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Kính thưa: Quý vị cổ đông;  Quý vị đại biểu! 

 

 

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần mía đường Sóc Trăng; 

- Căn cứ tình hình thực tiễn hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty cổ phần Mía 

đường Sóc Trăng niên độ 2021-2022; Ban điều hành công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ 

đông thường niên 2022 về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh niên độ 2021-2022 và 

Kế hoạch SXKD niên độ 2022-2023, với những nội dung cơ bản sau: 

 

PHẦN I 

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH 2021-2022 

I.  Một số chỉ tiêu chủ yếu:  

STT Chỉ tiêu ĐVT 

Vụ 2021-2022 
So sánh 

(%)  Kế hoạch Thực hiện 

A B C D E E/D 

1 Sản lượng mía sạch Tấn 124.800 115.556 93,00 

2 Sản lượng đường sản xuất Tấn 12.752 12.727,6 99,81 

3 Điện phát lưới KW 4.400.000 3.536.340 80,37 

4 Tổng doanh thu Tr.đ 237.700 253.792 106,77 

5 Lợi nhuận trước thuế Tr.đ 3.100 27.192 877,16 

6 Lợi nhuận sau thuế Tr.đ  24.644  

Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh niên độ 2021-2022: 

Niên vụ 2021 -2022 gặp phải sự cạnh tranh gay gắt trong công tác thu mua với các 

đơn vị khác, mía nước và đặc biệt là thương lái đưa mía đi Cái Cui, Long An. Trước tình 

hình khó khăn đó Ban điều hành đã triển khai nhiều giải pháp để giữ được sản lượng mía 

nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh như: 

+ Nắm bắt xu thế thực trạng vùng nguyên liệu, công ty đã thành lập 02 tổ thu mua 

mía xô song song với mua mía chữ đường. 



+ Giai đoạn gần cuối vụ công ty phải điều chỉnh tăng giá mía và cước vận chuyển 

để hạn chế tối đa sản lượng mía bán ra ngoài. Bên cạnh đó ngay từ đầu vụ sản xuất công ty 

đã bố trí tăng nhân sự cho tổ thu mua hỗ trợ nguyên liệu.  

+ Tăng cường kiểm soát giảm tổn thất trong chế biến để giảm tỷ lệ tiêu hao 

mía/đường. Chỉ tiêu này thực hiện vụ 2021 - 2022 rất tốt, giảm nhiều so với kế hoạch và so 

với các năm trước, đây là chỉ tiêu quan trọng đã góp phần hạ giá thành sản phẩm đem lại 

hiệu quả cao. 

+ Tập trung quản lý dây chuyền công nghệ tiết giảm tiêu hao hơi, phát điện lưới góp 

phần giảm chi phí sản xuất để hạ giá thành sản phẩm. 

+ Tập trung sản xuất các loại sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng và có giá bán 

tốt nhất, phù hợp với điều kiện sản xuất chế biến của công ty. 

+ Tận thu các sản phẩm phụ của sản xuất chế biến đường (bã bùn, tro lò, mật rỉ) để 

tăng doanh thu cho công ty 

+ Tổ chức lại bộ máy điều hành tinh gọn đáp ứng yêu cầu công việc. 

Vì vậy kết quả sản xuất kinh doanh trong năm lãi sau thuế 24,644 tỷ đồng. Đây  

là chỉ tiêu quan trọng và đáng được khích lệ trong điều kiện còn nhiều khó khăn chung của 

ngành mía đường. 

II. Công tác nguyên liệu: 

1. Về công tác thu mua mía nguyên liệu: 

- Sản lượng mía ép đạt 92,6 % kế hoạch. Nguyên nhân chủ yếu là do thương lái cạnh 

tranh thu mua mía nguyên liệu với giá cao để mang đi Cái Cui, Long An bán xô. 

- Giá mía thu mua thực tế cao hơn kế hoạch do trong quá trình sản xuất công ty có 

điều chỉnh tăng thêm để phù hợp với thị trường. Cước phí vận chuyển mía bình quân cũng 

cao hơn kế hoạch, nguyên nhân là do giá nhiên liệu tăng cao. 

- Công tác thu hoạch, vận chuyển cơ bản đáp ứng được yêu cầu sản xuất của Nhà 

máy. 

2. Về công tác đầu tư vụ 2021 - 2022 

- Vụ mía 2021 – 2022 Công ty thực hiện ký hợp đồng đầu tư cho bà con trồng mía 

với tổng số tiền trên 15 tỷ đồng.  

- Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 thực hiện giãn cách xã hội nên công tác chuyển 

giao phân bón và giải ngân tiền đầu tư cho người dân gặp khó khăn, một số hộ đề nghị nhận 

đầu tư nhưng do giải ngân trễ nên họ không nhận đầu tư dù đã ký hợp đồng.  

- Đầu tư trực tiếp đến người dân (không có các HTX/THT) nên số lượng hợp đồng 

nhiều, quản lý số lượng hộ dân nhiều, đến thời điểm thu hoạch có một bộ phận người dân 

không thực hiện đúng hợp đồng bán mía cho công ty mà bán cho thương lái với giá cao hơn 

để vận chuyển bán cho Tây Ninh. 

- Những hộ dân có điều kiện tự đầu tư chi phí trồng, chăm sóc mía, không ký hợp 

đồng với công ty để có thể tự do mua bán. 

3. Về thu hồi công nợ đầu tư: 

Tính đến ngày 08/10/2022 nợ đầu tư của 3 vụ (19-20, 20-21 và 21-22) còn tồn đọng 

là 84.199.500 đồng. Số nợ này Ban điều hành đang tích cực thu hồi. 



III. Công tác sản xuất chế biến và BDSC máy móc thiết bị: 

1. Chất lương BDSC lớn thiết bị năm 2021: 

- Thiết bị sau khi bảo dưỡng sửa chữa đưa vào hoạt động ổn định phát huy hết công 

suất. Hiệu suất an toàn thiết bị vụ 2021-2022 cao hơn 2,76% so với vụ trước (vụ này là 

98,22%, vụ trước 95,46%), hiệu suất an toàn sản xuất cao hơn 33,49% so với vụ trước (vụ 

này là 88,36 %, vụ trước là 54,87%), bên cạnh đó cũng còn một vài sự cố thiết bị nhỏ nhưng 

được xử lý nhanh chóng để đưa dây chuyền vào hoạt động trở lại. 

2. Công tác sản xuất chế biến 

Một số chỉ tiêu chủ yếu: 

TT Chỉ tiêu ĐVT Kế hoạch  Thực hiện  

So sánh 

Tăng (+), 

giảm (-) 

A B C D E E/D 

1. Một số chỉ tiêu về tổn thất 

 + Pol bã bình quân % <1,84 1,85 0,01 

 + Pol bùn bình quân % ≤1,63 1,84 0,21 

 + Ap mật rỉ bình quân % ≤36,00 35,51 -0,49 

2. Hiệu suất sản xuất 

 + Hiệu suất an toàn thiết bị % ≥ 96,02 98,22 2,2 

 + Hiệu suất tổng thu hồi % ≥ 80,45 82,89 2,44 

- Vụ sản xuất 2021-2022 các chỉ tiêu quan trọng như hiệu suất tổng thu hồi, tỷ lệ 

mía/đường, hiệu suất chế luyện, tổn thất không xác định đều tốt hơn so với vụ trước và kế 

hoạch đề ra.  

- Chất lượng đường ổn định hơn các vụ trước, cỡ hạt lớn và đồng đều hơn đáp ứng 

được yêu cầu của khách hàng.  

  - Việc sử dụng hoá chất vụ sản xuất 2021-2022 được giám sát, kiểm soát chặt chẽ 

và sử dụng đúng mục đích, đa số các loại hóa chất đều sử dụng ở mức thấp so với định mức 

và giảm đáng kể so với vụ 2020-2021. 

  Tuy nhiên công tác sản xuất vẫn còn một số hạn chế như: Pol bùn cao hơn vụ trước 

và cao hơn kế hoạch, nguyên nhân do tháng 4 nhà máy phải ngưng ép chờ mía nhiều lần, 

chất lượng mía giảm đặc biệt là mía mua xô tạp chất cao gây nhiều khó khăn cho việc lắng 

lọc. Ap mật rỉ bình quân thấp hơn kế hoạch nhưng một số thời điểm chỉ tiêu này vẫn còn 

cao. 

IV. CÔNG TÁC TỔ CHỨC, LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG. 

- Vụ 2021-2022 trên tinh thần tiếp tục kiện toàn về mô hình quản lý, cơ cấu tổ chức 

điều hành công ty từ năm trước, Ban điều hành tiếp tục thực hiện sắp xếp lại lao động nhằm 

đảm bảo bộ máy tinh gọn và hiệu quả, đáp ứng với yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh 

của Công ty trong điều kiện mới. 



- Các năm gần đây do sản lượng mía thu mua của Công ty đạt thấp, thời gian sản 

xuất ngắn, thời gian nghỉ chờ việc nhiều, mặt khác nghành Mía đường cũng gặp nhiều khó 

khăn nên lao động có tay nghề cao thiếu hụt rất lớn, Công ty phải huy động sự hỗ trợ từ các 

đơn vị bạn và bố trí lao động đi làm thêm giờ mới đủ lao động bố trí các vị trí vận hành dây 

chuyển chế biến đường. Việc huy động lao động làm thêm giờ đã được công ty thực hiện 

đúng quy định của pháp luật. 

- Công ty luôn quan tâm đến thu nhập và đời sống của người lao động. Tiền lương 

và các chế độ khác như: BHXH, BHYT, phụ cấp độc hại ... Công ty thực hiện đầy đủ, kịp 

thời theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Ngoài ra vào các dịp lễ tết, Công ty đều 

tặng quà, chi lương tháng 13, thưởng kết thúc vụ sản xuất ... để động viên người lao động 

hoàn thành tốt nhiệm vụ.  

V. CÔNG TÁC MUA HÀNG . 

Công tác mua hàng hóa vật tư được thực hiện chặt chẽ đúng quy chế và có chất lượng 

tốt. Công tác chào giá được mở rộng ra nhiều nhà cung cấp có uy tín, việc xét chọn giá được 

thực hiện công khai minh bạch và hàng hóa cung ấp đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu 

sản xuất của công ty. 

VI. CÔNG TÁC TÀI CHÍNH. 

- Công tác quản lý tài chính đáp ứng được yêu cầu, kiểm soát và sử dụng vốn đúng 

mục đích, bảo đảm lợi ích của Cổ đông và người lao động. 

- Mọi hoạt động đều được kiểm tra giám sát bởi Ban kiểm soát, công tác báo cáo kịp 

thời, quyết toán đúng theo quy định.  

 

PHẦN II 

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT, KINH DOANH VỤ 2022-2023 

 

I. Kế hoạch SXKD sản phẩm đường và các sản phẩm sau đường: 

Các chỉ tiêu cơ bản của vụ sản xuất 2022-2023 cụ thể như sau: 

 

TT Chỉ tiêu ĐVT Năm 2022-2023 

1 Tổng doanh thu Tr. đồng 323.557 

2 Tổng chi phí Tr. đồng 319.557 

3 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế Tr. đồng 4.000   

II. Một số giải pháp thực hiện. 

1. Về công tác Nguyên liệu: 

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác đầu tư trực tiếp đến người nông dân trồng mía, tăng 

cường hơn nữa công tác tuyên truyền vận động người dân thực hiện bán mía trực tiếp cho 

công ty, giảm các khâu trung gian, giảm các chi phí sản xuất mía để tăng thu nhập cho 

người trồng mía. Tập trung đầu tư phân bón cho chăm sóc mía để cơ cơ cấu đầu tư hợp lý 

và nâng cao chất lượng mía nguyên liệu cho chế biến. 



- Thực hiện sớm việc ký hợp đồng mua mía tại rẫy theo các hình thức: mua theo 

CCS và mua xô để chủ động giữ mía cho công ty sản xuất. Việc thỏa thuận mua mía với 

chủ rẫy sẽ được kết hợp cùng đầu công thu hoạch mía, phương tiện vận chuyển nhằm chủ 

động được khâu thu hoạch mía đáp ứng đủ sản lượng mía ép hàng ngày cho nhà máy.  

- Tổ chức tập huấn để hướng dẫn kỹ thuật cho người trồng mía (bón phân, đánh 

lá…). Tiếp tục tìm hiểu các kỹ thuật canh tác mới, các mô hình ứng dụng cơ giới hóa, giống 

mía mới cho năng suất và chữ đường cao để chuyển giao cho người dân trong vùng nguyên 

liệu góp phần hạ giá thành sản xuất và tăng thêm thu nhập cho người trồng mía. 

- Phối hợp với địa phương xây dựng triển khai thí điểm mô hình tổ hợp tác sản xuất 

mía tại một số xã trọng điểm để hoàn thiện mô hình liên kết sản xuất mía giữa người nông 

dân, chính quyền địa phương, nhà máy chế biến góp phần nâng cao hiệu quả của người 

trồng mía, ổn định vùng mía nguyên liệu. 

- Ban hành chính sách đầu tư, hỗ trợ, kịp thời và phù hợp để tiếp tục mở rộng vùng 

mía cho vụ 2023 – 2024 và các vụ tiếp theo. 

2. Khối sản xuất chế biến Đường: 

            - Ban giám đốc NMĐ, trưởng ca cần giám sát chặt chẽ việc thực hiện các thông số 

kỹ thuật, chỉ tiêu công nghệ trên dây chuyền sản xuất, nâng cao hiệu quả sản xuất, chất 

lượng sản phẩm, giảm tỷ lệ tiêu hao mía/đường, tiếp tục rà soát tiết giảm các khoản chi phí, 

thực hành tiết kiệm trong mọi lĩnh vực nhằm hạ giá thành sản phẩm, đủ sức cạnh tranh với 

thị trường. 

- Kiểm soát chặt chẽ chất lượng nguyên liệu đầu vào, các chỉ tiêu pol bùn, pol bã, 

AP mật rỉ, tránh rò rỉ, thất thoát trên dây chuyền để nâng cao hiệu suất thu hồi. 

- Tăng cường công tác kiểm tra giám sát, sửa chữa bảo trì thiết bị, tránh để xảy ra 

các sự cố phải ngừng ép. Lập kế hoạch bảo trì đúng định kỳ, chuẩn bị các vật tư dự phòng 

đáp ứng cho công tác sửa chữa, bảo trì từng ca, từng ngày và giảm thời gian ngừng ép, tăng 

hiệu suất an toàn toàn thiết bị. Vận hành, quản lý, sử dụng hiệu quả tối đa các thiết bị bổ 

sung, cải tiến đã thực hiện trong  BDSC năm 2022. 

- Sử dụng vật tư, hóa chất, đúng theo khuyến cáo của nhà sản xuất và định mức của 

công ty. Theo dõi chặt chẽ nguyên liệu mía đầu vào, bán chế phẩm, chất lượng thành phẩm 

để có kế hoạch sử dụng hóa chất thật tiết kiệm và hợp lý. 

-  Nâng cao tinh thần tiết kiệm trong tập thể người lao động trong việc sử dụng điện, 

hơi, nước, tăng cường công tác phối hợp giữa các bộ phận sản xuất để tăng sản lượng điện 

phát lên lưới điện quốc gia.  

- Chủ động công tác đào tạo tại chỗ cho nhân viên vận hành mới, chưa có kinh 

nghiệm, nhất là nhân viên nấu đường, nhân viên bảo trì thiết bị điện, nhân viên vận hành 

cẩu trục, nhân viên vận hảnh lò hơi. Đề xuất khen thưởng kịp thời đối với  nhân viên có 

sáng kiến, cải tiến thiết bị, quản lý điều hành, đem lại hiệu quả cho công ty. 

3. Khối phòng ban nghiệp vụ, phục vụ: 



- Tiếp tục củng cố nhân sự, hoàn thiện chế độ tiền lương, tiền thưởng, đảm bảo 

nguyên tắc thu nhập gắn liền với hiệu quả lao động để người lao động an tâm công tác, làm 

việc và tích cực đóng góp công sức cho sự phát triển đơn vị.  

- Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác mua hàng, bán hàng để góp phần nâng cao 

hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty. Đặc biệt là công tác mua vật tư BDSC phải đảm 

bảo đúng quy định của công ty, tiết kiệm tối đa chi phí và đáp ứng tốt yêu cầu của BDSC 

về chất lượng và thời gian. 

- Chấp hành nghiêm túc quy định của pháp luật về lao động, quan tâm công tác đào 

tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho phát triển của 

đơn vị. Chú trọng công tác tổ chức bộ máy, quan tâm củng cố những bộ phận trực thuộc 

còn thiếu, yếu, chưa theo kịp yêu cầu. Tiếp tục kiện toàn lại bộ máy quản lý, điều hành, rà 

soát định biên, bố trí lại nguồn nhân lực ở các phòng ban chuyên môn và các tổ sản xuất 

theo hướng tinh gọn, đảm bảo đủ năng lực và phù hợp với cương vị công tác để hoàn thành 

tốt nhiệm vụ được giao. 

- Chấp hành nghiêm túc quy định của pháp luật về lao động, bảo vệ môi trường, quan 

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

công nghiệp để đáp ứng yêu cầu về Môi trường theo quy định. 

Trên đây là Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2021-2022 

và kế hoạch SXKD năm 2022-2023, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua. 

Trân trọng cảm ơn ! 
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