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CÔNG TY CỔ PHẦN 

 MÍA ĐƯỜNG SÓC TRĂNG 

–––––––– 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

–––––––––––––––––––––––– 

 Sóc Trăng, ngày 17  tháng 11  năm 2022 

 

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT 

Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022  

––––––––––––––––––––      

   Kính thưa: - Quý vị cổ đông 

                                - Quý vị đại biểu 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam 

thông qua ngày 17/6/2020; 

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

- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Mía đường  Sóc Trăng; 

Ban kiểm soát (BKS) báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên về kết quả 

hoạt động niên độ 2021-2022 và Kế hoạch hoạt động niên độ 2022-2023 như sau: 

I.  HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NIÊN ĐỘ 2021-2022 

1. Nhân sự của Ban kiểm soát niên độ 2021-2022 

Niên độ 2021-2022 nhân sự của BKS gồm 03 thành viên, ổn định trong suốt niên độ, gồm 

bà Trần Thị Nhi – Trưởng ban, ông Huỳnh Thanh Thế và ông Đặng Tuấn Thắng – Kiểm soát 

viên. 

2. Hoạt động của BKS niên độ 2021-2022 

Niên độ 2021-2022 Ban kiểm soát đã thực hiện các công việc cụ thể như sau: 

- Giám sát công tác quản lý của Hội đồng quản trị (HĐQT); công tác điều hành của Ban 

Tổng giám đốc (BTGĐ) và hoạt động SXKD của Công ty:  

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong công tác quản 

lý, điều hành hoạt động SXKD của HĐQT và Ban TGĐ; 

- Rà soát việc xây dựng Kế hoạch SXKD, theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch, 

tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT;  

- Giám sát tình hình tài chính, cân đối vốn và quản lý dòng tiền, hiệu quả hoạt động và 

khả năng thanh toán nợ, tình hình sử dụng, quản lý và bảo toàn vốn. 

- Kiểm tra các lĩnh vực hoạt động của Công ty như: Công tác đầu tư, thu mua nguyên liệu 

mía, công tác sản xuất, mua bán hàng hóa, chi tiêu nội bộ và kế toán tài chính... 

-Tham gia cùng với BĐH các giải pháp thu hồi đối với các khoản nợ quá hạn, nợ khó đòi. 

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

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

Công tác thu hồi công nợ, việc chấp hành pháp luật về thuế, lao động ...  

- Kiểm tra, soát xét việc ban hành các các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT. 

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

xét báo cáo của kiểm toán độc lập trong và sau quá trình kiểm toán. 
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- Soát xét các báo cáo, tài liệu của Công ty phục vụ điều tra chống lẩn tránh biện pháp 

phòng vệ thương mại đối với một số sản phẩm đường mía nhập khẩu từ 5 nước Asean, tham 

gia làm việc với Cục Phòng vệ - Bộ Công Thương về việc thẩm tra các báo cáo, tài liệu này. 

-  Tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT mở rộng và các cuộc họp trực tuyến của Ban 

điều hành. 

- Thực hiện các công việc khác theo chức năng, nhiệm vụ của BKS. 

- Trong năm BKS đã tổ chức 02 phiên họp định kỳ và 02 cuộc kiểm tra trực tiếp hoạt 

động của Công ty. Ngoài ra BKS cũng thường xuyên trao đổi nội bộ để cập nhật thông tin và xử 

lý các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động. 

Niên độ 2021-2022, BKS đã hoạt động theo đúng nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định 

của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Thông qua hoạt động kiểm soát, BKS 

đã đưa ra các ý kiến, kiến nghị với HĐQT, Ban điều hành (BĐH) về các biện pháp tăng cường 

kiểm soát, giảm thiểu rủi ro, đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ và các quy 

định nội bộ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và hoàn thành tốt nhiệm vụ 

SXKD của Công ty. 

Căn cứ các quy định của Pháp luật, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty, BKS 

tự đánh giá trong năm vừa qua tập thể BKS và từng kiểm soát viên đã hoàn thành tốt nhiệm vụ 

được giao. 

3. Thù lao của BKS niên độ 2021-2022 

Tổng thù lao của Ban kiểm soát và từng thành viên BKS niên độ 2021-2022 nằm trong 

khuôn khổ kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua là 216.000.000 đồng 

và được HĐQT báo cáo theo Tờ trình số 03/TTr-HĐQT/2022 tại Đại hội này. 

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ CÔNG TÁC ĐIỀU 

HÀNH CỦA  BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY. 

- Hội đồng quản trị đã triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của ĐHĐCĐ, thực 

hiện tốt vai trò chỉ đạo, quản lý, giám sát hoạt động SXKD của Công ty và công tác điều 

hành của Tổng Giám đốc, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, chủ động đánh giá thị 

trường, bám sát tình hình thực tế để đề ra các chủ trương, giải pháp phù hợp và tạo điều kiện 

thuận lợi cho Ban TGĐ trong công tác điều hành. 

- HĐQT đã tổ chức đầy đủ các cuộc họp định kỳ theo quy định, ngoài ra còn tổ chức họp 

đột xuất và lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản. Các cuộc họp được tổ chức theo hình thức 

mở rộng để các thành viên Ban điều hành, BKS cùng tham gia, các Nghị quyết, Quyết định của 

HĐQT tập trung triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ, ban hành các chủ trương, giải pháp, chỉ 

đạo hoạt động SXKD của Công ty: Chỉ đạo công tác huy động vốn, công tác mua bán hàng hóa, 

ban hành các chính sách thu mua, đầu tư và hỗ trợ để mở rộng vùng nguyên liệu, chỉ đạo công 

tác đầu tư, sửa chữa lớn hàng năm, sắp xếp lại cơ cấu tổ chức bộ máy điều hành, sửa đổi chức 

năng nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc để phù hợp với tình hình thực tế và nâng cao hiệu quả 

công tác... 

 - Công ty đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật trong hoạt động SXKD, Ban 

Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý đã điều hành hoạt động của Công ty theo đúng chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động và các Quy chế quản lý nội bộ 

của Công ty. 
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- Ban Tổng Giám đốc đã bám sát Nghị quyết của ĐHĐCĐ, các Nghị quyết, Quyết định 

của HĐQT, chủ động, linh hoạt trong công việc, tiết giảm chi phí, tăng hiệu quả SXKD. 

Ban kiểm soát đánh giá công tác quản lý, chỉ đạo của HĐQT, công tác điều hành của Ban 

Tổng Giám đốc phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, 

Nghị quyết của ĐHĐCĐ và mang lại hiệu quả cho Công ty. 

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG SXKD CỦA CÔNG TY. 

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD chủ yếu của niên độ 2021-2022 

 

TT CHỈ TIÊU ĐVT Kế hoạch  Thực hiện  
Tỷ lệ % hoàn 

thành KH 

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

2 Lợi nhuận trước thuế TNDN Tr.đồng 3.100 27.192 877,16 

3 Lợi nhuận sau thuế TNDN Tr.đồng  24.644  

Niên độ 2021-2022 Ban điều hành đã quản lý tốt các định mức kinh tế -kỹ thuật, giảm tỷ 

lệ tiêu hao mía/đường, hạ thấp giá thành sản phẩm. Ngoài ra giá đường thế giới tăng, kết hợp 

với việc Bộ Công Thương quyết định áp thuế CBPG và CTC một số sản phẩm đường nhập khẩu 

từ Thái Lan đã làm cho giá bán đường trong nước được cải thiện, vì vậy chỉ tiêu lợi nhuận sau 

thuế thực hiện tăng 777,16% so với kế hoạch được giao. 

Trong bối cảnh đầy khó khăn, thách thức của niên độ 2021-2022 để đạt được kết quả nói 

trên là sự cố gắng, nổ lực rất lớn của HĐQT và BĐH. 

2. Đánh giá một số lĩnh vực hoạt động chính của Công ty 

2.1. Công tác nguyên liệu 

- Vụ 2021-2022 HĐQT và BĐH tiếp tục đầu tư, thu mua trực tiếp đến từng hộ dân và áp 

dụng nhiều chính sách mua mía linh hoạt (mua xô, mua theo chữ đường …). Tuy nhiên vùng 

nguyên liệu đã bị thu hẹp từ các năm trước nay cần phải có thời gian để phục hồi. Mặt khác vụ 

2021-2022 việc cạnh tranh thu mua mía diễn ra gay gắt, các thương lái tranh mua mía đầu tư 

của Công ty đưa đi Long An, Tây Ninh làm cho sản lượng mía thu mua chỉ đạt 93% so với kế 

hoạch. 

- Việc phân bổ kế hoạch đốn chặt, vận chuyển khá phù hợp, cơ bản đáp ứng được công 

suất hoạt động của Nhà máy. 

- Ban điều hành thực hiện tốt công tác thu hồi công nợ. Tuy đầu tư trực tiếp đến từng hộ 

dân nhưng số nợ tồn đọng không đáng kể, tính đến ngày 08/10/2022 nợ đầu tư từ vụ 19-20 đến 

vụ 21-22 còn tồn đọng 84.199.500 đồng, số nợ này BĐH đang tích cực thu hồi.  

2.2. Công tác sản xuất chế biến 

Hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu trong công tác sản xuất như: hiệu suất tổng thu hồi, tỷ lệ 

mía/đường, tổn thất không xác định, tiêu hao hóa chất ... đều tốt hơn vụ trước và tốt hơn so với 

kế hoạch đề ra. Chất lượng đường ổn định, đáp ứng được yêu cầu của khách hàng.  

Tuy nhiên công tác sản xuất cũng còn một vài chỉ tiêu khác chưa đạt yêu cầu như: Pol 

bùn cao hơn vụ trước và cao hơn so với kế hoạch, nguyên nhân chủ yếu là tại một số thời điểm 

sản lượng mía ít, thời gian dừng chờ mía nhiều nên ảnh hưởng đến công tác sản xuất, chế biến. 

 2.3. Công tác Lao động - Tiền lương, Vệ sinh môi trường 
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- Công ty luôn chăm lo đến đời sống và thu nhập của người lao động, tiền lương được 

thanh toán đầy đủ, kịp thời, các chế độ của người lao động được thực hiện đúng quy định của 

Pháp luật.  

- Công tác vệ sinh môi trường được chú trọng, trong năm qua không phát sinh vi phạm 

trong lĩnh vực này. 

- Do thiếu mía, thời gian sản xuất ngắn, thời gian nghỉ chờ việc dài, mặt khác nghành mía 

đường trong thời gian vừa qua gặp nhiều khó khăn, nên số lao động có thâm niên nghỉ việc khá 

nhiều, lao động mới tuyển dụng tay nghề còn thấp, lao động có tay nghề cao thiếu hụt trầm trọng. 

Vụ 2021-2022 Ban điều hành đã kịp thời nhờ sự hỗ trợ, tăng cường từ các doanh nghiệp bạn và 

động viên người lao động làm thêm giờ nên vẫn đáp ứng được yêu cầu công việc. 

IV. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH  BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

1. Báo cáo tài chính năm 2021-2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH 

Kiểm toán BDO (Báo cáo kiểm toán số BC/BDO/2022.573 ngày 05/10/2022) và đã được 

HĐQT báo cáo tại Đại hội này. 

Ban kiểm soát xác nhận báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía 

cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 30/06/2022, kết quả hoạt động kinh 

doanh cũng như báo cáo lưu chuyển tiền tệ niên độ 2021-2022 phù hợp với các chuẩn mực, chế 

độ kế toán hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan. 

  2. Tổng hợp một số chỉ tiêu tài chính cơ bản: 

Chỉ tiêu ĐVT 30/6/2021 30/6/2022 

1. Tỷ lệ vốn CSH trên tổng nguồn vốn % 40,8 47,6 

2. Tỷ lệ nợ phải trả trên tổng nguồn vốn % 59,2 52,4 

3. Hệ số khả năng thanh toán nhanh (Tiền và 

tương đương tiền + đầu tư TCNH/nợ ngắn hạn) 
Lần 0,04 13,9 

4. Hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn (tài sản 

ngắn hạn/nợ ngắn hạn) 
Lần 1,09 1,23 

Năm tài chính  2020-2021 2021-2022 

5. Tỷ suất lợi nhuận ròng trên vốn CSH (Lợi nhuận 

sau thuế/Vốn CSH) % 1,15 16 

- Niên độ 2021-2022 các chỉ tiêu tài chính chủ yếu đều được cải thiện so với niên độ 

2020-2021, đặc biệt là tỷ suất lợi nhuận ròng trên vốn CSH, tuy nhiên khả năng tự chủ về tài 

chính của Công ty vẫn còn thấp. Nguồn vốn kinh doanh lệ thuộc vào vốn huy động bên ngoài, 

hiện nay các ngân hàng đều ngừng cho Công ty vay, chỉ có Vietinbank Quận 11 cho vay ngắn 

hạn với dư nợ tối đa 52,4 tỷ đồng, dẫn đến nguồn vốn lưu động thiếu hụt trầm trọng. Trong 

những năm qua một số cổ đông và khách hàng truyền thống đã hỗ trợ tích cực nguồn vốn dài 

hạn, ngắn hạn cho Công ty, vì vậy mặc dù nguồn vốn chủ sở hữu thấp, ngân hàng cho vay không 

đáng kể, Công ty vẫn duy trì được hoạt động SXKD.  

- Các khoản dự kiến tổn thất về tài sản (nợ khó đòi, vật tư ứ đọng) đã được trích lập dự 

phòng đầy đủ theo quy định của chế độ tài chính.  

V. ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI 

ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN ĐIỀU HÀNH VÀ CỔ ĐÔNG. 
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Sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, BĐH và cổ đông được thực hiện trên 

nguyên tắc vì sự ổn định, phát triển bền vững của Công ty và đảm bảo quyền lợi của Cổ đông 

theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. 

Niên độ 2021-2022 BKS luôn nhận được sự ủng hộ và giám sát chặt chẽ của các cổ đông, 

sự hợp tác tích cực của HĐQT và BĐH. Các Nghị quyết, Quyết định và các chủ trương lớn của 

HĐQT, BĐH đã được cung cấp kịp thời cho BKS. Các cuộc họp của HĐQT đều mời BKS tham 

gia. BĐH luôn tạo điều kiện thuận lợi để BKS tiếp cận với hoạt động của Công ty. Phần lớn các 

đề xuất, kiến nghị của BKS được HĐQT và BĐH ghi nhận và thực hiện. 

VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NIÊN ĐỘ 2022-2023 CỦA BAN KIỂM SOÁT:  

Niên độ 2022-2023 BKS duy trì công tác kiểm soát thường xuyên và định kỳ hàng quý, 

năm theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của BKS với mục tiêu chung là 

giám sát tình hình hoạt động SXKD và tài chính của Công ty; giám sát hoạt động quản trị và 

điều hành; phối hợp hoạt động với HĐQT, BTGĐ và cổ đông. 

Nhiệm vụ cụ thể: 

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, các Nghị quyết, Quyết định của 

HĐQT 

- Giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động đầu tư nguyên liệu mía và giá thành 

sản phẩm. 

-  Kiểm tra việc mua nguyên vật liệu và bán sản phẩm. 

- Thẩm định Báo cáo tài chính quý và năm. 

- Các công tác khác theo chức năng và nhiệm vụ của BKS. 

VII. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT  

1. Công tác nguyên liệu 

 Ngày 15/6/2021, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 1578/QĐ-

BCT, áp dụng thuế CBPG và CTC chính thức đối với một số sản phẩm đường mía có xuất xứ 

từ Thái Lan nhập khẩu vào Việt Nam, Quyết định này có hiệu lực trong thời hạn 5 năm. Tuy 

hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại vẫn chưa được kiểm soát triệt để, việc điều tra lẩn tránh 

biện pháp phòng vệ thương mại còn nhiều gian nan nhưng đây cũng là cơ hội để nghành mía 

đường phục hồi. Vì vậy tại Đại hội này, kính đề nghị quý Cổ đông có quyết sách để phát triển 

vùng nguyên liệu, HĐQT và BĐH cần có chính sách đầu tư, thu mua phù hợp để khuyến khích 

người nông dân gắn bó lâu dài với cây mía, nhằm ổn định và phát triển hoạt động SXKD của 

Công ty trong thời gian sắp tới. 

2. Công tác sản xuất và SCL máy móc thiết bị 

 Đề nghị BĐH ngay từ bây giờ phải chú trọng công tác BDSCL để hạn chế đến mức thấp 

nhất thời gian ngừng máy do sự cố thiết bị trong vụ sản xuất, giảm nguy cơ thất thoát mía ra bên 

ngoài, nỗ lực hơn nữa trong công tác quản lý, vận hành MMTB nhằm hạn chế tối đa các tổn thất, 

tiết giảm chi phí, nâng cao chất lượng đường thành phẩm, ổn định hoạt động của nhà máy đường 

để tăng sản lượng bán điện, tăng thu nhập cho Công ty. 

3. Công tác nguồn vốn phục vụ hoạt động SXKD 

Trong điều kiện nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty hạn hẹp, các ngân hàng hạn chế cho 

vay, đề nghị HĐQT, Ban điều hành chủ động, linh hoạt trong việc khai thác và sử dụng nguồn 
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vốn, đề nghị quý Cổ đông, khách hàng truyền thống tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ Công ty để có nguồn 

vốn phục vụ hoạt động SXKD. 

4. Công tác lao động 

Đề nghị BĐH tích cực tuyển dụng và tăng cường công tác đào tạo, hướng dẫn tại chỗ để 

nâng cao trình độ tay nghề cho người lao động đặc biệt là công nhân NMĐ để đáp ứng được yêu 

cầu công việc. 

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ niên độ 2021 -2022 và kế hoạch hoạt 

động niên độ 2022-2023 của Ban kiểm soát Công ty CP Mía đường Sóc Trăng, BKS kính trình 

ĐHĐCĐ xem xét thông qua. 

Kính chúc Quý vị cổ đông, Quý vị Đại biểu dồi dào sức khỏe, chúc Đại hội thành công 

tốt đẹp. 

Trân trọng cảm ơn./.  

    

  TM. BAN KIỂM SOÁT 

TRƯỞNG BAN 
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