết quả 

Báo phiếu kết 
quả 

Cập nhật kết 
quả 

SP. Không 
phù hợp 

SP.phù 
hợp 

Các công ñoạn 
sản xuất 

SP. Không 
phù hợp 

SP.phù 
hợp 

Theo dõi quá 
trình xử lý sp 

không phù hợp 

Nhân 
viên PT 

ði vào các công 
ñoạn tiếp theo 

Báo cáo lãnh 
ñạo 

Cập nhật 
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 Sơ ñồ các công ñoạn cần kiểm tra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ðường 
A 

T.phẩm 

Mật A 1 
Mật A 2 

Mật B Hồ B Hồi dung 
C 

Mật C 

Mật rỉ 

Gia vôi 

Mía 
Nguyên liệu 

Nước mía 

Chè trong 

Mật chè 
thô 

Mật chè 
tinh 

Che ép 
ñầu 

Hổn hợp 
5 che  ép 

Che ép 
cuối 

ðường non ðường non 
A 

ðường non 
B 

ðường non 
C 

Mía qua 
Xử lý 

Dịch bùn 

Chè lọc 
Bã bùn 

Nước lọc trong 

Bã mía 

Trung hoà 

Giống B 
Giống C 
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 Qui ñịnh các hạng mục kiểm tra  (Thực hiện tại phòng KCS) 
 
STT Các hạng mục kiểm tra Các chỉ tiêu phân tích Chế ñộ 

kiểm 
tra 

Chỉ tiêu công 
nghệ 

I Mía nguyên liệu    
1 Ktra hàm lượng ñường 

trong mía 
Pol mía 

Lần/tuần >10  

 2  K.tra hàm lượng xơ % 
mía 

Xơ%mía 
Lần/tuần - 

3 Kiểm tra % tạp chất  TC %mía Lần/xe < 5% 
II Mía qua xử lý    
1 K.tra ñộ xé tơi của mía %ñộ mở tế bào Lần/ca >90% 
III Nước mía    
1 Nước mía che ép ñầu Bx, Pol, AP 2h/lần  
2 Nước mía che ép cuối Bx, Pol, AP 2h/lần Bx < 3 

Bx, Pol, AP, pH, GP,  2h/lần 3 
Nước mía hổn hợp 5 che 
ép P2O5, Rs, Chất huyền 

phù 
Lần/ca 

Bx: từ 13-15 

4 Nước mía gia vôi pH Liên tục 6.8 
5 Nước mía gia nhiệt 1 Nhiệt ñộ(oC) Liên tục 65 
6 Nước mía trung hoà Cường ñộ SO2, pH 1h/lần 12-14 
7 Nước mía gia nhiệt 2 Nhiệt ñộ(oC) Liên tục 101-103 
8 

Nước mía trong 
Bx,Pol,AP,pH, ñộ màu, 
ñộ ñục 

1h/lần ðộ màu: 
<100oSt 
pH: 6.9-7.1 
ðộ ñuc < 1 

9 
Dịch bùn Nồng ñộ % bùn 

Lần/ca > 6 % (chất 
khô) 

Pol,  2h/lần < 2 10 
Bã bùn 

ðộ ẩm 4h/lần < 75% 
11 

Nước mía lọc trong 
Bx,Pol,AP,pH, ñộ màu, 
ñộ ñục , SO2 

1h/lần ðộ màu < 
100oSt 
ðộ ñục  < 1 

12 Mật chè thô Bx,Pol,AP,pH, Rs 2h/lần Bx : 60-65 
13 

Mật chè tinh 
Bx,Pol,AP,pH, ñộ màu 
ðộ ñục 

1h/lần Bx : 60-65 
Màu :< 
100oSt 
pH : 6.2-6.4 
ðộ ñục: < 0.5 

14 
ðường non A Bx,Pol,AP 

Lần/nồi Bx : 93 -95 
AP : > 80 

15 
ðường non B Bx,Pol,AP 

Lần/nồi Bx : 95-97 
AP : 68-70 

16 
ðường non C Bx,Pol,AP 

Lần/nồi Bx : 97-100 
AP : 54-58 

17 
Mật A 1 Bx,Pol,AP 

Lần/nồi Bx:80-82 
AP: 62-63 
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18 
Mật A2 Bx,Pol,AP 

Lần/nồi Bx:78-80 
AP: 72-73 

19 Mật B Bx,Pol,AP Lần/nồi Bx: 80-85 
20 

Mật C 
Bx,Pol,AP ,Rs, ñường 
tổng 

Lần/nồi Bx:85 – 90 
AP < 30 

21 
Hồ ñường B Bx,Pol,AP  ñộ màu 

Lần/nồi Bx : 87-90 
AP: 92-95 
Màu :< 30oSt 

22 

Hồi dung C Bx,Pol,AP  ñộ màu 

2h/lần Bx :65-70 
AP > 80 
Màu < 120 
oSt 

% sacaroza  Lần/nồi > 97 
 % Rs  < 0,1 
Tạp chất không tan   < 40mg/kg 
ðộ màu  < 120 oIU 
ðộ ñục  < 0.1 
ðộ ẩm(% W)  < 0.06 
 SO2 (mg/kg)  < 20 

23 

ðường thành phẩm 

Tro dẫn ñiện (%W)  < 0.07 
 
6.9. Hoạt ñộng Marketing 

Tập trung xây dựng và phát triển thị trường: ðánh giá ñược vai trò của thương hiệu 
của sản phẩm trong kinh doanh, Công ty ñã tiến hành ñầu tư xây dựng thương hiệu cho 
riêng mình. Thường xuyên làm công tác quảng cáo sản phẩm thông qua các hội chợ và 
tiếp thị thương hiệu, sản phẩm ñến với người tiêu dùng. Xây dựng và phát triển hệ thống 
các nhà phân phối….mang thương hiệu SEC ñã ñược người tiêu dùng tín nhiệm. 

6.10. Nhãn hiệu thương mại, ñăng ký phát minh sáng chế và bản quyền 

Biểu tượng LOGO của công ty 

 
6.11. Các hợp ñồng lớn ñang ñược thực hiện hoặc ñã ñược ký kết 

                                                                                           ðvt: 1000ñồng 
 

STT NỘI DUNG ðỐI TÁC GIÁ TR Ị 
01 HỢP ðỒNG MUA VẬT TƯ 

1.1 Hợp ñồng số : 21/07 Cty TNHH Tấn ðạt- TP.HCM 419,364 

1.2 Hợp ñồng số: 20/HðMB Cty TNHH Thiên Chính- Hà Nội 1,109,500 

1.3 Hợp ñồng số:15/HðMB Cty TNHH Thiên Chính- Hà Nội 330,200 

1.4 Hợp ñồng số:29-12/PD Cty TB PT Phương Duyên- HN      162.027 

1.5 Hợp ñồng số  Cty TNHH Hùng Long- Quy Nhơn 293,049 

02 HỢP ðỒNG MUA BÁN HÓA CH ẤT  

2.1 Hợp ñồng số 49-08 Cty TMDV&SX T.T.C- Nha Trang 1,903,020 
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2.2 Hợp ñồng số 02/TH CTCP TM Tiến Hưng- TP.HCM 673,478 

2.3 Phụ lục Hợp ñồng 01/TH CTCP TM Tiến Hưng- TP.HCM 121,000 

2.4 Phụ lục Hợp ñồng 02/TH CTCP TM Tiến Hưng- TP.HCM 234,960 

2.5 Hợp ñồng số :60/Hð DNTN Hùng Long- Bình ðịnh 135,000 

6.12. Hệ thống phân phối SP của Công ty 

• Công ty CP thực phẩm công nghệ Sài gòn 

• Công ty CP SXTM Thành Thành Công  

• Công ty TNHH Kim Hà  

• Trung tâm Thương mại Sài gòn 

• Công ty CP Lương thực Thực phẩm Miền Nam  

• Công ty TNHH Dung Bàng - Quảng Ngãi 

• Công ty Lương thực Bình ðịnh (Cửa hàng nông sản Quy nhơn) 

• Và nhiều công ty, cơ sở kinh doanh khác trong khu vực Miền trung tây nguyên. 

7. Báo cáo kết quả hoạt ñộng kinh doanh trong năm 2007 và 2008 

7.1. Tóm tắt chỉ tiêu về tình hình hoạt ñộng sản xuất kinh doanh năm 2007, 2008 và 
09 tháng ñầu năm 2009: 

       ðvt: ðồng 
 

Chỉ tiêu Năm 2007 Năm 2008 09/2009 

Tổng giá trị tài sản 146,119,673,568 163,275,577,148 194,452,408,796 
Doanh thu thuần 154,733,776,334 185,344,785,337 171,856,813,441 
Lợi nhuận từ HðKD 19,986,124,770 42,979,045,267 39,219,055,741 
Lợi nhuận khác 18,077,491 1,073,126,392 (106,153,084) 
Lợi nhuận trước thuế 20,004,202,261 44,052,171,659 39,112,902,657 
Lợi nhuận sau thuế 18,727,612,070 42,004,656,554 36,302,052,961 
Cổ tức/mệnh giá cp 12% 27%   

    

Ghi chú:Lợi nhuận sau thuế năm 2008 tăng hơn so với năm 2007: Do gía bán ñường năm 
2008 cao hơn năm 2007 trong khi chi phí tài chính năm 2008 thấp hơn năm 2007. Cổ tức năm 
2007 thấp hơn năm 2008 vì công ty mới chuyển ñổi sang mô hình công ty cổ phần từ tháng 
8/2007. 

7.2. Những nhân tố ảnh hưởng ñến hoạt ñộng sản xuất 

Sau khi Cổ phần hóa, Công ty có nguồn vốn kinh doanh khá ổn ñịnh, do ñó không 
phải chịu chi phí lãi vay, tránh ñược áp lực trả nợ, tránh ñược những khó khăn khi ngân 
hàng hạn chế cho vay. ðây là một trong những yếu tố ảnh hưởng nghiêm trọng ñến các 
doanh nghiệp khác mà Công ty có thể tránh khỏi. 

Nhờ sự nỗ lực chủ quan, năng ñộng, sáng tạo của Hội ñồng quản trị, Ban Giám ñốc, 
sự phấn ñấu không ngừng của tập thể CBCNV cùng với yếu tố khách quan của thị trường 
góp phần nâng cao hiệu quả SXKD của Công ty. 
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Tuy nhiên cũng như các doanh nghiệp khác trong ngành sản xuất ñường từ mía và 
sản xuất ñiện năng công ty cũng chịu nhiều tác ñộng làm ảnh hưởng trực tiếp ñến hoạt 
ñộng sản xuất kinh doanh như là mía cây nguyên liệu ñầu vào, chi phí nhân công trực tiếp, 
giá ñường trên thị trường và giá bán ñiện. 

 

+ Về sản phẩm ñường: 

  Biến ñộng về giá ñường thế giới: Giá ñường là một trong những yếu tố quyết ñịnh 
ñến kết quả sản xuất kinh doanh của công ty, diện tích vùng nguyên liệu - ảnh hưởng trực 
tiếp ñến quyết ñịnh của người trồng mía trong tình hình biến ñộng về giá ñường. 

  Từ năm 2008 ñến nay giá ñường tăng mạnh so với những năm trước ñã ñem lại lợi 
nhuận cho Công ty và người trồng mía, thúc ñẩy việc mở rộng diện tích vùng nguyên liệu. 
Tuy nhiên thực tế sự biến ñộng của giá ñường thế giới là rủi ro ñối với các Doanh nghiệp 
sản xuất ñường. 

 Thời tiết cũng là yếu tố ảnh hưởng ñến năng suất và chất lượng mía trồng: Thời tiết 
nắng nóng kéo dài hoặc ngược lại lượng mưa lớn, kéo dài quá mức ảnh hưởng ñến sản 
lượng và hàm lượng ñường trong cây mía, làm giảm doanh thu, tăng chi phí cho công ty 
và người trồng mía. 

Hóa chất, phụ gia và nhân công trực tiếp cũng ảnh hưởng ñến giá thành sản xuất tuy 
nhiên mức ñộ ảnh hưởng không nhiều. 

+ ðiện năng: 

Trong những năm tới doanh thu về ñiện năng góp phần ñáng kể trong cơ cấu doanh 
thu của Công ty (dự án nâng công suất nhà máy ñồng phát ñiện với công suất 12 MW ñi 
vào hoạt ñộng từ Q1/2010). Sản phẩm ñiện năng của Công ty trong những năm tới chịu 
tác ñộng của hai yếu tố chính ñó là thời gian chạy máy trong năm nhưng yếu tố này lại 
phụ thuộc vào sản lượng mía nguyên liệu trong năm sản xuất. Yếu tố thứ hai ñó là ñầu ra 
và giá bán ñiện, Công ty ñang tiến tiến hành thỏa thuận ñấu nối và giá bán ñiện với Tập 
ñoàn ðiện lực Việt Nam, do vậy giá ñiện sẽ ổn ñịnh và có xu hướng tăng theo giá thị 
trường góp phần ñem lại lợi nhuận cho công ty nhiều hơn. 

8. Vị thế của công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành: 

8.1. Vị thế của công ty so với các doanh nghiệp cùng ngành 

Công ty cổ phần Mía ñường Nhiệt ñiện Gia Lai là một trong những doanh nghiệp 
cung cấp sản lượng ñường lớn và ổn ñịnh ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên nhờ vào 
vị trí ñịa lý và ñiều kiện thổ nhưỡng phụ hợp cho ngành sản xuất ñường mà không phải 
nhà máy ñường nào cũng có ñược.  

Lợi thế lớn nhất giữa Công ty Cổ phần Mía ñường Nhiệt ñiện Gia Lai với các nhà 
máy sản xuất ñường khác là vùng nguyên liệu ổn ñịnh với cự ly vận chuyển bình quân chỉ 
22 km.  

Ngoài ra công ty có ñội ngũ Cán bộ kỹ thuật, công nhân lành nghề, với kinh 
nghiệm nhiều năm trong ngành sản xuất ñường, có nhiều sáng kiến kỹ thuật tiết kiệm 
ñược chi phí, hiệu quả sản xuất tốt.  

8.2. Triển vọng phát triển của ngành 

ðường là một trong những nhu cầu thiết yếu của cuộc sống, do ñó dù nền kinh tế 
có suy giảm thì nhu cầu sử dụng ñường cũng không bị ảnh hưởng nhiều. Do ñó, ñộ rủi ro 
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của ngành ñường không cao. Theo thống kê, nhu cầu sử dụng ñường của người Vi ệt Nam 
là 15kg/năm với dân số cả nước hiện nay thì nhu cầu về ñường cầu là 1.3 triệu tấn ñến 1.4 
triệu tấn, nguồn cung từ các nhà máy ñường trong cả nước mỗi năm khoản 1.2 triệu tấn 
ñường. Do ñó, việc nhập khẩu ñường là ñiều tất yếu. 

Theo báo cáo của ngân hàng ñầu tư Merrill Lynch, giá ñường sẽ tăng khoảng 20% 
trước tháng 10 năm 2009, trong báo cáo ñưa ra cho thấy sự can thiệp của chính phủ sẽ 
không giúp ñược nhiều trong việc kiểm soát giá ñường vì gía ñường nội ñịa thấp hơn giá 
nước ngoài. Giá ñường tăng sẽ giúp bà con nông dân trồng mía có ñời sống tốt hơn và nhà 
máy ñường lợi nhuận cao hơn. 

ðường ñược ñưa vào danh mục hàng nông sản nhạy cảm và ñược bảo hộ bằng 
nhiều chính sách, trong ñó có chính sách thuế quan và phi thuế quan. Ngành mía ñường 
với các chương trình mía ñường là một trong những khởi ñiểm của chương trình công 
nghiệp hóa, hiện ñại hóa nông nghiệp, nông thôn. Ở nước ta, ngoài giải pháp bảo hộ bằng 
thuế suất cao (30-40%), Chính phủ vẫn còn áp dụng giấy phép nhập khẩu ñường. Tuy 
nhiên, theo lộ trình AFTA, thuế nhập khẩu ñường sẽ giảm xuống còn 5%.  

Ngành sản xuất ñường là ngành ñược nhiều chính phủ bảo trợ kể cả các nước phát 
triển, tuy nhiên theo lộ trình ngành ñường của các nước trong khối EU (các nước bảo hộ 
trị giá gấp 2 lần giá thành sản xuất tại Vi ệt Nam) sẽ  bỏ trợ giá, ñiều này tạo ñiều kiện 
cạnh tranh công bằng giữa các doanh nghiệp sản xuất ñường. 

Với ñiều kiện về tự nhiên, ñất ñai và nguồn lao ñộng thuận lợi, Việt Nam có nhiều 
thuận lợi trong việc quy hoạch và phát triển các vùng nguyên liệu mía ñảm bảo cung ứng 
ñầy ñủ, có hiệu quả cho nhà máy ñường.  

Một số nước cung cấp ñường lớn trên thế giới như Brazil, Colombia, Mỹ… sẽ thực 
hiện chương trình năng lượng sạch trong ñó có ethanol ñược sản xuất từ nước mía. Việc 
sử dụng nước mía vào sản xuất ethnol bổ sung nhiên liệu sẽ tiếp tục có tác ñộng lớn ñến 
quan hệ cung - cầu về ñường trên thế giới. Do vậy, ngành ñường có nhiều thuận lợi trong 
tương lai. 

8.3. ðánh giá về ñịnh hướng phát triển chung của công ty với ñịnh hướng của ngành, 
chính sách chung của Nhà nước và xu thế chung của thế giới. 

Diện tích trồng mía cả nước trong những niên vụ gần ñây bình quân ñạt 310.000 ha 
với năng suất trung bình 54,8 tấn/ha nên sản lượng thu ñược khoản 17 triệu tấn mía 
nguyên liệu. Sản lượng ñường thu ñược trong niên vụ sản xuất 2006 - 2007 là 1.2 triệu 
tấn. Hiện nay Việt Nam có 37 nhà máy chế biến ñường từ mía với tổng công suất thiết kế 
75.850 tấn mía cây/ngày trong ñó 6 nhà máy nước ngoài có công suất 27.000 tấn mía 
cây/ngày, 31 nhà máy có vốn ñầu tư trong nước có công suất thiết kế ban ñầu 48.850 tấn 
mía/ngày, bình quân mỗi nhà máy ñường của Việt Nam có công suất thiết kế chỉ 1.575 tấn 
mía/ ngày.  

• ðịnh hướng của ngành và chính sách của nhà nước: 

Cũng như nhiều nước sản xuất ñường khác, Việt Nam ñã áp dụng nhiều chính sách 
ñể phát triển ngành ñường trong nước. Với chương trình 01 triệu tấn ñường vào năm 2000, 
Việt Nam ñã ñầu tư hàng ngàn tỷ ñồng ñể xây dựng hàng loạt các nhà máy ñường. Bức 
tường hàng rào thuế quan và hạn ngạch nhập khẩu cũng ñược dựng lên. Hiện nay Việt 
Nam ñang áp dụng thuế nhập khẩu ñường tinh luyện là 60% và ñường thô là 25%, hạn 
ngạch nhập khẩu năm 2007 là 55.000 tấn và năm 2008 là 58.000 tấn (số liệu từ Bộ Công 
thương). 
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ðể có thể phát triển ngành mía ñường, cần phải có chính sách ñể phát triển vùng 
nguyên liệu. Hiện nay, các vùng nguyên liệu năng suất chưa cao, chưa ñáp ứng ñủ nhu cầu 
tiêu dùng trong nước, vùng nguyên liệu cần phải tập trung, ñầu tư tương xứng với yêu cầu 
sản xuất. Do tình hình trồng mía không có lãi, nông dân chuyển qua trồng các loại cây 
khác, gây ra tình trạng thiếu nguyên liệu sản xuất trầm trọng.  

Thủ tướng chính phủ cũng ra quyết ñịnh về việc tiêu thụ nông sản qua hợp ñồng. 
Quyết ñịnh này ñã gắn kết người nông dân trồng mía với nhà máy, góp phần ổn ñịnh và 
phát triển vùng nguyên liệu mía ñường. Chính phủ cũng ñề ra các biện pháp chỉ ñạo các 
ñịa phương xây dựng vùng nguyên liệu tập trung, thực hiện các giải pháp ñồng bộ về quy 
hoạch, giống kỹ thuật thâm canh, ñầu tư cơ sở kỹ thuật hạ tầng, áp dụng cơ giới hóa, ñể 
nâng cao năng suất, chất lượng mía. ðầu tư chiều sâu, mở rộng công suất nhà máy ñường 
hiện có, nâng cao hiệu suất thu hồi và chất lượng sản phẩm, giảm chi phí chế biến, tăng 
năng lực cạnh tranh.   

• Xu thế chung của ngành ñường thế giới: 

Trong bối cảnh chung của ngành ñường thế giới và trong nước ñang trong xu thế có 
lợi: 

ðến nay, các nước có sản lượng sản xuất và xuất khẩu ñường ñứng ñầu thế giới 
như: Brazil, Ấn ðộ, Úc, Thái Lan…ñều ñã bước vào thực hiện cắt giảm hỗ trợ xuất khẩu 
cho ngành ñường. Như vậy, ngành ñường thế giới sẽ tiến tới có sân chơi chung áp dụng 
cùng luật chơi, sẽ tồn tại và phát triển theo các qui luật kinh tế. ðến nay, ngoài việc sử 
dụng ñường với các hình thức tiêu thụ truyền thống, ngành mía ñường bước vào phát triển 
sản xuất Ethanol từ cây mía. ðiều này ñã giúp gia tăng sức tiêu thụ ñường, tạo thuận lợi 
cho gia tăng sản xuất nhưng nhìn chung thì tình hình cung cầu trên thị trường thế giới vừa 
qua tương ñối ổn ñịnh, cung luôn luôn tăng hơn cầu tuy nhiên số lượng không nhiều. 

ðối với các nước EU, ngành ñường sẽ không còn trợ cấp bằng cách từng bước 
giảm bỏ trợ giá trong việc trồng củ cải ñường. Diện tích trồng củ cải ñường ở Châu Âu dự 
kiến sẽ giảm.  

• ðịnh hướng phát triển của Công ty: 

Nhìn chung ñịnh hướng phát triển của Công ty hoàn toàn phù hợp với tình hình 
chung trong nước và trên toàn thế giới. Sản lượng công ty sản xuất luôn ñảm bảo cho nhu 
cầu tiêu dùng của thị trường khu vực. Nhờ có ñược kế hoạch thu mua mía hợp lý, hạn chế 
rủi ro nhưng vẫn ñảm bảo ổn ñịnh ñầu vào làm cho giá mía không bị ảnh hưởng nhiều khi 
thị trường ñường biến ñộng trong nước và trên thế giới.  

Không chỉ ñối với Công ty cổ phần Mía ñường Gia Lai mà hầu như phần lớn các 
công ty sản xuất ñường hiện nay ñều phải ñối mặt với tình trạng ñường nhập khẩu lậu qua 
Việt Nam. Theo thống kê thì chi phí sản xuất 01 kg ñường của Việt Nam cao gấp 88% so 
với Thái Lan và 122% so với Brazil. Do ñó công ty luôn ñưa ra những kế hoạch ñể giảm 
thiểu chi phí ñầu vào của công ty nhằm giảm giá thành sản phẩm, tăng khả năng cạnh 
tranh trên thị trường. 

Ngoài ra cũng theo thống kê, ngoài các nhà máy ñường ñược ñầu tư tại Vi ệt Nam, 
phần lớn các nhà máy ñều sử dụng các thiết bị lỗi thời, năng suất thấp ñược nhập khẩu từ 
Trung Quốc. Nhận thấy ñược vai trò của công nghệ và công suất nhà máy ảnh hưởng rất 
lớn ñến kết quả sản xuất kinh doanh, Công ty ñang thực hiện nâng cấp hệ thống máy móc 
thiết bị nhằm nâng cao năng suất từ 1.500tấn mía cây/ngày lên 2.500tấn mía cây/ngày, dự 
kiến tháng 02/2010 ñưa vào sản xuất.  
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Khái quát về dự án: 

a. Tên dự án: Dự án ñầu tư xây dựng mở rộng công suất nhà máy từ 1500 TMN lên 
2500 TMN và ñồng phát ñiện công suất 12MW. 

b. Mục tiêu của dự án: ða dạng hoá hoạt ñộng sản xuất kinh doanh, tận dụng triệt 
ñể sản phẩm sau ñường, nâng cao vị thế công ty trong ngành sản xuất ñường, nâng cao 
hiệu quả hoạt ñộng của nhà máy, mở rộng diện tích vùng nguyên liệu tương xứng với tiềm 
năng của ñịa phương, tăng doanh thu và giải quyết việc làm, ñảm bảo thu nhập cho người 
lao ñộng trong và ngoài công ty. 

c. Cơ sở pháp lý của dự án: 
Công văn số 1462/UBND-TH ngày 21/5/2009 của UBND tỉnh Gia Lai v/v chủ 

trương nâng công suất nhà máy mía ñường AyunPa. 
Công văn số 2628/EVN/KH ngày 25/6/2009 của Tập ñoàn ðiện lực Việt Nam v/v 

gia hạn chấp thuận mua ñiện của Dự án NMNð bã mía Ayunpa. 
Công văn số 1918/ðL3-4 ngày 08/5/2009 của Công ty ðiện lực 3 về việc thỏa 

thuận phương án ñấu nối nhà máy nhiệt ñiện bả mía Ayunpa. 
 

Nghị quyết ñại hội ñồng cổ ñông lần thứ nhất ngày 10/09/2007 của Công ty CP Mía 
ñường - Nhiệt ñiện Gia Lai, trong ñó nội dung thống nhất phương án ñầu tư nâng công 
suất từ 1500 TMN/ngày lên 2500 TMN/ngày và nâng công suất lò hơi nhiệt ñiện 

d. Tổng mức ñầu tư:                       232,750,085,000ñồng 

Trong ñó: 

. Xây lắp:                          10,326,900,000 ñồng 

. Thiết bị:                            188,881,000,000 ñồng 

. Kiến thiết cơ bản khác:                33,542,185,000 ñồng 

e. Nguồn vốn ñầu tư:                     232,750,085,000 ñồng 

Trong ñó: 

.Vốn tự có (30%):                    67,788,756,000 ñồng 

.Vốn vay Ngân hàng thương mại (70%):158,173,764,000 ñồng 
(Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín tài trợ vốn ñầu tư theo hợp ñồng số 610/2009)  
 

            f. Tiến ñộ thực hiện: 08 tháng 
 

        .  Khởi công:  Tháng 06/2009.  Hoàn thành: Tháng 02/2010 
 

     ðể mở rộng vùng nguyên liệu và tăng doanh thu từ việc sản xuất ñiện năng, công ty 
ñã chủ ñộng ñẩy nhanh tiến ñộ thực hiện dự án, tổ chức lựa chọn nhà thầu và thực hiện thi 
công các hạng mục công trình ñảm bảo thời hạn ñưa vào khai thác sử dụng trong quý 
1/2010.              

9. Chính sách ñối với người lao ñộng 

9.1. Cơ cấu lao ñộng 

Tổng số lao ñộng của công ty tính ñến thời ñiểm 30/9/2009 là 243 người (trong ñó  
CBCNV thường xuyên là 231 người, thời vụ là 12 người). Cơ cấu lao ñộng phân theo 
trình ñộ như sau: 

Phân theo trình ñộ Số 
lượng 

Tỷ lệ (%) 
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 Cán bộ có trình ñộ ñại học và cao ñẳng 30 12.35 

 Cán bộ có trình ñộ trung cấp 14 5.76 

 Công nhân kỹ thuật  177 72.84 

 Chưa qua ñào tạo 10 4.11 

 Lao ñộng thời vụ 12 4.94 

Tổng cộng: 243 100 
 

9.2. Chính sách ñối với người lao ñộng 

• ðảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao ñộng ngày càng ñược cải thiện. 

• Thực hiện ñầy ñủ quyền và nghĩa vụ của người lao ñộng theo ñúng quy ñịnh của 
pháp luật. 

• Có chính sách khen thưởng kịp thời ñối với tập thể và cá nhân có công lao ñóng góp 
cho Công ty, có biện pháp kỷ luật ñối với những cá nhân có hành ñộng ảnh hưởng xấu ñến 
quyền lợi và uy tín Công ty. 

• Hỗ trợ và tạo mọi ñiều kiện thuận lợi ñể người lao ñộng tham gia các khóa ñào tạo 
nhằm nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ. 

• ðào tạo và sắp xếp nguồn nhân lực phù hợp với tình hình phát triển Công ty nhằm 
gia tăng về chất. 

• Chính sách ñào tạo nguồn nhân lực. 

10.  Chính sách cổ tức: 

Căn cứ theo ðiều lệ Tổ chức và Hoạt ñộng của Công ty, chính sách phân phối cổ 
tức sẽ do Hội ñồng quản trị ñề nghị và ðại hội ñồng cổ ñông quyết ñịnh như sau: 

• Công ty chỉ ñược trả cổ tức cho các cổ ñông khi Công ty kinh doanh có lãi và ñã 
hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế và nghĩa vụ tài chính khác theo quy ñịnh của pháp luật. 

• Cổ ñông ñược chia cổ tức tương ñương với phần vốn góp. Cổ tức sẽ ñược chi trả từ 
lợi nhuận giữ lại của Công ty nhưng không vượt quá mức do ðại hội ñồng ñề xuất sau khi 
tham khảo ý kiến của ðại hội ñồng cổ ñông  

• Căn cứ vào kết quả hoạt ñộng sản xuất kinh doanh hàng năm, Hội ñồng quản trị ñề 
xuất tỷ lệ cổ tức phù hợp trình ðại hội ñồng cổ ñông quyết ñịnh. 

• Tùy theo tình hình thực tế, Hội ñồng quản trị có thể tạm ứng cổ tức cho các cổ ñông 
theo quý hoặc 6 tháng nhưng không vượt quá mức số cổ tức dự kiến. Hội ñồng quản trị có 
thể ñề nghị Hội ñồng cổ ñông thông qua việc thanh toán toàn bộ hay từng phần cổ tức 
bằng những tài sản cụ thể (cổ phiếu, trái phiếu ñã  thanh toán hết tiền do công ty khác phát 
hành) và Hội ñồng quản trị là cơ quan thực thi nghị quyết này. 

Trong năm 2007, Công ty ñã chi trả cổ tức với tỷ lệ là 12% (12.000ñồng/cp)  

Năm 2008, mức chi trả cổ tức bằng tiền là 27% (2.700ñồng/cp) 

11. Tình hình hoạt ñộng tài chính: 

11.1. Các chỉ tiêu cơ bản 
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• Trích khấu hao tài sản cố ñịnh: Tài sản cố ñịnh ñược phản ánh theo nguyên giá và 
khấu hao lũy kế 

� Nguyên giá tài sản cố ñịnh ñược phản ánh theo giá thực tế 

� Khấu hao TSCð ñược tính theo phương pháp ñường thẳng, tỷ lệ khấu hao phù hợp 
với quyết ñịnh số 206/2003Qð-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ tài chính 

Tài sản Tỷ lệ khấu hao năm (%) 

Phương tiện vận tải 10 

Thiết bị dụng cụ quản lý 4 – 20 

Nhà cửa vật kiến trúc 2 – 20 

Máy móc thiết bị 10 – 12,5 

• Mức lương bình quân:  

Mức lương bình quân của người lao ñộng trong công ty  năm 2008 là 2.500.000 
ñ/người/tháng 

• Thanh toán các khoản nợ ñến hạn:  không có 

• Các khoản phải nộp theo luật ñịnh: 

Công ty thực hiện nghiêm túc việc nộp các khoản theo quy ñịnh của Nhà nước.  

• Trích lập các quỹ theo luật ñịnh: 

 Công ty trích lập và sử dụng các quỹ theo quy ñịnh áp dụng cho các doanh nghiệp là 
Công ty cổ phần và theo ðiều lệ tổ chức và hoạt ñộng của Công ty. Cụ thể như sau:                                                                          
                                                                                        ðvt: ðồng 

Chỉ tiêu Năm 2007 Năm 2008 LN sau thuế (%) 

Quỹ ñầu tư phát triển -   1,606,226,377  4.05% 
Quỹ dự phòng tài chính -  1,981,255,598  5.00% 
Quỹ khen thưởng phúc lợi 

-  1,981,255,598  5.00% 

• Tổng dư nợ vay:                                                                           ðvt: ðồng                                                                
  

Chỉ tiêu Năm 2007 Năm 2008 09/2009 

Vay ngắn hạn  - 5.000.000.000 24,011,352,500 

Vay dài hạn  - - - 

Vay dài hạn ñến hạn trả - - - 

• Tình hình công nợ hiện nay: 

Các khoản phải thu:                                    ðvt: ðồng                                                                      

Chỉ tiêu Năm 2007 Năm 2008 09/ 2009 

Phải thu khách hàng 42,000,000 545,000 17,765,000 
Trả trước cho người bán 102,205,816 7,961,638,157 29,477329,000 
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Phải thu khác 661,294,287 794,278,105 514,239,970 
 

       Các khoản phải trả:                                    ðvt: ðồng 

                                                                      

Chỉ tiêu Năm 2007 Năm 2008 09/2009 

Phải trả cho người bán 7,267,462,645 6,629,550,397 1,017,093,088 
Người mua trả tiền trước 4,168,261,890 201,167,249 436,227,277 
Phải trả công nhân viên 459,419,501 1,179,519,439 630,986,667 

Thuế, các khoản phải nộp NN 13,654,783 102,482,354 2,752,179,993 

Các khoản phải trả khác 293,456,262 281,374,281 76,884,532 
 

11.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 

Các chỉ tiêu Năm 2007 Năm 2008 09 /2009 

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán    
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn      4.15 4.95 19.24 
+ Hệ số thanh toán nhanh 2.12 2.65 9.91 
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn    
+ Hệ số nợ/ Tổng tài sản 0.087 0.085 0,147 
+ Hệ số nợ/ Vốn CSH 0.095 0.093 0.173 
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt ñộng    
+ Vòng quay hàng tồn kho 
    Giá vốn hàng bán 
Hàng tồn kho bình quân 

5.01 4.37 24.77 

+ D.thu thuần/ Tổng tài sản 1.06 1.14 0.88 
4. Khả năng sinh lời    
 + Lợi nhuận sau thuế/DT thuần 0.12 0.22 0.21 
 + Lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH 0.14 0.28 0.22 
 + Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản 0.13 0.26 0.19 
 + Lợi nhuận từ HðKD/DT thuần 0.13 0.23 0.23 

12.  Hội ñồng quản tr ị, ban giám ñốc, ban kiểm soát, kế toán trưởng 

• Chủ tịch hội ñồng quản tr ị 

Họ tên: Tân Xuân Hiến 

Giới tính: Nam 

Ngày tháng năm sinh:     04/07/1961 

Số CMND:  230558115 
Ngày cấp:  14/8/2000 
Nơi cấp: Công an tỉnh Gia Lai 

Nơi sinh:               Tuy Hoà, Phú Yên 

Quốc tịch:        Việt Nam  

Dân tộc:               Kinh 
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Quê quán:              Tây Sơn, Bình ðịnh 

ðịa chỉ thường trú:        02 Nguyễn ðường, TP.Pleiku 

Số ñiện thoại liên lạc tại cơ quan:  059.3823 606 

Trình ñộ văn hóa:        12/12 

Trình ñộ chuyên môn:     Kỹ sư ñiện – Cử nhân kinh tế 

Quá trình công tác:  

Từ năm 1984 ñến năm 1987: Công tác tại Ban quản lý Thuỷ ñiện Iaðrăng II - Gia                
Lai. Năm 1984 ñến năm 1986 làm việc tại phòng kỹ thuật, năm 1987 là quyền Trưởng 
phòng kỹ thuật. 

Từ năm 1989 ñến năm 1992 công tác tại Công ty Thuỷ ñiện Gia lai - Kon Tum là ðội 
trưởng ñội thiết kế - Xây dựng - Quản lý. 

Từ năm 1992 ñến năm 1998 là Phó giám ñốc Công ty ðiện Gia Lai 

Từ năm 1998 ñến nay là Giám ñốc Công ty ðiện Gia Lai. 

Năm 2007 ñến nay ñược bầu là Chủ tịch HðQT Cty CP Mía ñường Nhiệt ñiện Gia Lai 

Chức vụ hiện nay tại công ty: Chủ tịch hội ñồng quản trị Công ty Cổ phần Mía     
ñường Nhiệt ñiện Gia Lai 

Chức vụ hiện tại tại công ty khác: Giám ñốc công ty ðiện Gia Lai. Chủ tịch hội ñồng 
quản trị Công ty cổ phần ðiện Tây Nguyên  

Số cổ phần nắm giữ:6.662.692 Cổ phần.  

Trong ñó: 

              . Số cổ phần ñại diện nhà nước:6.592.692 cổ phần     

. Số cổ phần nắm giữ:70.000 cổ phần 

Hành vi vi phạm pháp luật:Không 

Quyền lợi mâu thuẫn với công ty: Không 

Các khoản nợ ñối với Công ty: Không 

Những người có liên quan nắm giữ cổ phần SEC: Không 

• Ủy viên hội ñồng quản tr ị: 

Họ tên: Nguyễn Ngọc Ánh   

Giới tính:            Nam 

Ngày tháng năm sinh:   02/02/1961 

Số CMND:           230 026 262 

Nơi cấp:             Công an tỉnh Gia Lai 

Ngày cấp:            25/07/1997 

Nơi sinh:             Nhơn Mỹ, An Nhơn, Bình ðịnh 

Quốc tịch:           Việt Nam 

Dân tộc:             Kinh 

Quê quán:            Nhơn Mỹ, An Nhơn, Bình ðịnh 
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ðịa chỉ thường trú:     367 Trường Chinh, P Trà Bá, TP.Pleiku 

Số ñiện thoại liên lạc:    593 657 245 

Trình ñộ văn hóa:      12/12 

Trình ñộ chuyên môn:   Kỹ sư cơ khí – Cử nhân kinh tế 

Quá trình công tác:    

Từ năm 1985 ñến năm 1987: CB phòng kỹ thuật nhà máy cơ khí thống nhất ðaklak 

Từ năm 1987 ñến năm 1995: Phụ trách kỹ thuật xí nghiệp cơ khí 17/3, TP. pleiku 

Từ năm 1995 ñến năm 1997: Trưởng phòng kỹ thuật Công ty Mía ñường Gia Lai 

Từ năm 1997 ñến năm 2000: Giám ñốc nhà máy - Công ty TNHH Mía ñường Buorbon 
Gia Lai 

Từ năm 2000 ñến năm 2007: Phó Tổng Giám ñốc Công ty TNHH Mía ñường Bourbon 
Gia Lai 

Từ năm  2007 ñến năm 2009: Giám ñốc Công ty CP Mía ñường – Nhiệt ñiện Gia Lai 

Chức vụ hiện nay tại công ty: Thành viên Hội ñồng quản trị, Giám ñốc Cty             

Số cổ phần nắm giữ:15.000 Cổ phần 

Hành vi vi phạm pháp luật:  Không 

Quyền lợi mâu thuẫn với công ty: Không 

Các khoản nợ ñối với Công ty: Không 

Những người có liên quan: (họ tên, số cổ phần nắm giữ). 

- Vợ: Nguyễn Thị Hiếu Thảo: 20.000 Cp 

- Con: Nguyễn Thị Hiếu Thương: 10.000Cp 

• Ủy viên hội ñồng quản tr ị: 

Họ tên:Nguyễn Văn Lừng 

Giới tính:           Nam  

Ngày tháng năm sinh:  20/10/1958  

Nơi sinh:           Thanh Miện – Hải Dương 

Số CMND:          230 195 594 

Nơi cấp:            Công an tỉnh Gia Lai 

Ngày cấp:           2 4/09/2003 

Quốc tịch:          Việt Nam 

Dân tộc:            Kinh  

Quê quán:           Thanh Miện - Hải Dương 

ðịa chỉ thường trú:    25 Tôn Thất Thuyết, P Thống Nhất, TP Pleiku 

Số ñiện thoại cơ quan:  0593 657 264  

Trình ñộ văn hóa:     10/10  

Trình ñộ chuyên môn:  ðại học quản lý kinh tế Công nghiệp, Cử nhân luật 
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Quá trình công tác:  

 Từ năm 1978 ñến năm 1986: Kế  toán - Khách sạn Gia Lai 
 Từ năm 1987 ñến năm 1992: Trưởng phòng Nhân sự nhà máy chế biến mỳ Việt- Thái - 
An khê  
Từ tháng 09/1995 ñến tháng 7/2007: Giám ñốc Nông nghiệp -Công tác tại công ty Mía 
ñường Bourbon Gia Lai. 

Chức vụ hiện nay tại công ty: thành viên HðQT, Phó Giám ñốc Công ty 

Chức vụ hiện tại tại công ty khác:  Không 

Số cổ phần nắm giữ: 40.000 cổ phiếu 

Hành vi vi phạm pháp luật:  Không 

Quyền lợi mâu thuẫn với công ty: Không  

Các khoản nợ ñối với Công ty: Không 

Những người có liên quan (họ tên, số cổ phần nắm giữ). 

       Em ruột: Nguyễn Thị Hoạt, số cổ phần sở hữu: 5.000 CP 

• Ủy viên hội ñồng quản tr ị: 

Họ tên:    Phan Tính 

Giới tính:             Nam 

Ngày tháng năm sinh:    20/6/1960 

Nơi sinh:             ðông Hợp - ðông Hưng - Thái Bình  

Số CMND:            230 859 747 

Ngày cấp:             25/5/2007 

Nơi cấp:              Công an tỉnh Gia Lai 

Quốc tịch:            Việt Nam 

Dân tộc:              Kinh 

Quê quán:             ðông Hưng, Thái Bình 

ðịa chỉ thường trú:      89/1 Nguyễn Thái Học, Tp. Pleiku, Gia Lai 

Số ñiện thoại cơ quan:    059. 3823 604 

Trình ñộ văn hóa:       12/12 

Trình ñộ chuyên môn:    Cử nhân kinh tế  

Quá trình công tác: 

Từ tháng 11 năm 1986 ñến tháng 4 năm 1988 công tác tại Sở Nông nghiệp tỉnh Gia Lai 
- Kon Tum. 

Tháng 5 năm 1988 chuyển công tác về Công ty Chè Gia Lai. 

Từ tháng 5 năm 1994 nhận công tác tại Công ty ðiện Gia Lai. Tháng 5 năm 1997 ñến 
nay giữ chức Trưởng phòng tổ chức - Hành chính Công ty ðiện Gia Lai.   

Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên Hội ñồng quản trị Công ty cổ phần Mía ñường 
Nhiệt  ñiện  Gia Lai. Thành viên Hội ñồng quản trị Công ty CP ðầu tư ðiện Tây 
Nguyên; Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính Công ty ðiện Gia Lai 
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Số cổ phần nắm giữ:30.000 Cổ phần 

Hành vi vi phạm pháp luật:  Không 

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không  

Các khoản nợ ñối với Công ty: Không 

Cổ phần những người có liên quan ñang nắm giữ: Không 

• Ủy viên hội ñồng quản tr ị: 

Họ tên:    Hà Huy Cường  

Giới tính:             Nam  

Ngày tháng năm sinh:    20/06/1978  

Số CMND:            273 053 061 

Ngày cấp:             26/5/1995 

Nơi sinh:             Nghệ Tĩnh    

Quốc tịch:            Việt Nam   

Dân tộc:              Kinh  

Quê quán:             Huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Nghệ Tĩnh 

ðịa chỉ thường trú:      Huyện Châu ðức - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 

Số ñiện thoại cơ quan:    059 3 720082 

Trình ñộ văn hóa:       12/12   

Trình ñộ chuyên môn:    Cử nhân kinh tế kỹ thuật 

Quá trình công tác:  

Từ năm 2002 Giám ñốc Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín - CN Gia Lai 

Chức vụ hiện nay tại công ty: Thành viên Hội ñồng quản trị 

Chức vụ hiện tại tại công ty khác: Giám ñốc Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín - Gia Lai 

Số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần  

Hành vi vi phạm pháp luật: Không 

Quyền lợi mâu thuẫn với công ty:Không 

Các khoản nợ ñối với Công ty: Không 

Những người có liên quan nắm giữ cổ phần: Không 

• Trưởng ban kiểm soát: 
 

 Họ tên:             Phan Thanh Lạc 

 Giới tính:   Nam 

 Ngày tháng năm sinh:  03/8/1960 

 Nơi sinh:   Giao Xuân - Giao Thuỷ - Nam ðịnh 

 Số CMND:  230681756 

 Ngày cấp:  27/8/2003 



 
 CTY CP MÍA ðƯỜNG NHIỆT ðIỆN GIA LAI BẢN CÁO BẠCH 

 

Tổ chức tư vấn CTCP Chứng khoán Hoàng Gia 106 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh ww.rose.com.vn 47/54 

 

 Nơi cấp:  Công an tỉnh Gia Lai 

 Quốc tịch:  Việt Nam 

 Dân tộc:  Kinh 

 Quê quán:  Giao Thuỷ - Nam ðịnh 

 ðịa chỉ thường trú:   14 Sư Vạn Hạnh, P.Hội Thương, Tp.Pleiku, Gia Lai 

 Số ðT liên lạc cơ quan:  059. 3716 169 Trình ñộ văn hóa:12/12 

 Trình ñộ chuyên môn:   ðại học tài chính kế toán 

 Quá trình công tác: 

Từ tháng 01 năm 1983 ñến tháng 12/1994 làm kế toán Sở Thuỷ lợi Gia Lai. 

Từ tháng 01 năm 1995 ñến nay: là Kế toán trưởng Công ty ðiện Gia Lai. 

Chức vụ công tác hiện nay: Trưởng ban kiểm soát công ty cổ phần Mía ñường Nhiệt 
ñiện Gia Lai Trưởng ban kiểm soát CTCP ðầu tư ðiện Tây Nguyên;, Kế toán trưởng 
Công ty ðiện Gia Lai 

Số cổ phần nắm giữ: 30.000 Cổ phần 

 Hành vi vi phạm pháp luật: Không 

 Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không 

Các khoản nợ ñối với Công ty: Không 

 Cổ phần những người có liên quan ñang nắm giữ: 

 Vợ:  Nguyễn Thị ðiều  Số cổ phần nắm giữ:35.000CP 

• Thành viên ban kiểm soát: 

Họ tên:    ðặng Xuân Cẩm 

Giới tính:           Nam  

Ngày tháng năm sinh:  08/04/1950  

Số CMND:          230 517 347 

Nơi cấp:            Công an tỉnh Gia Lai 

Ngày cấp:           15/5/2009 

Nơi sinh:           Tây Sơn – Bình ðịnh 

Quốc tịch:          Việt Nam   

Dân tộc:            Kinh  

Quê quán:           Tây Sơn – Bình ðịnh 

ðịa chỉ thường trú:    02 Nguyễn Viết Xuân, P. ðoàn Kết, TX Ayunpa  

Số ñiện thoại cơ quan:  0593 657 245 

Trình ñộ văn hóa:     12/12  

Trình ñộ chuyên môn:  Cao cấp chính trị 

Quá trình công tác:  

Từ năm 1976 ñến năm 1982: Cán bộ Phòng tài chính huyện Ayunpa. 
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Từ năm 1982 ñến năm 1983: Phó trưởng phòng Tài chính huyện Ayunpa - Gia Lai. 

Từ năm 1983 ñến năm 1985: Quyền trưởng phòng tài chính huyện Ayunpa- Gia Lai. 

Từ năm 1986 ñến năm 2000: Trưởng phòng tài chính huyện Ayunpa - Gia Lai. 

Từ năm 2001- ñến năm 2002: Giám ñốc Siêu thị Lào- Việt tại Viên Chăn (Lào) 

Từ tháng 08/2002- ñến 09/2004: Phó Giám ñốc phụ trách chi nhánh Công ty XNK 
Tổng hợp III tại Quy Nhơn (Centrimex) 

Từ năm 07/2006 ñến nay: Trưởng phòng Hành chính - Nhân sự Công ty CP Mía 
ñường- Nhiệt ñiện Gia Lai. 

Chức vụ hiện nay tại công ty: Thành viên ban Kiểm soát, Trưởng phòng HC - NS 

Số cổ phần nắm giữ: 10.000 Cổ phần 

Hành vi vi phạm pháp luật: Không 

Quyền lợi mâu thuẫn với công ty: Không 

Các khoản nợ ñối với Công ty: Không 

Những người có liên quan nắm giữ cổ phần: không. 

• Thành viên ban kiểm soát: 

Họ tên: Lê Trọng Nam 

Giới tính:           Nam  

Ngày tháng năm sinh:  20/10/1962  

Nơi sinh:           An Ninh, Bình Lục , Nam Hà 

Số CMND:          230 347 682 

Nơi cấp:            Công an tỉnh Gia Lai 

Ngày cấp:           24/11/2005 

Quốc tịch:          Việt Nam    

Dân tộc:            Kinh  

Quê quán:           An Ninh, Bình Lục , Nam Hà  

ðịa chỉ thường trú:    Iapa, Gia Lai  

Số ñiện thoại liên lạc:  059 3 857780 

Trình ñộ văn hóa:     10/10  

Trình ñộ chuyên môn:  Sơ cấp chính trị  

Quá trình công tác:   

Chức vụ hiện nay tại công ty: Thành viên ban kiểm soát 

Chức vụ hiện tại tại công ty khác : Chủ nhiệm hợp tác xã nông nghiệp 

Số cổ phần nắm giữ: 3.000 CP 

Hành vi vi phạm pháp luật: Không 

Quyền lợi mâu thuẫn với công ty: Không 

Các khoản nợ ñối với Công ty: Không 
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Những người có liên quan: (họ tên, số cổ phần nắm giữ). 

Vợ: Nguyễn Thị Nhiễu:1.800 CP  

Con: Lê Trọng Cường: 3.900 CP 

Con: Lê Trọng Kiên: 2.200 CP 

• Ban Giám ñốc: 

Giám ñốc: Nguyễn Ngọc Ánh (Lý lịch như trình bày ở trên) 

Phó giám ñốc: Nguyễn Văn Lừng (Lý lịch như trình bày ở trên) 

Phó giám ñốc: 

Họ tên:    Cáp Thành Dũng  

Giới tính:           Nam 

Ngày tháng năm sinh:  10/08/1971  

Nơi sinh:           An Nhơn – Bình ðịnh  

Số CMND:          230 934 911 

Nơi cấp:            Gia Lai 

Ngày cấp:           23/02/2009 

Quốc tịch:          Việt Nam 

Dân tộc:            Kinh  

Quê quán:            An Nhơn - Bình ðịnh 

ðịa chỉ thường trú:    109 Ngô Quyền, TX Ayunpa, Tỉnh Gia Lai.  

Số ñiện thoại liên lạc:   0593 603 337 

Trình ñộ văn hóa:     12/12  

Trình ñộ chuyên môn:  Kỹ sư Công nghệ thực phẩm, Cử nhân kinh tế  

Quá trình công tác: 

Từ năm 1995 ñến năm 1996: Cán bộ kỹ thuật Công ty Mía ñường Gia Lai 

Từ năm 1997 ñến 2004: Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty TNHH Mía ñường Bourbon 
Gia Lai 

Năm 2005 ñến 7/2007: Giám ñốc nhà máy - Công ty TNHH Mía ñường Bourbon Gia 
Lai 

Từ tháng 8/2007 ñến nay: Phó Giám ñốc CTCP Mía ñường Nhiệt ñiện Gia  Lai 

Chức vụ hiện nay tại công ty: Phó giám ñốc  

Chức vụ hiện tại tại công ty khác:  Không 

Số cổ phần nắm giữ:  10.000 Cổ phần 

Hành vi vi phạm pháp luật: Không 

Quyền lợi mâu thuẫn với công ty: Không 

Các khoản nợ ñối với Công ty: Không 

Những người có liên quan: (họ tên, số cổ phần nắm giữ). 



 
 CTY CP MÍA ðƯỜNG NHIỆT ðIỆN GIA LAI BẢN CÁO BẠCH 

 

Tổ chức tư vấn CTCP Chứng khoán Hoàng Gia 106 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh ww.rose.com.vn 50/54 

 

 - Vợ: Võ Thị Minh Phấn :10.000 CP  

 - Anh ruột: Cáp Thành Long: 57.000 CP.  

• Kế toán trưởng: 

Họ tên:    Hồ ðắc Dũng  

Giới tính:           Nam  

Ngày tháng năm sinh:  02/04/1954  

Số CMND:          230 054 294 

Ngày cấp:           23/02/2009 

Nơi cấp:            Công an Gia Lai 

Nơi sinh:           An Nhơn - Bình ðịnh 

Quốc tịch:          Việt Nam 

Dân tộc:            Kinh  

Quê quán:           An Nhơn - Bình ðịnh 

ðịa chỉ thường trú:    19 ðoàn Thị ðiểm, P.Diên Hồng, TP.Pleiku  

Số ñiện thoại :        0593 657 217 

Trình ñộ văn hóa:      12/12  

Trình ñộ chuyên môn:  Cử nhân kế toán tài chính 

Quá trình công tác:  

Từ năm 1980 ñến năm 1988: Kế toán trưởng xí nghiệp cơ khí tỉnh Gia Lai-Kom tum. 

Từ năm 1988 ñến năm 1989: Chuyên viên kinh tế Sở Công nghiệp Tỉnh Gia Lai. 

Từ năm 1990 ñến tháng 07/1995: Kế toán trưởng Công ty Dầu thực vật Tỉnh Gia Lai. 

Từ tháng 08/1995 ñến tháng 07/2007: Kế toán trưởng Công ty Mía ñường Gia Lai 
kiêm kế toán trưởng Công ty TNHH Mía ñường Bourbon Gia Lai. 

Từ tháng 08/2007 ñến nay: Kế toán trưởng Cty CP Mía ñường Nhiệt ñiện Gia Lai. 

Chức vụ hiện nay tại công ty: Kế toán trưởng  

Chức vụ hiện tại tại công ty khác: Không 

Số cổ phần nắm giữ: 20.000 Cp 

Hành vi vi phạm pháp luật:không 

Quyền lợi mâu thuẫn với công ty: không 

Các khoản nợ ñối với Công ty: Không 

Những người có liên quan nắm giữ cổ phần:Không 

13. Tài sản (thời ñiểm 30/09/2009)                              ðvt: ðồng 

TT Khoản mục Nguyên giá Giá tr ị còn lại  % còn lại 
I TSCð Hữu hình 191,873,598,854 88,915,305,657 46% 
1 Nhà cửa vật kiến trúc 62,518,205,817 36,276,096,662 58% 
2 Máy móc thiết bị 140,439,509,460 51,666,949,081 37% 
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3 Phương tiện vận tải 2,378,360,750 690,227,806 29% 
4 Thiết bị văn phòng 767,252,392 282,032,108 37% 

II TSCð Vô hình 2,461,186,516 1,424,653,025 58% 
  Tổng cộng 194,334,785,370 90,339,958,682 46% 

 
 

14. ðất ñai, bất ñộng sản thuộc quyền quản lý sử dụng của Công ty: 

Công ty hiện ñang sử dụng lô ñất có diện tích 160.000 m2 tại ñịa chỉ số 561 Trần 
Hưng ðạo, thị xã Ayunpa, tỉnh Gia Lai theo giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất số 
K691181 do UBND tỉnh Gia Lai cấp ngày 19/08/1997 thời hạn sử dụng 49 năm (ñến 
tháng 8/2047), mục ñích giao ñất là ñất sản xuất kinh doanh, hình thức là thuê ñất trả tiền 
thuê hàng năm. Hiện nay Công ty ñang sử dụng làm trụ sở văn phòng công ty và xây dựng 
nhà máy trên phần diện tích ñất ñược giao trên.  

15. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận, cổ tức trong năm kế tiếp 

Năm 2009 Năm 2010 

Chỉ tiêu Tri ệu 
ñồng 

% tăng giảm so 
với năm 2008 

Tri ệu 
ñồng 

% tăng giảm 
so với 2009 

Doanh thu thuần 180,707 -3% 277,000 53% 
Lợi nhuận sau thuế 33,250 -21% 35,000 21% 
LN sau thuế/DT thuần 18%   17%   
LN sau thuế/VCSH 27%   27%   
Tỷ lệ cổ tức/mệnh giá 18%   22%   

 
   

Ghi chú: Doanh thu từ năm 2010 tăng do diện tích trồng mía ñược mở rộng, hiện tại diện 
tích mía ñã trồng phục vụ cho việc khai thác trong niên vụ 2010 là 5.040 ha, tăng  1.150 ha so với 
diện tích khai thác năm 2009 là 3.890 ha. 

 Diện tích mía nguyên liệu phục vụ sản xuất  năm 2008 là 3.867 ha, tương ñương với diện 
tích mía trong năm 2009, tuy nhiên lợi nhuận kế hoạch năm 2009 thấp hơn lợi nhuận thực tế năm 
2008 do dụ kiến  năm 2009 giá mía nguyên liệu ñầu vào tăng giá theo theo tình hình chung của 
thị trường.  

16. tổ chức tư vấn về kế hoạch lợi nhuận và cổ tức 
 

Với tư cách là tổ chức tư vấn, ROSE ñưa ra ñánh giá về hoạt ñộng kinh doanh của 
SEC trong giai ñoạn từ năm 2009-2010 dựa trên cơ sở thu thập thông tin, nghiên cứu phân 
tích thực trạng hoạt ñộng sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính hiện nay của SEC. 
ROSE cho rằng kế hoạch lợi nhuận và cổ tức của SEC dự kiến trong giai ñoạn 2009-2010 
là phù hợp và khả thi nếu không có những biến ñộng bất thường và bất khả kháng tác 
ñộng tới hoạt ñộng kinh doanh của doanh nghiệp. 

ROSE cũng xin lưu ý rằng, các ý kiến nhận xét nêu trên ñược ñưa ra dưới góc ñộ 
ñánh giá của một tổ chức tư vấn, dựa trên những cơ sở thông tin ñược thu thập có chọn lọc 
và dựa trên lý thuyết về tài chính chứng khoán mà không hàm ý bảo ñảm giá trị của chứng 
khoán cũng như tính chắc chắn của những số liệu ñược dự báo. Nhận xét này chỉ mang 
tính tham khảo với nhà ñầu tư khi tự mình ra quyết ñịnh ñầu tư.   
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17.  Thông tin về những cam kết nhưng chưa ñược thực hiện của tổ chức ñăng ký 
niêm yết:  Không  

18.  Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới công mà có thể ảnh hưởng 
giá cổ phiếu chứng khoán ñăng ký niêm yết: Không 

V. CHỨNG KHOÁN NIÊM Y ẾT 
 

1. Loại chứng khoán:Cổ phiếu phổ thông 

2. Mệnh giá: 10.000 ñ/ cổ phiếu 

3. Tổng số chứng khoán niêm yết: 12.613.472 cổ phiếu 

4. Số lượng cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng theo quy ñịnh của pháp luật: 

Số cổ phần của cổ ñông sáng lập là 7.857.692 cổ phần. Sau thời hạn 03 năm, kể từ 
ngày Công ty ñược cấp giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh (ngày 02/08/2007), các hạn 
chế chuyển nhượng của cổ phần của cổ ñông sáng lập ñược bãi bỏ. 

          Thành viên Hội ñồng quản trị, Ban Giám ñốc, Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng nắm 
giữ 228.000 CP (không tính số cổ phiếu thuộc sở hữu Nhà nước do các cá nhân trên ñại 
diện nắm giữ) và cam kết nắm giữ 100% số cổ phiếu do mình sở hữu trong thời gian 06 
tháng kể từ ngày niêm yết và 50% số cổ phiếu này trong thời gian 06 tháng tiếp theo. 

5. Giá niêm yết dự kiến: 18.000ñ/cổ phiếu 

6. Phương pháp tính giá 
 

Tính theo phương pháp so sánh chỉ số P/B: 

Tên Công Ty Mã cổ phiếu Thị trường P/BV 
CTCP Mía ñường Lam Sơn LSS HOSE 2.33 
CTCP ñường Biên Hòa BHS HOSE 1.81 
CTCP Bourbon Tây Ninh SBT HOSE 1.3 

Trung bình   1.81 
   

 

Nguồn:  Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh, Bản tin thị trường, 30/10/2009 
 

Giá trị sổ sách của cổ phiếu SEC tại thời ñiểm 30/09/2009: 
 

                   Vốn chủ sở hữu                   160,250,164,530ñồng 
BV  =  -----------------------------     =    -----------------------------  = 12,705 ñồng/cổ phiếu 
            Số cổ phiếu ñang lưu hành          12,613,472cổ phiếu 
    

    Gía cổ phiếu SEC theo phương pháp P/B là 23.000 ñồng/cp (1.81 *12,705ñồng/cp)  
 

�
      

 Với tình hình thị trường có nhiều biến ñộng trong thời ñiểm cổ phiếu SEC chào sàn 
và thực tế hiện nay trên thị trường OTC cổ phiếu SEC giao dịch quanh mức giá 
18.000ñ/cp, chúng tôi ñưa ra mức giá tham chiếu trong phiên giao dịch ñầu tiên là 18.000 
ñồng/cp. 

7. Giới hạn về tỉ lệ nắm giữ ñối với người nước ngoài 

 Khi cổ phiếu của Công ty ñược niêm yết giao dịch trên HOSE thì các cổ ñông nước 
ngoài có thể tham gia mua bán cổ phiếu theo các quy ñịnh của pháp luật Việt Nam hiện 
hành. 
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8. Các loại thuế có liên quan 

 Về thuế GTGT 
Các loại sản phẩm của công ty chịu mức thuế gía trị gia tăng như sau: 
 

- Các loại sản phẩm: ñường, mật rỉ, phân bón mức thuế suất là 5%.  
- ðiện thương phẩm: mức thế suất là 10%. 
 

8.2. Về thuế TNDN 
 

Chuyển sang hoạt ñộng dưới hình thức Công ty Cổ phần, Công ty ñược ưu ñãi về 
thuế thu nhập doanh nghiệp: Theo Giấy chứng nhận ñầu tư số 1950 - GCNðC2/39/1 ngày 
19/10/2007 của UBND tỉnh Gia Lai thì thuế thu nhập doanh nghiệp ñối với Công ty là 
10% trong 05 năm (từ năm 2007 ñến năm 2011) và 25% trong những năm tiếp theo, riêng 
02 năm (2007 và 2008) chỉ nộp 50% thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp. Ngoài ra công 
ty ñược giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp của Quý 4/2008 và cả năm 2009 theo 
thông tư số 03/2009/TT-BTC ngày 13/01/2009.  

 
 

8.3. Thuế thu nhập cá nhân 
 

ðối với cá nhân trong nước và nước ngoài ñầu tư chứng khoán tại Vi ệt Nam tạm 
thời chưa phải nộp thuế thu nhập ñối với khoản thu nhập từ cổ tức, lãi trái phiếu, chênh 
lệch mua bán chứng khoán và các khoản thu nhập khác từ ñầu tư chứng khoán theo quy 
ñịnh hiện hành. 

VI. CÁC ðỐI TÁC LIÊN QUAN ðẾN VIỆC NIÊM Y ẾT 

1. Tổ chức tư vấn: 
 

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HOÀNG GIA (ROSE) 

Website :  www.rose.com.vn 

Email    :  contact@rose.com.vn 

ðịa chỉ  :  106 Nguyễn Huệ, Quận 1, TPHCM 

Số ðT   :  (84) 08. 38247.948 .  Fax :(84) 08. 38247.950 

2. Tổ chức kiểm toán: 
 

CÔNG TY KI ỂM TOÁN VÀ K Ế TOÁN AAC 

Website:  www.aac.com.vn 

Email:   aac@dng.vnn.vn 

ðịa chỉ:  217 Nguyễn Văn Linh, TP ðà Nẵng 

Số ðT:  (84) 511. 3655 886.  Fax:   (84) 511. 3655 887 

VII.  PHỤ LỤC 

1. Phụ lục I: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh 

2. Phụ lục II:  ðiều lệ công ty phù hợp với ðiều lệ mẫu công ty niêm yết 

3. Phụ lục VI:  Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2007, 2008 

4. Phụ lục VII:  Các báo cáo tài chính 09 tháng ñầu năm 2009 

5. Các phụ lục khác (nếu có) 

 



 
 CTY CP MÍA ðƯỜNG NHIỆT ðIỆN GIA LAI BẢN CÁO BẠCH 

 

Tổ chức tư vấn CTCP Chứng khoán Hoàng Gia 106 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh ww.rose.com.vn 54/54 

 

                              Gia Lai, ngày 27 tháng 11 năm 2009 
 

TỔ CHỨC NIÊM Y ẾT 
CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ðƯỜNG NHIỆT ðIỆN GIA LAI 

 

                       GIÁM ðỐC 
 
 
 
 
 
                  Nguyễn Ngọc Ánh 
                         

              TM. HỘI ðỒNG QUẢN TRỊ 
                             CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
                         Tân Xuân Hiến  
 

        TRƯỞNG BAN KI ỂM SOÁT 
 
 
 
 
 
 
                  Phan Thanh Lạc 
  
 
 
 

                    KẾ TOÁN TRƯỞNG 
 
 
 
                    
 
                 
                           Hồ ðắc Dũng 
 

TỔ CHỨC TƯ VẤN 
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HOÀNG GIA 

 
 
                                                    TỔNG GIÁM ðỐC 
 
 
 
 
 
 
                                                       Hồ Công Hưởng 
 

 


