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Ghi chú:                   Mẫu ĐT-ThS-LV17 
- Bản giải trình chỉnh sửa luận văn sẽ được đóng kèm trong cuốn luận văn để nộp lưu chiểu ở Thư viện. 
- Sau khi đã nộp lưu chiểu, Học viên nộp về Phòng Đào tạo: Giấy xác nhận nộp lưu chiểu luận văn, bản phô tô Bản giải trình 
sửa chữa; trang thông tin luận văn để hoàn thành thủ tục xét tốt nghiệp. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
BẢN GIẢI TRÌNH CHỈNH SỬA LUẬN VĂN 

 (theo Biên bản họp Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ họp vào ngày 12/3/2022) 
 

1. Thông tin chung của học viên 

Họ và tên học viên: Nguyễn Thị Giáng Tiên 

Lớp: K40.KTO.ĐN 

Chuyên ngành:  Kế toán 

Ngày bảo vệ: 12/3/2022 

Tên đề tài: Công bố thông tin phi tài chính của các doanh 
nghiệp sản xuất niêm yết ở Việt Nam 

Người hướng dẫn khoa học:  TS. Nguyễn Hữu Cường 

2. Ý kiến đóng góp và nội dung sửa chữa 

TT Ý kiến đóng góp  
của Hội đồng 

Nội dung đã chỉnh sửa (nếu 
bảo lưu nội dung thì phải giải 

trình) 

Vị trí tham 
chiếu trong 
luận văn đã 
chỉnh sửa 

1 

Bổ sung nội dung chương 
1 về các phương pháp đo 
lường mức độ công bố 
thông tin 

- Bổ sung mục 1.1.5 
 Trang 14;19 

2 
Bổ sung thêm phụ lục về 1 
trường hợp lấy thông tin 
của 1 doanh nghiệp cụ thể 

- Bổ sung Phụ lục 4 Trang 46; 
Phụ lục 4 

3 
Mục tổng quan nên trình 
bày theo các vấn đề 
nghiên cứu  

- Trình bày lại các nghiên cứu 
theo trình tự vấn đề CBTT và 
các nhân tố ảnh hưởng ở các 
nước phát triển, các nước đang 
phát triển và thực tế ở Việt 
Nam để thấy rõ khoảng trống 
nghiên cứu 

Trang 7;8;10 

4 
Xem lại các khuyến nghị 
với doanh nghiệp trong 
chương 4 

Lược bỏ một số nội dung và 
chỉnh sửa hàm ý chính sách 
liên quan đến doanh nghiệp 

Trang 92; 93 
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