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BÁO CÁO  

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NIÊN ĐỘ 2021-2022 

VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NIÊN ĐỘ 2022-2023 

 (Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022) 

 

Kính thưa:  Quý cổ đông;  Quý vị đại biểu 

 

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Mía đường Sóc 

Trăng; 

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021; 

- Căn cứ kết quả SXKD niên độ 2021-2022 của Công ty cổ phần Mía đường Sóc 

Trăng; 

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên về tình 

hình thực hiện nhiệm vụ niên độ 2021-2022 và Phương hướng nhiệm vụ niên độ 2022-

2023, như sau : 

PHẦN I 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NIÊN ĐỘ 2021 -2022 

 

I. NHÂN SỰ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ. 

Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 được bầu bổ sung tại ĐHĐCĐ 

thường niên năm 2019 là 03 thành viên, đảm bảo quy định của pháp luật và Điều lệ công 

ty. Niên độ 2021 -2022 nhân sự của HĐQT ổn định, 03 thành viên là ông Trần Ngọc 

Hiếu, ông Trần Vĩnh Chung và bà Phạm Thị Mai Loan đã đáp ứng tốt công tác chỉ đạo, 

quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NIÊN ĐỘ 2021-2022. 

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị.  

Hội đồng quản trị luôn hoạt động trên nguyên tắc tuân thủ quy định của pháp 

luật; Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty và Nghị quyết của Đại hội Đồng 

cổ đông. 

- Niên độ 2021 - 2022, Hội đồng Quản trị đã tổ chức đầy đủ các cuộc họp định 

kỳ theo quy định để triển khai Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua. Các cuộc họp 

của HĐQT đều có sự tham gia mở rộng của Ban điều hành, Ban Kiểm soát và các đơn 

vị trực thuộc nhằm tạo điều kiện cho các thành viên Hội đồng quản trị nắm bắt tình hình 

hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và đưa ra chỉ đạo kịp thời theo từng lĩnh vực 

được phân công theo dõi, giám sát. 

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

theo đúng thẩm quyền. Các thành viên HĐQT đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham 



gia các cuộc họp của HĐQT và có ý kiến bằng văn bản các vấn đề có liên quan thuộc 

thẩm quyền của HĐQT. Các quyết nghị thông qua tại các phiên họp và lấy ý kiến bằng 

văn bản đều nhận được sự thống nhất cao của các thành viên. Hội đồng quản trị thường 

xuyên có sự thảo luận, hội ý và thống nhất các ý kiến chỉ đạo đối với từng công việc 

phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh. 

Năm 2021-2022 Hội đồng quản đã tập trung chỉ đạo các vấn đề chính như sau: 

- Tiếp tục kiện toàn về cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý điều hành của Công ty đảm 

bảo tinh gọn và hiệu quả. Chú trọng công tác bồi dưỡng cán bộ và hướng dẫn nghiệp vụ 

cho người lao động; sắp xếp lại các đơn vị để tinh gọn bộ máy điều hành. Bố trí cán bộ 

quản lý đúng người đúng việc đặc biệt là cán bộ điều hành sản xuất. 

- Tiếp tục nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các chính sách đầu tư nguyên liệu, hỗ trợ 

và phục vụ người trồng mía một cách thiết thực, hiệu quả để phát triển vùng nguyên liệu 

mía tại các địa bàn trọng điểm của tỉnh Sóc Trăng (Các huyện: Cù Lao Dung, Long Phú, 

Mỹ Tú).  

- Bám sát các diễn biến của thị trường đường, nhận định đánh giá chính xác tình 

hình, quyết định kịp thời, linh hoạt giá mua mía, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động 

của công ty. Vụ sản xuất 2021-2022 đã phê duyệt chủ trương cho Ban điều hành triển 

khai mua mía xô tại rẫy kết hợp hình thức mua mía truyền thống là mua theo CCS nên 

đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc giữ mía trong vùng đầu tư và thu hút thêm sản lượng 

mía cho Nhà máy đường chế biến. 

- Duy trì việc phối hợp thường xuyên với chính quyền địa phương các cấp trong 

công tác phát triển vùng nguyên liệu. Triển khai quyết liệt các nội dung trong chính sách 

đầu tư nguyên liệu mía đã công bố. Trong quá trình triển khai thường xuyên tiếp thu các 

ý kiến đóng góp, đánh giá rút kinh nghiệm để điều chỉnh kịp thời chính sách nhằm mục 

tiêu từng bước khôi phục lại vùng nguyên liệu mía của công ty. 

- Chỉ đạo công tác bảo dưỡng, sửa chữa máy móc thiết bị và công tác sản xuất 

của nhà máy đường đáp ứng yêu cầu tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất và an 

toàn thiết bị. 

- Chỉ đạo công tác mua sắm vật tư, hóa chất đảm bảo công khai, minh bạch, giá 

cả cạnh tranh, chất lượng vật tư mua sắm tốt, đáp ứng yêu cầu của Công ty. Chỉ đạo 

công tác bán hàng linh hoạt theo từng thời điểm để tiêu thụ sản phẩm với giá tốt nhất, 

đảm bảo cân đối nguồn vốn cho hoạt động của công ty và nâng cao hiệu quả sản xuất 

kinh doanh. 

- Bổ sung hoàn thiện hệ thống các Quy định, Quy trình quản lý nội bộ công ty 

theo quy định của pháp luật và phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty để hoạt động 

của công ty ngày càng nề nếp. 

- Tổng thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2021-2022 là 

588.000.000 đồng, nằm trong khuôn khổ mức thù lao đã được Đại hội đồng cổ đông 

thông qua. 

Tóm lại, trong vai trò quản trị, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên  

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

của Công ty đúng định hướng và hỗ trợ Ban điều hành giải quyết các vấn đề phát sinh trong 

công tác sản xuất kinh doanh. 

Căn cứ các quy định của pháp luât, Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ 

về quản trị công ty, Hội đồng quản trị tự đánh giá, năm 2021-2022 tập thể Hội đồng 



quản trị và từng thành viên HĐQT đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ 

đông giao. 

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty năm 

2021-2022 

2.1 Kết quả SXKD. 

Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu trong năm 2021 -2022 như sau: 

STT Chỉ tiêu ĐVT 

Năm 2021-2022 So sánh 

(%) 

TH/KH Kế hoạch Thực hiện 

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

2 Tổng lợi nhuận trước thuế Tr.đ 3.100 27.192 877,16 

3 Tổng lợi nhuận sau thuế Tr.đ  24.644  

Năm 2021-2022 tiếp tục là một năm đầy khó khăn và thách thức đối với ngành 

mía đường Việt Nam nói chung và Công ty cổ phần mía đường Sóc Trăng nói riêng. 

Tác động của đại dịch Covid -19 và chiến tranh Nga - Ucraina làm đứt gãy chuỗi cung 

ứng, chi phí nguyên vật liệu đầu vào và chi phí vận chuyển hàng hóa tăng cao, thiếu hụt 

nguyên liệu mía trầm trọng, thiếu hụt lao động có tay nghề cao... Trong bối cảnh đó 

công tác quản lý, điều hành hoạt động của Công ty là rất khó khăn và vất vả nhưng với 

sự quyết đoán của HĐQT, sự linh hoạt của Ban điều hành trong việc lựa chọn thời điểm, 

giá cả thu mua nguyên liệu, giá bán sản phẩm và tiết giảm giá thành dẫn đến kết quả 

kinh doanh niên độ 2021-2022 của Công ty đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận 

trước thuế thu nhập doanh nghiệp là 777,16%. 

2.2 Về công tác nguyên liệu 

- Việc thu mua mía lâu nay Công ty chủ yếu thực hiện qua thương lái nên rất bị 

động và phụ thuộc vào sản lượng do họ cung cấp, điều này ảnh hưởng lớn đến sản xuất. 

Để khắc phục tình trạng này, Công ty đang từng bước tổ chức đầu tư, thu mua trực tiếp 

đến từng hộ dân. Vụ sản xuất 2021-2022 trước tình hình cạnh tranh mua mía của thương 

lái mang đi Long An, Tây Ninh… Hội đồng quản trị đã kịp thời triển khai hình thức 

mua mía xô tại rẫy, chính sách này đã góp phần giữ mía và cung cấp mía cơ bản đủ cho 

công suất chế biến của Nhà máy đường Sóc Trăng. 

- Tuy còn nhiều khó khăn nhưng công tác nguyên liệu đã có chuyển biến tích cực 

trong cách thức tổ chức thực hiện như: Tổ chức các trạm nguyên liệu, phân công nhân 

viên địạ bàn phụ trách từng ấp từng xã, triển khai vận động ký hợp đồng đầu tư, thu mua 

trực tiếp đến hộ trồng mía, tổ chức đội công và ghe để thu hoạch vận chuyển mía tạo sự 

chủ động trong việc cung ứng mía cho sản xuất chế biến.  

  2.3. Công tác sản xuất chế biến Đường 

 Các chỉ tiêu chủ yếu trong công tác sản xuất vụ 2021 – 2022 tốt hơn so với kế 

hoạch và tốt hơn vụ 2020-2021 như hiệu suất tổng thu hồi, tỷ lệ mía/đường, hiệu suất 

chế luyện, tổn thất không xác định… Chất lượng đường ổn định hơn các vụ trước, cỡ 

hạt lớn và đồng đều hơn đáp ứng được yêu cầu của khách hàng.  

2.4 Về công tác quản lý Tài chính: 



- Mặc dù tình hình vay vốn ngân hàng rất khó khăn nhưng Hội đồng quản trị, Ban 

điều hành đã linh hoạt huy động các nguồn vốn, cùng với sự hỗ trợ tích cực của cổ đông 

lớn, khách hàng chiến lược nên trong năm vừa qua về cơ bản nguồn vốn đáp ứng được 

nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đáp ứng khá tốt công tác thanh toán 

tiền mía cho bà con nông dân tạo niềm tin cho việc xây dựng lại vùng nguyên liệu. 

- Chi tiêu của bộ máy quản lý được kiểm soát một cách chặt chẽ và hết sức tiết 

kiệm. Việc mua bán hàng hóa, vật tư được thực hiện công khai, minh bạch, giá cả cạnh 

tranh, chất lượng đảm bảo. Mọi hoạt động đều được kiểm tra và giám sát bởi Ban kiểm 

soát. Các thông tin, báo cáo về Tài chính được thực hiện kịp thời, đúng theo quy định, 

đảm bảo cho việc điều hành sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả.  

2.5. Một số công tác khác 

- Tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức và nâng cao chất lượng đội ngũ, tăng năng 

suất lao động, chống lãng phí, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động, thực 

hiện tốt các chính sách lao động theo luật định. Duy trì trật tự kỷ cương trong công ty. 

- Thực hiện tốt các quy định về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, 

giải quyết đầy đủ chế độ cho người lao động theo quy định của pháp luật, tích cực thực 

hiện Bảo vệ môi trường. 

3. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng giám đốc và 

cán bộ điều hành khác 

Giám sát hoạt động của Ban điều hành là nhiệm vụ quan trọng của Hội đồng quản 

trị. Qua thực tế giám sát HĐQT nhận thấy: 

- Ban Tổng Giám đốc và bộ máy điều hành đã kịp thời tổ chức triển khai thực 

hiện các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị một cách 

quyết liệt. 

- Ban điều hành đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định 

của pháp luật, Điều lệ tổ chức hoạt động và các Quy chế quản lý nội bộ của Công ty. 

- Ban điều hành luôn báo cáo kịp thời các vấn đề phát sinh trong hoạt động của 

công ty để xin ý kiến chỉ đạo của Hội đồng quản trị. 

Hội đồng quản trị đánh giá cao sự nỗ lực và tinh thần vượt khó của Ban điều hành 

trong quá trình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty. Năm 2021-2022, 

ban Tổng giám đốc và cán bộ điều hành khác của Công ty đã hoàn thành nhiệm vụ điều 

hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo đúng định hướng phát triển đã 

được Đại hội Đồng cổ đông thường niên thông qua và đúng chỉ đạo của HĐQT. 

 

 

PHẦN II 

KẾ HOẠCH, NHIỆM VỤ NĂM 2022-2023 

 

I. Nhận định tình hình: 

Dự báo niên vụ 2022 - 2023 ngành mía đường vẫn gặp nhiều khó khăn. Tuy 

Chính phủ, các Bộ ngành bước đầu áp dụng một số chính sách phòng vệ thương mại 

như áp thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với một số  sản phẩm đường nhập 

khẩu từ Thái Lan, áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại 



đối với một số sản phẩm đường mía nhập khẩu từ Cam-pu-chia, In-đô-nê-xi-a, Lào, Ma-

lai-xi-a và Mi-an-ma. Các chính sách này đã mang đến những tín hiệu tích cực cho ngành 

mía đường Việt Nam, làm giảm đáng kể sự cạnh tranh không lành mạnh của nghành 

đường Thái Lan, giúp giá đường trong nước khởi sắc. Tuy nhiên nạn nhập lậu, gian lận 

thương mại vẫn chưa được kiểm soát triệt để. Giá vật tư, (phục vụ cho sản xuất Nông 

nghiệp, Công nghiệp) và chi phí vận chuyển tăng mạnh.  

Đối với Công ty cổ phần Mía đường Sóc Trăng ngoài những khó khăn chung còn 

phải đối mặt với nhiều thách thức: 

- Cạnh tranh nguyên liệu vẫn tiếp tục diễn ra gay gắt, các thương lái tranh mua 

mía của Công ty đầu tư để đưa đi Long An, Tây Ninh…làm phá vỡ kế hoạch sản xuất 

và có nguy cơ Công ty bị mất vốn do không thu hồi được nợ đầu tư. 

- Liên kết trong sản xuất mía đường giữa người trồng mía và nhà máy chế biến  

thiếu bền vững. Việc nhiều hộ nông dân có xu hướng muốn bán mía tự do nên không ký 

hợp đồng với công ty (sợ bị ràng buộc và bị phạt hợp đồng khi phá vỡ cam kết bán mía 

theo hợp đồng với công ty) vẫn là nguy cơ mất ổn định lớn của vùng nguyên liệu. 

- Thời tiết có nhiều yếu tố bất lợi cho sản xuất mía như xâm nhập mặn, hạn hán 

kéo dài, mưa lũ thất thường làm cho diện tích mía giảm sút. 

- Thiếu hụt nghiêm trọng lao động có tay nghề trong lĩnh vực chế biến mía đường 

làm mất ổn định hoạt động của nhà máy. 

II. Kế hoạch SXKD năm 2022-2023: 

Để đưa hoạt động của Công ty vượt qua giai đoạn khó khăn, đảm bảo quyền lợi 

của các cổ đông, tạo công ăn việc làm, ổn định đời sống của người lao động. Hội đồng 

quản trị đề ra phương hướng hoạt động SXKD vụ 2022-2023 với một số chỉ tiêu cơ bản 

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 

III. Một số giải pháp thực hiện định hướng 

- Tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện, bổ sung các chính sách đầu tư, thu mua, hỗ trợ 

người trồng mía một cách thiết thực, hiệu quả để phát triển vùng nguyên liệu mía tại các 

địa bàn trọng điểm của tỉnh Sóc Trăng (các huyện Cù Lao Dung, Long Phú, Mỹ Tú) 

đảm bảo đủ mía cho nhà máy chế biến. 

- Duy trì việc phối hợp thường xuyên với chính quyền địa phương các cấp trong 

công tác tuyên truyền, vận động và hỗ trợ nông dân trồng mía để xây dựng vùng nguyên 

liệu đáp ứng yêu cầu sản xuất. Phối hợp triển khai mô hình Tổ hợp tác trồng mía để 

giảm đầu mối quản lý và hỗ trợ người trồng mía tốt hơn. 

- Tổ chức tốt công tác mua mía tại rẫy của từng địa bàn gắn liền với tổ chức đội 

công và phương tiện vận chuyển mía theo sự điều hành của Công ty để hỗ trợ tích cực 

cho bà con trồng mía.  



- Chuẩn bị nguồn vốn, thanh toán sớm cho người trồng mía, góp phần thu hút đủ 

mía cho công tác sản xuất chế biến, tạo niềm tin cho bà con nông dân và ổn định vùng 

nguyên liệu lâu dài. 

- Tiếp tục kiện toàn và củng cố bộ máy tổ chức, nhân sự, tăng cường công tác 

đào tạo và nâng cao nghiệp vụ cho người lao động; 

- Tập trung nguồn lực thực hiện BDSC tốt thiết bị máy móc nhằm đảm bảo ổn 

định công suất, tăng hiệu suất thu hồi, nâng cao chất lượng sản phẩm.  

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

- Quan tâm, chia sẻ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa của các cổ đông cũng như 

quan tâm đến thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc của toàn thể CBCNV trong Công 

ty; 

Kính thưa Quý cổ đông; 

Thưa các quý vị đại biểu! 

Niên vụ sản xuất 2021-2022 đã kết thúc, HĐQT tự đánh giá, kiểm điểm và nhận 

thấy mặc dù năm qua tuy còn có một số tồn tại hạn chế nhất định, song tập thể HĐQT 

đã tập trung trí tuệ cùng nhau đoàn kết, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ. HĐQT trân 

trọng cảm ơn sự nỗ lực của Ban điều hành và tập thể người lao động Công ty;  hoạt động 

giám sát có hiệu quả của Ban Kiểm soát; sự giám sát và phối hợp của các cổ đông đã 

góp phần cho việc hoàn thành nhiệm vụ của HĐQT. 

Trong thời gian tiếp theo, với những khó khăn, thách thức đã và đang đặt ra trước 

mắt, HĐQT xác định nhiệm vụ phía trước sẽ rất nặng nề, nhưng chúng tôi tin tưởng rằng 

với nỗ lực của tập thể HĐQT, lòng tin và sự ủng hộ của các cổ đông, cùng với sự nhiệt 

tình, nỗ lực, đoàn kết của tập thể người lao động, Công ty Cổ phần Mía đường Sóc Trăng 

sẽ tiếp tục hoàn thành các nhiệm vụ đề ra và vững bước đi lên. 

Trân trọng cảm ơn ! 

 

  TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 
 

Trần Ngọc Hiếu 

 


