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CÔNG TY CỔ PHẦN 
MÍA ĐƯỜNG SƠN LA 

––––––––– 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
–––––––––––––––––––––––– 

Sơn La, ngày 25 tháng 9 năm 2018 
 

 
BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM  2018 
VỀ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ  

(Ngày 25 tháng 9 năm 2018) 
–––––––––––––––– 

 

Kính thưa Quý cổ đông! 

Thưa Quý vị đại biểu! 
 

Trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, các nhà máy đường phải đầu tư 
chiều sâu, hiện đại hóa, nâng cấp dây chuyền sản xuất với công nghệ chế biến 
mới, thiết bị hiện đại, kết hợp đầu tư giống mía, áp dụng khoa học kỹ thuật vào 
canh tác mía nguyên liệu nhằm nâng cao hiệu suất thu hồi đường của cả quá 
trình sản xuất, giảm giá thành sản phẩm để tăng tính cạnh tranh. Do vậy từ 
năm 2016 đến nay Công ty đã luôn chú trọng đầu tư nâng cấp dây chuyền chế 
biến đường để ổn định công suất 5.000 TMN. Việc đầu tư này không những 
mang lại hiệu quả kinh tế xã hội mà còn phát huy được cơ sở nguồn lực sẵn có, 
đảm bảo hội nhập và cạnh tranh thành công cho Công ty. 

HĐQT Công ty xin báo cáo kết quả thực hiện các Dự án đầu tư từ năm 
2016 đến nay, cụ thể như sau: 

I. DỰ ÁN ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN I (2016 – 2017) 

1. Tên dự án: Dự án đầu tư nâng công suất dây chuyền chế biến đường  
ổn định 4.000 TMN (giai đoạn 2016-2018) - Giai đoạn I (2016-2017) đạt công 
suất 3.000 TMN của Công ty cổ phần mía đường Sơn La. 

2. Giá trị  và nguốn vốn đầu tư (Giá trị trước thuế): 

Theo Báo cáo kiểm toán số 175/2018/BDO-BCKT ngày 06/7/2018 của 
Công ty TNHH kiểm toán BDO giá trị và nguồn vốn đầu tư của Dự án như sau: 

Đơn vị tính: VNĐ 

Nguồn vốn đầu tư Tổng mức đầu 
tư theo kế hoạch 

Giá trị quyết 
toán  

Tăng (+);          
giảm (-) 

(1) (2) (3) (4=3-2) 

Tổng cộng (1+2) 203,245,000,000 201,513,699,267 -1,731,300,733 

1- Vốn vay tín dụng 142,271,500,000 116,157,677,365 -26,113,822,635 

2- Vốn tự có 60,973,500,000 85,356,021,902 +24,382,521,902 
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3. Đánh giá hiệu quả đầu tư: 

Trong giai đoạn đầu tư năm 2016-2017, tất cả các hạng mục đầu tư có 
tính đến tính kế thừa cho giai đoạn 2 để đạt công suất 5.000 TMN và các hạng 
mục này có giá trị đầu tư lớn, chiếm hầu hết chi phí đầu tư trong giai đoạn 1 
như: Hệ thống máy ép mía, tuabin phát điện 9MW, thiết bị lắng nhanh nước 
mía, hệ thống gia nhiệt nước mía bằng nước ngưng tụ, lò hơi siêu nhiệt 33 tấn 
hơi/giờ, hệ thống đường ống hơi, đường ống công nghệ…Còn lại một số hạng 
mục thiết bị được cải tạo lại để nâng cao hiệu suất và năng suất làm việc trên 
cơ sở tính năng thiết bị hiện hữu như: Bốc hơi 2.000 m2, thiết bị dao xé tơi 
mía, hệ thống trộn bã nhuyễn cho trống lọc chân không …Tất cả thiết bị đầu tư 
mới trong giai đoạn này là những thiết bị có công nghệ hiện đại, tiên tiến nhất, 
tự động hóa cao và được nhập khẩu trực tiếp từ các nước có nên công nghiệp 
mía đường phát triển như: Ấn Độ, Nhật, Ý…   

 Dây chuyền sản xuất đường sau thời gian được đầu tư thiết bị mới, nâng 
cấp, phục hồi tính năng thiết bị hiện hữu và cải tiến công nghệ chế biến theo 
phương pháp công nghệ tiên tiến nhất của ngành mía đường được đưa vào vận 
hành từ ngày 17/12/2016 đã phát huy hiệu quả cao. Dây chuyền với thiết bị 
đồng bộ, thời gian dừng ép do sự cố không đáng kể nên công suất ép thực tế 
cao hơn thiết kế, góp phần tiêu thụ kịp thời lượng mía trong thời điểm chính 
vụ. Công suất ép đạt được cao nhất gần 3.800 TMN so với công suất thiết kế là 
3.000 TMN. Chất lượng đường thành phẩm được duy trì ổn định, hầu hết 
đường thành phẩm đạt độ màu dưới 100 IU, tinh thể đường có kích thước đồng 
đều, có độ óng ánh được thị trường ưa chuộng. Đặc biệt với việc đầu tư thiết bị 
mới, công nghệ chế biến theo hướng tiết kiệm năng lượng nên trong vụ sản 
xuất 2016-2017, suất tiêu hao nhiên liệu, điện năng đạt theo yêu cầu của dự án. 
Tiêu hao hơi đạt trung bình 0,48 tấn hơi/tấn mía, trong khi đó suất tiêu hao hơi 
trước khi đầu tư  là 0,6 tấn hơi/tấn mía. Tiêu hao điện năng mua ngoài (điện 
lưới) khoảng 7 KWh/tấn đường, so với vụ ép 2015-2016 là 34,6 KWh/tấn 
đường. Trong vụ ép 2016-2017 chi phí mua nhiên liệu bên ngoài (lõi ngô) bổ 
sung cho sản xuất giảm đáng kể. Lõi ngô chỉ sử dụng chủ yếu cho thời gian 
chạy thử thiết bị đầu vụ ép, hầu hết thời gian trong vụ ép nhà máy thừa bã mía 
để dự trữ cho thời gian nhà máy dừng chờ mía do trời mưa. 

Với việc đầu tư đúng hướng về thiết bị và công nghệ sản xuất nên vụ ép 
2016-2017 đạt hiệu suất sản xuất cao. Các chỉ tiêu kỹ thuật sản xuất của dây 
chuyền sau khi đầu tư trong giai đoạn 2016-2017 như: Công suất ép, hiệu suất 
ép, hiệu suất tổng thu hồi và chất lượng đường thành phẩm được nâng lên rõ 
rệt, các tiêu hao nhiên liệu, điện năng, vật tư hóa chất giảm nhiều. Đánh giá kết 
quả đầu tư giai đoạn 2016-2017 về mặt kỹ thuật đạt được kết quả như sau (báo 
cáo một số chỉ tiêu chính yếu của sản xuất): 
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TT Hạng mục Đvt Trước    
đầu tư 

Theo      
thiết kế  

Kết quả 
thực hiện 

1 Công suất ép cao nhất TMN 2.500 3.000 3.793 

2 Pol bã mía % 2,73 ≤ 2,2 2,18 

3 Hiệu suất ép hiệu chỉnh % 94,83  ≥ 96,0 96,41 

4 Pol bùn % 1,95 ≤ 2,0 1,45 

5 Độ màu đường thành phẩm IU 115 ≤ 100 95 

6 Hệ số an toàn thiết bị % 93,02 94,0 95,8 

Với kết quả đạt được như trên cho thấy việc đầu tư nâng công suất dây 
chuyền chế biến đường giai đoạn 2016-2017 đạt tiêu chí đề ra của dự án. 

II. DỰ ÁN ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN II (2017 – 2018) 

Với việc đầu tư đúng hướng, hiệu quả của giai đoạn 2016-2017, Công ty 
cổ phần mía đường Sơn La đã có kế hoạch tiếp tục triển khai đầu tư giai đoạn 
2017-2018 để nâng công suất ép từ 3.000 TMN lên công suất 4.000 TMN 
nhằm tiêu thụ hết mía nguyên liệu. Do diện tích vùng nguyên liệu năm 2017-
2018 tăng lên đến 7.600 ha (tăng 1.436 ha so với niên vụ 2016-2017), sản 
lượng mía nguyên liệu trên 500.000 tấn. Dự kiến diện tích và sản lượng mía 
các vụ tới sẽ tiếp tục tăng. Nếu chỉ nâng công suất lên 4.000TMN thì vẫn 
không đáp ứng được thời gian thu hoạch và chế biến hiệu quả nhất. Để thu 
hoạch mía đúng mùa vụ, rút ngắn thời gian sản xuất, giảm tỷ lệ mía/đường, 
giảm các tổn thất, nâng cao hiệu suất thu hồi thì dây chuyền sản xuất phải đạt 
công suất ổn định 5000TMN. 

Do đó, Hội đồng quản trị Công ty đã thống nhất điều chỉnh công suất ép 
khi đầu tư thiết bị, công nghệ cho giai đoạn 2 từ 4.000 TMN lên 5.000 TMN 
của dự án hoàn toàn phù hợp với xu thế phát triển của Công ty.  

1. Tên dự án: Dự án đầu tư nâng công suất dây chuyền chế biến đường 
ổn định 5.000 TMN (Giai đoạn 2017-2018) của Công ty cổ phần mía đường 
Sơn La. 

2. Tổng mức đầu tư: 299.946 triệu đồng (Hai trăm chín mươi chín tỷ 
chín trăm bốn mươi sáu triệu đồng) (Chưa bao gồm VAT). 

 Tổng kinh phí đã thực hiện đến 30/6/2018: 286 tỷ đồng (chưa bao gồm 
thuế VAT). 

3. Đánh giá hiệu quả đầu tư: 

Trong giai đoạn I của Dự án, Công ty cổ phần mía đường Sơn La đã lựa 
chọn thiết bị, công nghệ, năng suất và loại hình sản phẩm đã phù hợp với nhu 
cầu thị trường tại Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung, phù hợp với thiết 
bị, chất lượng mía nguyên liệu, điều kiện kỹ thuật hạ tầng của Công ty. Vì vậy 
trong giai đoạn II của dự án này, kế thừa sự chọn lựa công nghệ, sản phẩm của 
giai đoạn I, Công ty vẫn tiếp tục duy trì và phát huy tính ưu việt của quy trình 
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công nghệ, loại hình sản phẩm mà qua thực tế sản xuất trong vụ ép 2016 - 
2017 chứng minh đạt hiệu quả cao. Công ty đầu tư lắp đặt thiết bị mới để đảm 
bảo công suất ép, hiệu suất tổng thu hồi và ổn định được chất lượng sản phẩm. 

Trong đó, công đoạn chuẩn bị mía được thay thế toàn bộ thiết bị cũ bằng 
thiết bị mới với tính năng thiết bị, công nghệ hiện đại từ Ấn Độ để tăng hệ số 
chuẩn bị mía nhằm giảm tổn thất đường qua bã mía. Ngoài ra, hệ thống máy ép 
cũng được lắp đặt thêm 1 máy ép đầu nhập khẩu từ Công ty Ulka là nhà sản 
xuất máy ép hàng đầu của Ấn Độ để đạt công suất và hiệu suất ép theo chỉ tiêu 
dự án. Toàn bộ hệ thống thiết bị thuộc công đoạn chuẩn bị mía và máy ép mía 
được điều khiển tự động hoàn toàn. 

Đối với công đoạn chế luyện, một số thiết bị đầu tư mới cũng được chọn 
lựa trên tiêu chí: Công nghệ mới, tiết kiệm năng lượng, sản xuất sản phẩm ổn 
đinh và hiệu suất thu hồi cao. Các thiết bị như: Bốc hơi màng rơi, gia nhiệt 
nước mía trực tiếp, nồi nấu đường liên tục cho đường non B, C, nồi nấu đường 
non A, máy ly tâm A...là những thiết bị được chế tạo theo công nghệ mới, điều 
khiển tự động nên khi đưa vào vận hành trong vụ sản xuất 2017 – 2018 đạt 
hiệu quả cao. 

Các chỉ tiêu kỹ thuật cơ bản đạt được trong vụ ép 2017 – 2018 của dây 
chuyền sản xuất đường RS sau khi đầu tư của giai đoạn II như sau: 
 

TT Hạng mục Đvt Trước 
đầu tư 

Theo      
thiết kế  

Kết quả 
thực hiện 

1 Công suất ép cao nhất TMN 3.793 5.000 5.123 

2 Pol bã mía % 2,18 ≤ 2,2 1,84 

3 Hiệu suất ép hiệu chỉnh % 96,41  ≥ 96,0 96,72 

4 Pol bùn % 1,45 ≤ 2,0 1,65 

5 Độ màu đường thành phẩm IU 95 ≤ 100 89 

6 Hệ số an toàn thiết bị % 95,8 94,0 94 

Qua kết quả đạt được của vụ sản xuất 2017 – 2018 cho thấy các chỉ tiêu 
của sản xuất đạt được theo thiết kế, có một số chỉ tiêu chính như hiệu suất ép, 
độ màu đường, các tổn thất qua bã mía, bã bùn đạt cao hơn thiết kế và cao hơn 
vụ sản xuất 2016 – 2017. 

Trong quá trình đầu tư nâng cấp dây chuyền sản xuất đường RS trong 2 
giai đoạn, song song với việc đầu tư thiết bị, công nghệ mới, để đảm bảo sản 
xuất liên tục Công ty đã đầu tư mới và cải tạo hệ thống thu gom nước thải, đầu 
tư bổ sung hoàn thiện hiện thống xử lý nước thải của toàn bộ nhà máy sản 
xuất. Chất lượng nước thải sau khi xử lý được tái sử dụng cho sản xuất, không 
xả thải ra môi trường nên tác động của nước thải đến cộng đồng dân cư không 
đáng kể. 
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Thực tế sản xuất của nhà máy trong 2 vụ ép 2016 – 2017 và 2017 – 
2018, các chỉ tiêu kỹ thuật cơ bản được đánh giá đạt và vượt tiêu chí của dự án 
đề ra. Với dây chuyền sản xuất sau khi đầu tư, chất lượng đường của Công ty 
đã được thị trường đánh giá cao. Tuy nhiên, xu thế hội nhập quốc tế của ngành 
mía đường ngày càng sâu rộng, các nhà máy đường trong cả nước không 
ngừng đầu tư cải tiến công nghệ chế biến để đủ sức cạnh tranh với đường nhập 
khẩu. Vì vậy, Công ty cổ phần mía đường Sơn la cũng sẽ tiếp tục nghiên cứu, 
đầu tư thiết bị, công nghệ mới, giữ ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm. 

Kính thưa Quý vị cổ đông; 

Thưa các quý vị đại biểu! 

Do sự cần thiết phải triển khai dự án nâng công suất dây chuyền chế 
biến đường để phù hợp với diện tích phát triển vùng nguyên liệu, mặt khác 
việc nâng công suất cũng là điều kiện cần thiết để giảm giá thành sản phẩm đủ 
sức cạnh tranh với sản phẩm của các nước trong khu vực và thế giới khi hội 
nhập kinh tế quốc tế. Để kịp thời gian vào vụ sản xuất Hội đồng quản trị, Ban 
quản lý dự án và Tổng giám đốc công ty phải có các giải pháp cần thiết để 
triển khai dự án đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình, mang lại hiệu qủa 
cao nhất cho công ty. Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông thống 
nhất với các Nghị quyết, quyết định và các giải pháp của HĐQT, Ban quản lý 
dự án và Tổng giám đốc công ty đã triển khai thực hiện để đảm bảo tiến độ và 
chất lượng dự án. Khi Dự án đầu tư giai đoạn II hoàn tất, Công ty sẽ khẩn 
trương quyết toán và báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ Đại hội gần nhất. 

Trên đây là báo cáo kết quả đạt được của các dự án đầu tư nâng công 
suất dây chuyền chế biến đường, Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ 
đông thường niên năm 2018. 

          Trân trọng cảm ơn./. 

    
 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH  
 
 
 
 
 

Đặng Việt Anh 

 




