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   18 Luõy Baùn Bích, Phöôøng Taân Thôùi Hoøa, Quaän Taân Phuù, TPHCM 
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THƢ MỜI 

Tham dự Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng thöôøng nieân năm 2013 

Hoäi ñoàng Quaûn trò Coâng ty Coå phaàn In vaø Bao Bì Myõ Chaâu traân troïng kính mời Quyù Coå 

ñoâng veà dự  Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng thöôøng nieân naêm 2013 nhö sau : 

1. Thôøi gian  : 8 giôø 00 – 12 giờ 00 ngaøy 25/4/2013 

2. Ñòa ñieåm  : Taïi Văn phòng Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu 

3. Điạ chỉ : 18 Lũy Bán Bích – P. Tân Thới Hòa – Q. Tân Phú – TP Hồ Chí Minh 

4. Thành phần tham dự : Theo danh sách cổ đông có quyền dự họp do Trung Tâm Lưu ký 

Viêṭ Nam - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh lâp̣ că n cứ vào ngày 29.3.2013 là ngày giao dịch 

không hưởng quyền. 

5. Noäi dung   : 

 Báo cáo kết quả SXKD năm 2012 và  Kế hoạch SXKD năm 2013. 

 Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2012  

 Báo cáo của Hội đồng Quản trị trong năm 2012  

 Báo cáo Phương án phân phối lợi nhuận và Cổ tức năm 2012 

 Tờ trình về việc Ủy quyền cho HĐQT giải quyết 1 số vấn đề thuôc̣ thẩm quyền của 

ĐHCĐ giữa hai kỳ Đại hội và lựa chọn Công ty kiểm toán  

Để Đaị hôị thành công tốt đep̣ , kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận  tham dư ̣Đaị hôị 

hoăc̣ Ủy quyền tham dư ̣, gửi về Công ty Mỹ Châu bằng thư hoăc̣ fax trước ngày 22.4.2013 

Trường hợp cổ đông không thể tham dự Đại hội , có thể ủy quyền cho người khác có điều kiện 

dư ̣hop̣ hoăc̣ ủy quyền cho Hôị đồng quản tri ̣ công ty tham dư .̣ 

Nôị dung chi tiết, các tài liệu dự họp Đại hội đồng cổ đông , xin Quý cổ đông  vui lòng xem taị 

website :www. mychau.com.vn. 

TM. HOÄI ÑOÀNG QUAÛN TRÒ 

CHUÛ TÒCH 

NGUYỄN VĂN THÀNH 
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GIẤY ỦY QUYỀN DỰ HỌP 

(Đại hội đồng cổ đông Thường niên Năm 2013) 

Kính gửi : HĐQT Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu 

Tên cổ đông : ............................................................................................................................  

Địa chỉ : ...................................................................................... Điện thọai :...........................  

Số CMND ............................. cấp ngày ........................................ tại ........................................  

Số cổ phần sở hữu ...........................Bằng chữ : .......................................................................  

NAY ỦY QUYỀN CHO 

1.    Chủ tịch HĐQT      Tổng Giám đốc Công ty 

Hoặc thành viên  HĐQT Công ty  Mỹ Châu :  .........................................................................  

Hoăc̣ 

2. Ông/bà :  .................................... CMND số : .................. cấp ngày ....................... tại 

Địa chỉ : ....................................................................................................................................  

Thay mặt tôi tham dự và biểu quyết các nội dung tại ĐHĐCĐ Thường niên năm 2013 tổ chức 

vào ngày 25.4.2013 tại Văn phòng Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu – Địa chỉ : 18 Lũy 

Bán Bích – P. Tân Thới Hòa – Q. Tân Phú – TP Hồ Chí Minh với tư cách là đại diện cho tất cả 

số cổ phần mà tôi đang sở hữu. 

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại ĐHĐCĐ Thường niên năm 2013. 

Ngày          tháng      năm 2013 

 BÊN NHẬN ỦY QUYỀN CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN 

 

 

 



CÔṆG HÒA XÃ HÔỊ CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tư ̣do – Hạnh phúc 

   

GIẤY XÁC NHÂṆ DƢ ̣HOP̣  

 
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƢỜNG NIÊN NĂM 2013 

CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU  

MÃ CHỨNG KHOÁN MCP 

 
Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU 

(MCP) 

 

Họ và tên Cổ đông :    

Địa chỉ thường trú:    

Số điện thoại liên lạc :    

CMND số :  cấp ngày    tại CA    

Số cổ phần sở hữu/đaị diêṇ  : cổ phần 

Bằng chữ :  

Xác nhận sẽ tham dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ 

phần In và Bao bì Mỹ Châu đươc̣ tổ chức vào ngày 25.4.2013. 

 

 Tp. Hồ Chí Minh, ngày       tháng 4 năm 2013 

             Cổ đông 

   (Ký, ghi rõ họ tên) 

  (đóng dấu nếu là pháp nhân) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

CHƢƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2013 

Ngày 25 tháng 4 năm 2013 
Thời gian : Từ 8 giờ đến 11 giờ 30 

 
 I/ PHẦN NGHI THỨC;  

 Tuyên bố lý do,  

 Kiểm điểm số cổ đông nắm giữ cổ phần. 

 Thông qua chương trình làm việc,  

 Giới thiệu Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn 

 

II/ PHẦN NỘI DUNG :  

 Chủ tịch HĐQT tuyên bố khai mạc Đại hội. 

 Báo cáo kết quả SXKD năm 2012 và  Kế hoạch SXKD năm 2013. 

 Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2012. 

 Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2012. 

 Báo cáo Phương án phân phối lơị nhuận và Cổ tức năm 2012. 

 Báo cáo Phương án tăng vốn điều lê ̣năm 2012.  

 Tờ trình về viêc̣ Ủy quyền cho HĐQT giải quyết 1 số vấn đề thuôc̣ thẩm quyền của Đại 

Hội Đồng Cổ Đông . 

 Giải lao 

 Cổ đông phát biểu ý kiến (đăng ký trước với thư ký đoàn) 

 Tiếp thu và kết luận của Chủ tịch HĐQT. 

 Thư ký đoàn thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội. 

 Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. 

 

11 giờ 30  Chủ tịch HĐQT bế mạc Đại hội  
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 COÂNG TY COÅ PHAÀN COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM 

 IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

   

  Thaønh phoá Hoà Chí Minh ngaøy  25  thaùng 4 naêm 2013 

BÁO CÁO SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2012 

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2013. 

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD NĂM 2012: 

1. Đặc điểm tình hình : 

 Các dự án thực hiện tại Công ty mang tính kế t hừa và đầu tư troṇg điểm nên đa ̃

chứng tỏ hiêụ quả ngay từ khi đưa vào sản xuất . Máy móc thiết bị đa số đã hết khấu 

hao nhưng vâñ đươc̣ sử duṇg. 

 Lãi suất, tỷ giá hối đoái , giá vật tư , nguyên vâṭ liêụ , lạm phát liên tục tăng gây khó 

khăn và làm giảm hiêụ quả sản xuất kinh doanh , làm chi phí đầu vào tăng trong khi 

giá bán không tăng tương ứng. 

 Cung bao bì kim loại gia tăng trong năm 2012 do: 

 Doanh nghiệp trong nước gia tăng sản lượng. 

 Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài mở rộng quy mô sản xuất. 

 Một số khách hàng vẫn còn nhập khẩu bao bì kim loại . 

 Mức cầu về bao bì kim loại giảm do suy thoái  kinh tế, các nhà chế biến thu hẹp sản 

xuất. 

 Công ty không được hưởng những ưu đãi của Chính phủ (về thuế TNDN…) 

2. Tình hình thực hiện SXKD năm 2012 : 

Chỉ tiêu 
Đơn vị 

Tính 
Năm 2012 

So sánh % 

Cùng kỳ 

năm 2011 

KH 

Năm 2012 

 Sản lươṇg thưc̣ hiêṇ     

 In tráng trên sắt lá M
2
 26.586.802,11 96,84 % 88,62 % 

 Bao bì kim loại Bộ 59.840.011 80,65 % 74,80 % 

 Doanh thu đồng 366.077.491.335 88,89 % 81,34 % 

 Lợi nhuận đồng 27.683.694.883 60,20 % 61,51% 

 



2. Đánh giá nhƣ̃ng kết quả đã đaṭ đƣơc̣ trong năm 2012 : 

- So sánh với cùng kỳ năm 2011 và kế hoạch năm 2012, các chỉ tiêu trên đều giảm. 

- Một số chỉ tiêu về mặt kinh tế như tỷ suất lợi nhuận/ vốn điều lệ : 26,78 %; Tỷ suất 

lợi nhuận/doanh thu : 8,27 % đều đạt khá cao so với các doanh nghiệp cùng ngành. 

- Về mặt an sinh xã hội, thu nhập bình quân người lao động trong năm 2012 bằng 130 

% so với năm 2011. 

- Về nghĩa vụ đối với nhà nước : Nộp ngân sách trong năm 2012 khoảng 40 tỷ đồng. 

- Hoạt động Thương mại  - Dịch vụ:  

Trong năm 2012, hoạt động thương mại – dịch vụ  có doanh thu là  27.662.043.755 

đồng, chiếm 7,5 % so với tổng doanh thu và bằng 79 % so với cùng kỳ năm 2011 

(35.032.363.382 đồng, chiếm 8,5% trên tổng doanh thu ). Doanh thu chủ yếu trong 

lĩnh vực kinh doanh sắt thép, vâṭ tư, hóa chất dùng trong sản xuất bao bì kim loại  và 

một số ít cho thuê nhà xưởng trong Quý 1 – 2012. 

II. CÁC VẤN ĐỀ KHÁC TRONG NĂM 2012 : 

1. Dƣ ̣án đầu tƣ : 

 Các dự án đã đầu tư trong năm 2012: 

 Máy hàn thân lon cao tốc  đường kính 50 - 52 - 65 : Đã được nghiệm 

thu và đưa vào sản xuất vào tháng 1 – 2013. 

 Palletizer đường kính 50 - 52 - 65  : Thiết bị của dự án đã về đến Công 

ty ngày 07.3.2013, đã được lắp đặt trong tháng 4 – 2013. 

 Dây chuyền dâp̣ lon hai mả nh tư ̣đôṇg : Toàn bộ dây chuyền đã về đến Công 

ty ngày 07.4.2013. Dây chuyền đang được lắp đặt và sẽ vận hành vào cuối 

tháng 4 – 2013. 

 Máy cắt thân lon tự độ ng đường kính 99 - 127 - 153 : Sẽ được lắp đặt 

vào đầu Quý 2 – 2013. 

 Khi đươc̣ đưa vào sản xuất , các máy móc thiết bị của dự án sẽ làm gia tăng sản 

lươṇg, chất lượng, hiệu quả, phát triển thị phần. 

2. Kiểm toán : 

 Kiểm toán cuối niên đô ̣: Ngày 31.12.2012, Công ty Mỹ Châu đa ̃kết hơp̣ cùng với 

Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam  tiến hành kiểm kê tài sản , nguyên vật 

liệu, hàng hó a tồn kho …  nhằm thưc̣ hiêṇ báo cáo kiểm toán năm 2012. Ngày 

27.3.2013, Báo cáo tài chính có ý kến của Công ty Kiểm toán đã được đưa lên 



website của Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh, website của Công ty 

Mỹ Châu và báo cáo UBCKNN, HOSE.  

3. Công tác quản lý chất lƣơṇg: 

Tổ chức SGS đã tiến hành đánh giá giám sát hê ̣thốn g quản lý chất lươṇg theo 

tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại Công ty  theo điṇh kỳ vào ngày 18.3.2013 và đã 

được tái cấp giấy chứng nhận. 

4. Xây dựng cơ bản : 

Công ty đã tiến hành sửa chữa nhà xưởng, thực hiện vệ sinh công nghiệp theo 

các tiêu chuẩn về vệ sinh, an toàn thực phẩm tại Phân xưởng lon hàn điện và 

Phân xưởng lon thủy hải sản  nhằm thỏa mãn những yêu cầu nghiêm nhặt về vệ 

sinh đối với các khách hàng chế biến đồ hộp, đặc biệt là sản xuất sữa bột, nhất là 

khách hàng tại Australia, Hàn Quốc. 

5. Tình hiǹh tài chính: 

5.1 Tài  sản tính năm ngày 31.12.2012 :   

Tổng Tài sản: 275.906.120.608  đồng 

a. Tài sản ngắn hạn: 176.147.163.746  đồng 

- Tiền và các khoản tương đương tiền 5.622.310.872  đồng 

- Các khoản phải thu       53.242.568.616  đồng 

- Hàng tồn kho     108.145.936.532  đồng 

- Tài sản ngắn hạn khác          9.136.347.726  đồng 

b. Tài sản dài hạn:     99.758.956.862  đồng 

- Tài sản cố định     95.610.493.717  đồng 

 Tài sản cố định hữu hình 92.773.433.961  đồng 

 Nguyên giá      237.273.197.422  đồng 

 Khấu hao lũy kế   (144.499.763.461) đồng 

 Tài sản cố định thuê tài chính 2.697.706.809 đồng 

 Nguyên giá      2.916.439.794  đồng 

 Khấu hao lũy kế   (218.732.985) đồng 

 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 139.352.947 đồng 

- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn             819.991.800  đồng 

 Đầu tư dài hạn khác :          1.972.000.000  đồng 

 Dư ̣phòng giảm giá đầu tư tài chính dài haṇ        (1.152.008.200) đồng 

- Tài sản dài hạn khác          3.328.471.345  đồng 



 Chi phí trả trước dài haṇ           2.975.528.345  đồng 

 Tài sản dài hạn khác             352.943.000  đồng 

5.2 Nguồn vốn đến 31.12.2012:   

Tổng nguồn vốn  275.906.120.608  đồng 

a. Nơ ̣phải trả  116.877.355.393  đồng 

- Nơ ̣ngắn haṇ     100.972.647.996  đồng 

 Vay và nơ ̣ngắn haṇ       50.373.182.469  đồng 

 Phải trả cho người bán       12.327.119.040  đồng 

 Người mua trả tiền trước      1.836.230.424  đồng 

 Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 6.708.752.347  đồng 

 Phải trả CB CNV       4.290.090.911  đồng 

 Chi phí phải trả         1.060.191.864  đồng 

 Các khoản phải trả phải nộp khác 21.273.874.328  đồng 

 Quỹ khen thưởng và phúc lợi          3.103.206.613  đồng 

- Nơ ̣dài haṇ 15.904.707.397  đồng 

 Vay và nơ ̣dài haṇ       15.771.012.810  đồng 

  Thuế thu nhập hoãn lại phải trả             133.694.587  đồng 

b. Nguồn vốn chủ sở hƣ̃u 31.12.2012 159.028.765.215  đồng 

Bao gồm  đồng 

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu     103.395.200.000  đồng 

- Thăṇg dư vốn cổ phần       24.080.701.449  đồng 

- Cổ phiếu quỹ           (317.124.000) đồng 

- Quỹ đầu tư phát triển        12.733.605.949  đồng 

- Quỹ dự phòng tài chính          6.659.948.434  đồng 

- Lơị nhuâṇ chưa phân phối 12.476.433.383  đồng 
 

Lãi cơ bản trên cổ phiếu :  2.009 đồng/cổ phiếu 

Giá trị sổ sách 1 CP tính đến 31.12.2012 :   15.381 đồng/CP 

III. BÀI HỌC KINH NGHIỆM TRONG NĂM 2012 : 

Với những kết quả đạt được, Công ty Mỹ Châu đã rút ra được bài học kinh nghiệm sau: 

Mục tiêu của Công ty : Tối đa hóa lợi nhuận. Trên cơ sở đó, cần tận dụng tất cả các 

nguồn lực hiện có về vốn, tài sản, nhân lực… nhằm tạo ra lợi nhuận. Đồng thời có các 

biện pháp nhằm hiện thực mục tiêu đã đề ra . 

 



IV. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM  2013 : 

Theo nhận định chủ quan của Công ty, tình hình kinh tế trong năm 2013 sẽ còn tiếp tục khó 

khăn, ít ra cũng trong 6 tháng đầu năm 2013, 6 tháng cuối năm 2013 tình hình kinh tế sẽ lạc 

quan hơn do Chính phủ thực hiện một số biện pháp quản lý kinh tế vĩ mô . 

Các yếu tố sản xuất liên quan đến chi phí đầu vào như sắt thép, hóa chất đang ổn định và dự 

kiến sẽ gia tăng vào Quý 3 năm 2013. Giá gaz, điện, nước, tiền thuê đất… sẽ cao hơn so với 

năm 2012 trong khi giá bán sản phẩm bị chi phối bởi chi phí sản xuất và quan hệ cung cầu trên 

thị trường. 

Trong năm 2013, năng lực sản xuất của Công ty sẽ rất lớn (nếu khai thác hết công suất là 200 

triệu sản phẩm/năm – Gấp 3 lần năm 2012).  

Với năng lực sản xuất trong năm 2013, mục tiêu quan trọng hàng đầu là phải mở rộng hơn nữa 

thị trường, đặc biệt là thị trường bao bì dùng cho thực phẩm nhằm khai thác triệt để công suất 

máy móc thiết bị.  

Kế hoac̣h  sản xuất kinh doanh năm 2013 dựa vào mức cầu về bao bì của thị trường trong và 

ngoài nước, dự báo tình hình kính tế xã hội trong nước và trên thế giới, đươc̣ xây dựng bằng 

110 % so với thực hiện năm 2012,  như sau : 

 

2. Các chỉ tiêu : 

 

STT CHỈ TIÊU 
ĐƠN VỊ 

TÍNH 
KẾ HOẠCH NĂM 2013 

1.   Sản lươṇg thưc̣ hiêṇ   

  In tráng trên sắt lá M 
2
 30.000.000 

  Bao bì kim loại Bộ 80.000.000 

2.   Doanh thu Đồng 400.000.000.000 

3.   Lợi nhuận Đồng 30.000.000.000 

4.   Quỹ lương CB CNV % Bằng 10 % doanh thu 

5.   Cổ tức % ≥ 16 % 

 

 

 

 

 



3.Các dự án đầu tƣ cần thực hiện : 

Trong năm 2013, Công ty cần chuẩn bị tài liệu, liên hệ với Ngân hàng để tìm nguồn tài trợ 

thực hiện dự án, soạn thảo các dự án đầu tư theo thứ tự ưu tiên sau : 

 Dự án đầu tư dây chuyền in sấy 02 màu (Dây chuyền này cần được thực hiện và đưa 

vào sản xuất trong năm 2014) 

 Dự án đầu tư dây chuyền sản xuất nắp EOE đường kính Ø 84 

 Dư án đầu tư dây chuyền sản xuất hộp sơn xịt (aerosol ) đường kính Ø 65. 

4. Các biện pháp thực hiện: 

Để thưc̣ hiêṇ các chỉ tiêu đề ra trong kế họach sản xuất kinh doanh năm 2013. Công ty CP In 

và Bao bì Mỹ Châu cần thực hiện các giải pháp chính như sau : 

 Bố trí lịch sản xuất hợp lý , khoa hoc̣ nhằm tâṇ duṇg tối đa công suất máy móc 

thiết bị, giảm tối đa thời gian ngừng máy để thay khuôn hoặc bảo trì thiết bị . 

 Sớm đưa những máy móc thiết bi ̣ thuôc̣ các dư ̣án đầu tư đi vào hoaṭ đôṇg và có 

sản phẩm trong Quý 2 – 2013. 

 Thưc̣ hiêṇ xuyên suốt các chiến lươc̣ đa ̃đề ra như đa daṇg hóa sản phẩm , chiến 

lươc̣ giá, chiến lươc̣ về đầu tư, chiến lươc̣ nhân sư ̣và tiếp thi…̣. 

 Giảm tối đa chi phí trong sản xuất (nguyên liêụ, nhiên liêụ, đôṇg lưc̣, vâṭ tư ), sử 

dụng lao động hợp lý. 

 Theo dõi chăṭ chẻ diêñ biến của thi ̣ trường để có giá bán hơp̣ lý , linh hoaṭ theo 

từng đối tươṇg . Quản lý chất lượng sản phẩm chặt chẻ trong suốt quá trình sả n 

xuất giao nhâṇ. 

 Nắm chắt thời vu  ̣sản phẩm để có kế hoạch sản xuấ t hơp̣ lý, tồn kho thành phẩm 

và dự trữ nguyên liệu, vâṭ tư hơp̣ lý. 

 Có kế hoac̣h quảng bá hình ảnh và sản phẩm của Công ty  trên phương tiêṇ thông 

tin đaị chúng. 

TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

TRỊNH HỮU MINH 

 

 

 

 

  



 

 

 

Thành phố Hồ Chí Minh ngày 25 tháng 4 năm 2013. 

 

BÁO CÁO THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ SXKD NĂM 2012 
 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm Soát đã được quy định trong Điều lệ tổ 

chức và hoạt động của Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu. 

 Ban Kiểm Soát xin báo cáo những việc đã thực hiện và kết quả thẩm định SXKD năm 2012 

tại Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu như sau : 

 

Những việc Ban Kiểm Soát đã thực hiện : 

 Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập, mức phí kiểm toán. 

 Cùng với kiểm toán viên kiểm kê giữa niên độ và cuối năm tài chính. Thảo luận với 

kiểm toán viên độc lập về tính chất và phạm vi kiểm toán trước khi bắt đầu việc 

kiểm toán; 

 Kiểm tra các báo cáo tài chính hàng năm, sáu tháng và hàng quý trước khi đệ trình 

Hội đồng Quản trị; 

 Xem xét thư quản lý của kiểm toán viên độc lập. 

 Xem xét báo cáo của Công ty về các hệ thống kiểm soát nội bộ trước khi Hội đồng 

Quản trị chấp thuận. 

 Xem xét kết quả đánh giá nội bộ và ý kiến phản hồi của Ban quản lý . 

 Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành nhằm hướng đến sự 

tuân thủ Điều lê ̣và quy chế hoaṭ đôṇg của Công ty . 

Keát quaû taøi chính naêm 2012: 

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty CP In và bao bì Mỹ Châu năm 2012 đã 

được kiểm toán. Chúng tôi xác nhận số liệu trên Báo cáo tài chính đã phản ánh chính xác, 

trung thực và hợp lý tại thời điểm 31.12.2012 

Về hoạt động sản xuất kinh doanh : Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP In và 

bao bì Mỹ Châu tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật, Nghị Quyết Đại hội đồng cổ 

đông và Nghị quyết HĐQT. Do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế và khủng hoãng tài chính 

nên kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong công ty không đạt như  Nghị quyết ĐHĐ 

Cổ Đông đã đề ra.  

Thực hiện các dự án đầu tƣ : Trong năm 2012 không có dự án đầu tư mới. 

Về công tác kế toán tài chính : Phòng Kế toán – Tài chính Công ty đã thực hiện nghiêm 

chỉnh theo Pháp lệnh kế toán,  báo cáo kịp thời đế n các cơ quan chức năng theo quy định. 

Các số liệu về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính, báo cáo trước Đại hội 

đồng cổ đông đã được Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam kiểm toán, các số liệu ghi 

nhận đã phản ánh đúng và trung thực hoạt động SXKD của Công ty. 

Về hoạt động của HĐQT : Kết quả hoạt động  của Công ty Mỹ Châu cho thấy HĐQT trong 

năm 2012 đã có nhiều nổ lực trong việc điều hành công ty.. 

Qua vieäc tham khaûo Bieân baûn caùc cuoäc hoïp vaø Nghò quyeát cuûa Hoäi Ñoàng Quaûn Trò, Ban 

Kieåm Soaùt nhaän thaáy caùc yù kieán cuûa caùc thaønh vieân HÑQT ñeàu höôùng tôùi  muïc ñích vi ̀ sư ̣

phát triển của Công ty laø lôïi ích cuûa coâng ty, lôïi ích  cuûa coå ñoâng. 

Trong năm 2012 số tiền chi cho các hoaṭ đôṇg thuôc̣ thẩm quyền của Hôị đồng Quản tri ̣ và 

Ban kiểm soát  là  518.326.795 đồng và đươc̣ Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông. 
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Về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc : Ban Tổng Giám đốc đa ̃đoàn kết nhất trí hoàn thành 

nhiêṃ vu ̣mà HĐQT đa ̃phân công . Mặc dù kết quả thực hiện trong năm 2012 không 

được như kỳ vọng, nhưng trong bối cảnh suy thoái kinh tế hiện nay, Ban Kiểm soát 

chúng tôi đánh giá cao nổ lực của Ban Tổng Giám đốc nhằm điều hành và ổn định sản 

xuất, duy trì mức tăng trưởng và đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông. Các khoản nộp 

ngân sách thưc̣ hiêṇ đúng theo quy điṇh của nhà nước. 

 

Giao dịch cổ đông nội bộ :  Khi giao dic̣h cổ phiếu MCP , các cổ đông nội bộ và những người 

có liên quan đã thực hiện đầy đủ theo nội dung quy định tại Thông tư 52/2012/TT-BTC 

ngày 05.04.2012 của Bộ Tài Chính ban hành về việc hướng dẫn công bố thông tin trên 

thị trường chứng khóan. 

Tình hình nhân sự: Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc  : Tính đến 

ngày 31.12.2012 thành phần HĐQT, Ban Kiểm soát  và Ban Tổng Giám đốc  công ty 

không thay đổi. 

Nhận xét  

Naêm 2012 laø naêm coù nhieàu bieán ñoäng ñoái vôùi ngaønh saûn xuaát bao bì kim loaïi. Suy thoái kinh 

tế và giaù vaät tö, nguyeân lieäu biến động lieân tuïc khieán cho moät soá doanh nghieäp phaûi thu hẹp 

hoặc ngöng saûn xuaát, chuyeån ñoåi sang ngaønh ngheà khaùc. Tröôùc boái caûnh ñoù, mặc dù kết quả 

SXKD năm 2012 không đạt như Nghị quyết ĐHĐ CĐ đã đề ra nhưng laø noå löïc  raát lôùn của 

toàn thể CB CNV Công ty Mỹ Châu trong khi môṭ số doanh nghiêp̣ khác cùng ngành có kết 

quả SXKD lổ hoặc lợi nhuận rất thấp. 

Các mặt công tác như  kieåm tra, giaùm saùt đa ̃ ñöôïc thöïc hieän thöôøng xuyeân, lieân tuïc treân 

nhieàu maët hoïat ñoäng nhaèm kòp thôøi kieán nghò, chænh söûa caùc sai soùt, mang laïi hieäu quaû tích 

cöïc cho söï taêng tröôûng vaø phaùt trieån cuûa coâng ty. 

 

Kieán nghò : 

Trong bối cảnh hiện nay,  ñeå coù theå tồn tại và phaùt trieån, Coâng ty CP In vaø Bao bì Myõ Chaâu 

caàn chuù troïng moät soá vaán ñeà sau : 

1. Chuù troïng nguoàn nhaân löïc : 

Trong xu theá phaùt trieån kinh teá, nguoàn nhaân löïc laø vaán ñeà quyeát ñònh ñoái vôùi söï phaùt 

trieån cuûa doanh nghieäp noùi chung, ñaëc bieät trong lónh vöïc saûn xuaát bao bì kim loïai chaát 

löôïng cao. Ñoái vôùi  Coâng ty CP In vaø Bao bì Myõ Chaâu, caàn nghieân cöùu việc quản lý đội 

ngũ lao động lành nghề, có chính saùch tieàn löông, coù cheá ñoä ñaõi ngoä hôïp lyù nhaèm thu huùt 

vaø phaùt trieån ñoäi nguõ caùn boä kyõ thuaät phuïc vuï cho vieäc môû roäng vaø phaùt trieån lónh vöïc in 

traùng vaø saûn xuaát bao bì kim loïai, ñaàu tö taøi chính vaø caùc lónh vöïc sinh lôøi khaùc.  

 

2. Đaàu tö  - pha ́t triển : Trong naêm 2013, Coâng ty caàn đầu tư thêm 01 dây chuyền in trên kim 

loại để gia tăng sản lươṇg, mở rộng thị phần và đáp ứng yêu cầu của thi ̣ trường. 

3. Tăng cường vệ sinh công nghiệp :  Với hơn 90 % sản phẩm cung cấp trong ngành chế biến 

thực phẩm, Công ty cần cải tạo nhà xưởng, lắp đặt thiết bị và tăng cường nhận thức của 

người lao động về vệ sinh công nghiệp, an toàn thực phẩm để có thể cung cấp các sản 

phẩm đến các ngành sản xuất sữa bột, bánh kẹo, đặc biệt xuất khẩu sang nước ngoài (Úc, 

Hàn Quốc …). 

4. Coâng taùc kieåm tra, kieåm soùat vaø ñaùnh giaù chaát löôïng noäi boä : Vieäc taêng cöôøng coâng taùc 

kieåm tra, kieåm soùat vaø ñaùnh giaù chaát löôïng noäi boä trong coâng ty laø heát söùc caàn thieát. Pha ̉i 

thưc̣ hiêṇ tốt heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng, taêng cöôøng coâng taùc kieåm tra, kieåm soùat giuùp 



phaùt hieän vaø ngaên ngöøa caùc nguy cô tieàm aån phaùt sinh trong quaù trình saûn xuaát, töø ñoù coù 

bieän phaùp khaéc phuïc vaø phoøng ngöøa, haïn cheá nhöõng toån thaát, naâng cao chaát löôïng saûn 

phaåm.  

5. Thöïc haønh tieát kieäm, choáng laõng phí pho ̀ng chống cháy nổ  nhằm bảo toàn vốn của chủ sở 

hữu, nâng cao năng lưc̣ caṇh tranh. 

6. Mở rôṇg thi ̣ trường tiêu thu ̣sản phẩm :  

Chú trọng đến việc mở rộng thị trường không những trong nước mà còn hướng đến xuất 

khẩu, sản phẩm của công ty không những tiêu thụ ở địa phương mà còn đến những vùng 

miền của đất nước , không những tiêu thu ̣trong nước thay thế hàng nhâp̣ khẩu mà còn xuất 

khẩu sang các nước trên thế giới theo xu hướng phân công lao đôṇg quốc tế hiêṇ nay . 

 

Xin baùo caùo trước ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng,  Kính chuùc Ñaïi hoäi thaønh coâng toát ñeïp. 

 

 Thành viên Thành viên Trưởng Ban 

 

 

 

 

 Nguyễn Chí Hiếu Nguyễn Thị Hiếu Trần Thanh Tùng 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 COÂNG TY COÅ PHAÀN COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM 

 IN VAØ BAO BÌ MYÕ CHAÂU Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc 

   

  Thaønh phoá Hoà Chí Minh ngaøy  25  thaùng 4 naêm 2013 

 

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  : 

 

1. TÓM LƢỢC LỊCH SƢ̉ HỌAT ĐỘNG CÔNG TY :  

1.1 Nhöõng söï kieän quan troïng : 

Thaønh laäp Coâng ty : 

Coâng ty Coå Phaàn In vaø Bao bì Myõ Chaâu ñöôïc thaønh laäp từ doanh nghiệp nhà nước 

(nhà máy TPXK Mỹ Châu) theo Quyeát ñònh soá 207/1998/QÑ/BNN-TCCB ngaøy 10 

thaùng 12 naêm 1998 cuûa Boä Noâng Nghieäp vaø Phaùt trieån Noâng thoân. Ñaïi hoäi coå ñoâng 

thaønh laäp vaøo ngaøy 10 thaùng 01 naêm 1999, ñöôïc Sôû Keá Hoaïch vaø Ñaàu Tö TP Hoà 

Chí Minh caáp Giaáy ñaêng kyù kinh doanh  soá 063372 ngaøy 05 thaùng 3 naêm 1999. 

Coâng ty chính thöùc hoaït ñoäng vaøo ngaøy 10 thaùng 3 naêm 1999 vôùi voán ñieàu leä 

17.000.000.000 ñoàng. 

 

Từ khi thành lập đến nay, Công ty đa ̃06 lần tăng vốn điều lê,̣ cụ thể : 

 

STT Thời gian Vốn điều lê ̣  

01 1999 17.000.000.000 đồng  

02 2006 30.000.000.000 đồng  

03 2008 52.953.240.000 đồng  

04 2009 81.976.420.000 đồng  

05 2010 98.495.200.000 đồng  

06 2011 103.395.200.000 đồng  

 

Nieâm yeát taïi Sôû Giao dòch Chöùng Khoaùn Thaønh phoá Hoà Chí Minh : 

Coâng ty Coå phaàn In vaø Bao bì Myõ Chaâu ñöôïc Uûy Ban Chöùng Khoaùn Nhaø nöôùc caáp 

giaáy pheùp nieâm yeát soá 115/UBCK – GPNY ngaøy 18 thaùng 12 naêm 2006, nga ̀y chính 

thức niêm yết và giao dic̣h taị  Sôû Giao dòch Chöùng Khoaùn TP Hoà Chí Minh : 

28.12.2006 

 

1.2 Quaù trình phaùt trieån : 

 Ngaønh ngheà kinh doanh : 

 In, traùng verni treân saét laù. 

 Saûn xuaát,  gia coâng caùc loaïi bao bì baèng kim loaïi. Kinh doanh caùc loaïi saét laù, 

nhoâm laù (daïng cuoän, daïng tôø), caùc loaïivaät tö, hoùa chaát söû duïng coâng ngheä in treân 

saét laù. 

 Mua baùn caùc loaïi maùy moùc thieát bò vaø phuï tuøng thay theá duøng trong caùc lónh vöïc: 

In, traùng verni treân saét laù, saûn xuaát caùc loaïi bao bì baèng kim loaïi. 

 Dòch vuï cho thueâ nhaø xöôûng thuoäc quyeàn sở hữu cuûa coâng ty.  

 



1.3 Nhân sự : 

Các thành viên trong HĐQT , Ban kiểm soát và Ban Giám đốc trong năm 2011 không có sư ̣

thay đổi, bao gồm : 

Hôị đồng quản tri ̣ : 

Ông Nguyêñ văn Thành Chủ tịch 

Ông Triṇh Hữu Minh Thành viên/Tổng Giám đốc công ty 

Ông Nguyêñ Quí Thành viên/Phó Tổng Giám đốc 

Ông Trần Giang Sơn Thành viên 

Ông Nguyêñ Đức Thuần Thành viên 

 

Ban Kiểm soát 

Ông Trần Thanh Tùng Trưởng ban 

Ông Nguyêñ Chí Hiếu Thành viên 

Bà Nguyễn thị Hiếu Thành viên 

 

Ban Tổng Giám đốc 

Ông Triṇh Hữu Minh Tổng Giám đốc công ty 

Ông Nguyêñ Quí PhóTổng Giám đốc 

 

2. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2011 : 

Qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012, Hôị đồng quản tri ̣ Công ty ghi nhâṇ môṭ số 

tình hình như sau : 

 Đặc điểm ngành nghề : 

  Toàn bộ nguyên liệu phải nhập khẩu , do đó, khi có biến đôṇg về tỷ giá ngoaị 

tê,̣ bất ổn về chính tri ̣ hoăc̣ thiên tai trên thế giới cũng tác đôṇg đế n nguồn 

cung cấp và tác đôṇg đến giá bán . 

 Sản phẩm bao bì kim loại mang tính thời vụ , đa daṇg về kiểu dáng nên có 

loại sản phẩm sử dụng nhiều lao động , có loại sản phẩm sử dụng rất ít lao 

đôṇg. 

 Những nét nổi bâc̣ của kết quả sản xuất kinh doanh trong năm 2012 : 

 Kết quả  SXKD năm 2012 không đạt như Kế hoạch đã đề ra do suy giảm 

kinh tế và khủng hoãng kinh tế toàn cầu 

 Chiến lươc̣ đầu tư phát triển sản phẩm bao bì kim loaị đươc̣ hoac̣h điṇh đúng 

hướng và xác định đúng thời điểm đầu tư  nên đã mang lại hiệu quả . 

 Chiến lươc̣ đa daṇg hóa sản phẩm đươc̣ thưc̣ hiêṇ thường xuyên nên bình 

quân cho ra đời từ 5 – 7  sản phẩm mới/năm. 

 Hê ̣thống sản xuất bao bì kim loaị taị Công ty đa ̃ đươc̣ khép kín , chi phí sản 

xuất /sản phẩm thấp nên hiệu quả tăng . 

 

 Những rủi ro ảnh hưởng đến kết quả  SXKD: 

 Rủi ro về tỷ giá ngoại tệ thanh toán : Trong năm 2012, viêc̣ thanh toán bằng 

USD găp̣ nhiều khó khăn . Công ty chịu rủi ro do sự thay đổi của tỷ giá hối 

đoái liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Mặt 

khác, khi vay USD để thanh toán cho nhà cung cấp nước ngoài, Công ty 

phải chịu khoản vay bằng VND và được quy đổi thành USD. Như vậy, khi 

có biến động về tỷ giá hối đoái và lãi suất vay đồng VND thay đổi, chi phí 

lãi vay sẽ thay đổi . Đây là rủi ro kép mà Công ty đã gặp trong năm 2012. 

 



 Rủi ro về nguồn cung ứng nguyên liệu : Bất ổn chính tri ̣ và thiên tai trên thế 

giới cũng ảnh hưởng đ ến nguồn cung cấp nguyên liệu . Để khắc phuc̣ tình 

trạng nguồn cung không ổn định , Công ty đa ̃có nhiều nguồn cung cấp khác 

nhau và phải có nguyên liêụ thay thế .. 

 Rủi ro về đối thủ cạnh tranh  : Ngành bao bì kim loại tại Việt N am là ngành 

sản xuất có nhiều đối thủ cạnh tranh , đặc biệt đối thủ cạnh tranh là các 

doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (tiềm lực lớn về tài chính, công nghệ hiện 

đại và phong cách làm việc tiên tiến) . Vì thế , Công ty cần quan tâm đến 

viêc̣ thưc̣ hiêṇ các chiến lươc̣ để giữ vững thi ̣ phần như : đa daṇg hóa sản 

phẩm, giá bán, chiến lươc̣ đầu tư và phát triển thi ̣ trường. 

 

3. ĐIṆH HƢỚNG PHÁT TRIỂN TRONG TƢƠNG LAI 

 Muïc tieâu phaùt trieån :  

 Trôû thaønh nhaø saûn xuaát Bao bì kim loaïi vaø In treân kim loaïi haøng ñaàu taïi Vieät Nam 

veà caùc lónh vöïc : 

 Chaát löôïng cao vaø oån ñònh nhaát 

 Thò phaàn lôùn nhaát 

 Chuûng loaïi saûn phaåm phong phu ́ va ̀ giá cả hợp lý nhaát 

 Saûn phaåm cuûa Coâng ty khoâng chæ tieâu thuï trong nöôùc vaø thay theá haøng nhaäp khaåu 

maø coøn xuaát khaåu sang caùc nöôùc khaùc treân theá giôùi. 

  

4. CƠ CẤU CỔ ĐÔNG ĐẾN  29.03.2013 

 

TỶ LỆ SỞ HỮU CỔ PHẦN 

 

Danh môc 

Cæ ®«ng TRONG 

NƢỚC 

Cæ ®«ng nƯíc 

ngoµi 
Tæng 

CỔ PHẦN 
Tû lÖ 

(%) 
CỔ PHẦN 

Tû lÖ 

(%) 
CỔ PHẦN 

Tû lÖ 

(%) 

TỔNG SỐ CỔ 

PHẦN SỞ HỮU 
9.866.424 95,42 473.096 4,58 10.339.520 100 

        

Cæ ®«ng së 

h÷u trªn 5% 
5.644.800 54,59   5.644.800 54,59 

Cæ ®«ng së 

h÷u tõ 1 ®Õn 5% 
1.057.753 10,23 377.219 3,65 1.434.972 13,88 

Cæ ®«ng së 

h÷u d¦íi 1 % 
3.163.871 30,60 95.877 0,93 3.259.748 31,53 

 

 

5. BÁO CÁO CỦA CÔNG TY KIỂM TOÁN: 

 

Công ty TNHH Kiểm toán AFC Viêṭ Nam đươc̣ chỉ điṇh thưc̣ hiêṇ viêc̣ kiểm to án Báo cáo tài 

chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31.12.2011 như sau : 

“ Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thưc̣ và hơp̣ lý trên các khía caṇh troṇg yếu tình hình 

tài chính của Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châ u taị ngày 31.12.2012  cũng như kết quả 

kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tê ̣trong năm tài chính kết thúc cùng ngày , phù hợp 



với các chuẩn mưc̣ và chế đô ̣kế toán Viêṭ Nam hiêṇ hành và các quy định pháp lý có liên quan 

“ . 

 

KẾT LUÂṆ 

 

HĐQT phê duyêṭ báo cáo tài chính (đa ̃đươ c̣ kiểm toán) đính kèm . Báo cáo này đã phản ánh 

trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty vào ngày 31.12.2012. Qua đó rút ra kết 

luâṇ : 

 

 Công ty Cổ phần  In và Bao bì Mỹ Châu đa ̃ hoạt động đúng hướng, các bước thực 

hiện trong đầu tư xâ y dựng cơ bản , điều hành sả n xuất, tiêu thu ̣sả n phẩm đều 

đươc̣ thực hiện hơp̣ lý và khoa hoc̣, đúng điều lê ̣và quy điṇh của Công ty . 

 

 Việc đ iều hành hoạt động sả n xuất kinh doanh có hiệu quả , tranh thủ  thời cơ để 

đaṭ kết quả tốt nhất. 

 

TM HÔỊ ĐỒNG QUẢN TRI  ̣

CHỦ TỊCH 
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CÔNG TY CP IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập – Tư ̣do – Hạnh phúc 

 

TỜ TRÌNH  PHÂN CHIA  LỢI NHUẬN  NĂM 2012 
Đơn vi ̣tính : đồng 

 

Lợi nhuận trƣớc thuế           27.849.968.219  

Thuế thu nhập DN (25%)             7.116.896.436  

Lợi nhuận sau thuế           20.733.071.783  

      - Lập quỹ dự trữ bắt buộc  5,00 %            1.036.653.589  

      - Quỹ Khen thưởng - Phúc lợi 8,00 %            1.658.645.743  

      - Chia cổ tức bằng 16 % vốn điều lệ  (Cổ phiếu quỹ không hưởng cổ tức) 79,65 %          16.513.276.800  

            *  Cổ tức đợt 1 (8% ) Đã tạm ứng vào tháng 12 năm 2012             8.256.638.400  

            *  Cổ tức đợt 2 (8% )             8.256.638.400  

   

      - Quỹ hoạt động của  HĐQT  2,50 %                518.326.795  

   

   

      - Quỹ Phát triển sản xuất 4,85 %            1.006.168.856  

CỘNG 100,00 % 20.733.071.783 

 

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 
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 CÔNG TY CỔ PHẦN IN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 & BAO BÌ MỸ CHÂU  Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 

 ************** 

 TP.Hồ Chí Minh, ngày 25  tháng 4  năm 2013 

 

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 
( Về việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị giải quyết một số vấn đề 

thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông giữa hai kỳ Đại hội) 
 

Nhằm chủ động và giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh trong thời gian giữa 

hai kỳ Đại hội, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông chấp thuận ủy 

quyền cho Hội đồng Quản trị giải quyết một số vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng 

Cổ đông như sau : 

1. Quyết định cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý, nhân sự của Công ty, thù lao của 

thành viên HĐQT, BKS. 

2. Quyết định phương án xây dựng cơ sở vật chất, trang bị kỹ thuật, đầu tư  phát 

triển . 

3. Lựa chọn Công ty kiểm toán 

Sau khi giải quyết các vấn đề trên, HĐQT sẽ có trách nhiệm báo cáo Đại Hội đồng 

cổ đông. 

Kính trình Đại Hội. 

 TM. Hội Đồng Quản Trị 

  Chủ tịch 
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Thành phố Hồ Chí Minh ngày 25 tháng 4 năm 2013 

 

TỜ TRÌNH 
(Chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013) 

 

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƢỜNG NIÊN NĂM 2013 

 

 Căn cứ quyết định số 800/QĐ-UBCK ngày 24.11.2009 của UBCKNN về viêc̣ 

chấp thuận Tổ chức kiểm toán độc lập được kiểm toán cho các tổ chức phát  hành, 

tở chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán . 

 

 Căn cứ vào Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2012 về việc ủy quyền cho 

Hội đồng quản trị công ty lựa chọn công ty kiểm tóan nhằm thẩm định kết quả tài 

chính trong năm 2012. 

 

Kết thúc năm tài chính 2012, Hội đồng quản trị Công ty CP In và Bao bì Mỹ Châu đã 

Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012 với Công ty TNHH Kiểm toán AFC 

Việt Nam  

 

Công tác kiểm toán năm 2012 đã được hoàn thành đúng tiến độ và hoàn tất vào ngày 

27.03.2013, Báo cáo kiểm toán đã được gửi đến Sở Giao dịch Chứng khóan TP Hồ 

Chí Minh, Ủy ban Chứng khóan Nhà nước, Cục Thuế TP HCM, Ngân hàng và các cơ 

quan hữu quan đúng theo quy định, được cập nhật tại website theo địa chỉ 

www.mychau.com.vn  và được trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013. 

 

Để thẩm định báo cáo tài chính soát xét bán niên và báo cáo tài chính  năm 2013, đề 

nghị Đại hội chấp thuận cho Công ty Mỹ Châu tiếp tục chọn Công ty TNHH BDO 

kiểm tóan cho báo cáo tài chính năm 2013. 

 

Kết quả kiểm tóan sẽ được báo cáo trong Đại hội lần sau. 

Kính báo đến Đại hội. 

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY 

CHỦ TỊCH 
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