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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Ngày nay, thế giới đang trong giai đoạn xanh hóa nền kinh tế, 
việc yêu cầu khắt khe trong cung cấp thông tin của một đơn vị kinh 
doanh là điều tất yếu. Theo đó, thông tin được yêu cầu công bố đến 
các nhà đầu tư không đơn thuần là các thông tin tài chính mà còn là 
các thông tin phi tài chính (PTC) liên quan đến môi trường, xã hội và 
tình hình quản trị công ty. Những thông tin này sẽ làm gia tăng giá trị 
của doanh nghiệp (DN), tạo nên hình ảnh tốt đẹp, minh bạch thông tin 
của DN đối với thị trường cũng như tạo được niềm tin của nhà đầu tư 
đối với DN (Hà Xuân Thạch và Dương Hoàng Ngọc Khuê, 2018). 

Bởi những lý do trên, kể từ những năm sau 2000, khá nhiều 
quốc gia, đặc biệt khởi đầu là ở Liên minh Châu Âu và sau đó lan dần 
đến các nước châu Mỹ đã dần có những quy định về CBTT PTC, trong 
đó có tăng cường các yếu tố bắt buộc để điều chỉnh báo cáo DN (Ali 
và cộng sự, 2017; Duran và Rodrigo, 2018).  

Tại các nước đang phát triển, việc chú trọng vào CBTT PTC bắt 
đầu muộn hơn. Do đó, tài liệu nghiên cứu về việc CBTT PTC tại các 
nước này hiện vẫn còn rất hạn chế. Thực tế hiện nay cho thấy, các 
nước đang phát triển cũng đã dần nâng cao tầm quan trọng của thông 
tin PTC bằng cách đưa việc CBTT PTC trở thành một quy định bắt 
buộc. Ở nước ta, việc CBTT PTC như vậy mới trở thành bắt buộc tại 
Việt Nam từ năm 2016 (Bộ Tài chính, 2015; 2020), hiện vẫn chưa có 
nhiều nghiên cứu về mảng đề tài này. Do đó, việc nghiên cứu về CBTT 
nói chung và CBTT PTC nói riêng tại Việt Nam là cần thiết. 
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Hiện nay, ở Việt Nam chưa có nhiều nghiên cứu đối với vấn đề 

CBTT PTC của các công ty niêm yết (CTNY). Riêng đối với ngành 
sản xuất, thực tế vẫn chưa tìm thấy công bố nào nghiên cứu về CBTT 
PTC đối với các doanh nghiệp sản xuất (DNSX) niêm yết ở Việt Nam. 
Hơn nữa, nước ta đang trên con đường hoàn thành mục tiêu công 
nghiệp hoá và hiện tại hoá cho đến năm 2030 nên số lượng các DNSX 
chiếm tỷ trọng rất cao (Ban chấp hành trung ương, 2018). Bởi sự cần 
thiết nhưng lại thiếu vắng các bằng chứng nhằm đánh giá mức độ 
CBTT PTC cũng như ảnh hưởng của các nhân tố đến mức độ CBTT 
này, tác giả đã chọn đề tài “Công bố thông tin phi tài chính của các 
doanh nghiệp sản xuất niêm yết ở Việt Nam” để thực hiện Luận văn 
này. 
2. Mục tiêu nghiên cứu và câu hỏi nghiên cứu 

Luận văn giải quyết hai mục tiêu cụ thể sau: 
-  Một là đánh giá mức độ CBTT PTC của các DNSX niêm yết 

ở Việt Nam;  
-  Hai là tiến hành nhận diện các nhân tố tác động đến mức độ 

CBTT PTC này. 
Nhằm đạt được hai mục tiêu trên, luận văn được triển khai để 

trả lời được hai câu hỏi nghiên sau: 
- Câu hỏi 1: Mức độ CBTT PTC của các DNSX niêm yết ở Việt 

Nam hiện nay như thế nào? 
- Câu hỏi 2: Những nhân tố nào tác động đến mức độ CBTT 

PTC này và từng nhân tố tác động đến mức độ CBTT PTC này như 
thế nào? 
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 
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Đối tượng nghiên cứu của luận văn là mức độ CBTT PTC của 

các DNSX niêm yết ở Việt Nam và các nhân tố ảnh hưởng đến mức 
độ CBTT PTC này.  

Phạm vi nghiên cứu của luận văn giới hạn trong phạm vi: (i) 
báo cáo tình hình quản trị công ty (BCTHQTCT) năm 2020, (ii) báo 
cáo thường niên (BCTN) (bao gồm thông tin phát triển bền vững) năm 
2020, hoặc BCTN và báo cáo phát triển bền vững (BCPTBV) (được 
tách riêng từ BCTN) năm 2020 và (iii) BCTC đã được kiểm toán năm 
2020 của các DNSX niêm yết ở Việt Nam. 
4. Phương pháp nghiên cứu 

Để đạt được mục tiêu nghiên cứu ở trên, luận văn đã sử dụng 
các phương pháp cụ thể như sau: 

- Thứ nhất là phương pháp nghiên cứu tài liệu:  
- Thứ hai là phương pháp định lượng: 
+Luận văn vận dụng phương pháp phân tích nội dung để phân 

tích năm nhóm thông tin PTC (chung, môi trường, xã hội, quản trị 
công ty và khác) trên BCTHQTCT năm 2020, BCTN năm 2020, 
BCPTBV năm 2020 (nếu có) và BCTC đã được kiểm toán năm 2020 
được công bố của 222 DNSX niêm yết ở Việt Nam.  

+ Luận văn đã xây dựng hệ thống 60 chỉ mục CBTT PTC với 
thang đo không trọng số trên cơ sở các quy định hiện hành có liên quan 
về CBTT PTC  đối với các DNSX niêm yết ở Việt Nam. 

+ Luận văn đã sử dụng phân tích hồi quy mô hình các nhân tố 
ảnh hưởng đến mức độ CBTT PTC của các DNSX niêm yết ở Việt 
Nam. Từ đó, tiến hành kiểm định mô hình hồi quy và thực hiện đánh 
giá mức độ ảnh hưởng của các nhân tố có liên quan đến với mức độ 
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CBTT PTC này ở Việt Nam thông qua hệ số hồi quy được ước lượng 
bằng phương pháp hồi quy tuyến tính bội. 
5. Bố cục đề tài 

Ngoài phần mở đầu, các danh mục các bảng biểu, hình vẽ và tài 
liệu tham khảo, bố cục của luận văn gồm bốn chương:  

- Chương 1: Cơ sở lý thuyết và tổng quan nghiên cứu về công 
bố thông tin phi tài chính 

- Chương 2: Thiết kế nghiên cứu  
- Chương 3: Kết quả nghiên cứu 
- Chương 4: Kết luận và hàm ý chính sách 

6. Tổng quan các tài liệu nghiên cứu 
CHƯƠNG 1 

CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ 
CÔNG BỐ THÔNG TIN PHI TÀI CHÍNH 

1.1 Cơ sở lý thuyết về công bố thông tin phi tài chính 
1.1.1 Khái niệm thông tin phi tài chính 
Luận văn này định nghĩa thông tin PTC bao gồm các thông tin 

về môi trường, xã hội, tính bền vững, đạo đức, quản trị và các thông 
tin PTC khác, được tồn tại dưới dạng dữ liệu định tính hoặc định lượng 
và không được đo lường bằng đơn vị tiền tệ.  

1.1.2 Vai trò của thông tin phi tài chính  
1.1.3 Các hình thức công bố thông tin phi tài chính 
1.1.4 Các quy định về công bố thông tin phi tài chính tại 

Việt Nam 
1.1.5 Đo lường mức độ công bố thông tin phi tài chính 
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1.2 Lý thuyết khung về công bố thông tin phi tài chính 

1.2.1 Lý thuyết các bên liên quan 
Sử dụng lý thuyết các bên liên quan làm cơ sở, luận văn này dự 

đoán và lý giải sự ảnh hưởng của quy mô DN, khả năng sinh lời, đòn 
bẩy tài chính và sự đa dạng giới trong HĐQT đến mức độ CBTT PTC.  

1.2.2 Lý thuyết đại diện 
Luận văn này vận dụng lý thuyết đại diện này để kiểm chứng 

ảnh hưởng của quy mô HĐQT và sự phân tán quyền sở hữu đến mức 
độ CBTT PTC. 

1.2.3 Lý thuyết hợp pháp  
Luận văn này vận dụng lý thuyết hợp pháp này để thử nghiệm 

và phân tích ảnh hưởng của thời gian niêm yết, sở hữu nhà nước và sở 
hữu nước ngoài đối với mức độ CBTT PTC. 
1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin phi 
tài chính 

1.3.1 Các nghiên cứu về quy mô doanh nghiệp 
1.3.2 Các nghiên cứu về khả năng sinh lời 
1.3.3 Các nghiên cứu về đòn bẩy tài chính 
1.3.4 Các nghiên cứu về tuổi niêm yết công ty 
1.3.5 Các nghiên cứu về cấu trúc sở hữu 
1.3.6 Các nghiên cứu về sự đa dạng giới trong hội đồng 

quản trị 
1.3.7 Các nghiên cứu về quy mô hội đồng quản trị 
1.3.8 Các nghiên cứu về sự phân tán quyền sở hữu 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 
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CHƯƠNG 2  

THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 
2.1 Xây dựng các giả thuyết nghiên cứu 

2.1.1 Giả thuyết về quy mô doanh nghiệp 
Vận dụng lý thuyết các bên liên quan, giả thuyết thứ nhất (H1) 

như sau: 
H1. Có mối quan hệ tích cực giữa quy mô công ty và mức độ 

CBTT PTC  
2.1.2 Giả thuyết về khả năng sinh lời 
Vận dụng lý thuyết các bên liên quan, giả thuyết thứ hai (H2) 

như sau: 
H2. Có mối quan hệ tích cực giữa khả năng sinh lời và mức độ 

CBTT PTC 
2.1.3 Giả thuyết về đòn bẩy tài chính 
Vận dụng lý thuyết các bên liên quan, giả thuyết thứ ba (H3) 

như sau: 
H3. Có mối quan hệ tích cực giữa đòn bẩy tài chính và mức độ 

CBTT PTC  
2.1.4 Giả thuyết về tuổi niêm yết công ty 
Vận dụng lý thuyết hợp pháp, giả thuyết thứ tư (H4) như sau: 
H4: Có mối quan hệ tích cực giữa tuổi niêm yết và mức độ CBTT 

PTC 
2.1.5 Giả thuyết về cấu trúc sở hữu    
Vận dụng lý thuyết hợp pháp, giả thuyết thứ năm (H5) như sau: 
H5: Có mối quan hệ tích cực giữa sở hữu nhà nước và mức độ 

CBTT PTC  
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Vận dụng lý thuyết hợp pháp, giả thuyết thứ sáu (H6) như sau: 
H6: Có mối quan hệ tích cực giữa sở hữu nước ngoài và mức độ 

CBTT PTC  
2.1.6 Giả thuyết về sự đa dạng giới trong hội đồng quản trị 
Vận dụng lý thuyết các bên liên quan, giả thuyết thứ bảy (H7) 

như sau:  
 H7: Có mối quan hệ tích cực giữa tính đa dạng giới của HĐQT 

và mức độ CBTT PTC 
2.1.7 Giả thuyết về quy mô hội đồng quản trị 
Vận dụng lý thuyết đại diện, giả thuyết thứ tám (H8) như sau: 
H8. Có mối quan hệ tích cực giữa quy mô HĐQT và mức độ 

CBTT PTC  
2.1.8 Giả thuyết về sự phân tán quyền sở hữu 
Vận dụng lý thuyết đại diện, giả thuyết thứ chín (H9) như sau: 
H9: Có mối quan hệ tích cực giữa sự phân tán quyền sở hữu và 

mức độ CBTT PTC  
2.2 Mô hình nghiên cứu 

2.2.1 Thiết lập mô hình 
Luận văn thực hiện kiểm định hồi quy theo Công thức 2.1 sau: 
NFDi = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1FSIZEi + 𝛽𝛽2ROEi + 𝛽𝛽3LEVi+ 𝛽𝛽4AGEi + 

𝛽𝛽5STAOWNi  + 𝛽𝛽6FOROWNi +  𝛽𝛽7BGDi+ 𝛽𝛽8BSIZEi + 𝛽𝛽9DISOWNi + 
ε 

Trong đó: 
- NFDi: Chỉ số CBTT PTC trên BCTHQTCT, BCTN, 

BCPTBV (nếu có) và BCTC đã kiểm toán tương ứng của DNSX i (0≤
𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑖𝑖 ≤ 1); 
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- FSIZEi, ROEi, LEVi, AGEi, STAOWNi, FOROWNi, BGDi, 

BSZIEi, DISOWNi lần lượt là quy mô DN, khả năng sinh lời, đòn bẩy 
tài chính, tuổi niêm yết, tỷ lệ sở hữu nhà nước, tỷ lệ sở hữu nước ngoài, 
sự đa dạng giới trong HĐQT, quy mô HĐQT và sự phân tán quyền sở 
hữu của DNSX i; 

- β0 đến β9 là các hệ số hồi quy và ε là sai số ngẫu nhiên. 
2.2.2 Đo lường mức độ công bố thông tin phi tài chính 
Trong luận văn này, mức độ CBTT PTC trong BCTHQTCT, 

BCTN, BCPTBV (nếu có) và BCTC đã được kiểm toán của các CTNY 
(NFDi) được đo lường theo Công thức 2.2 sau: 

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑖𝑖 =
∑ 𝑁𝑁𝑗𝑗𝑖𝑖
𝑛𝑛𝑖𝑖
𝑗𝑗=1

𝑛𝑛𝑖𝑖 − 𝑚𝑚𝑁𝑁𝑚𝑚
 

Trong đó:  
- NFDi: chỉ số CBTT PTC trên BCTHQTCT, BCTN, 

BCPTBV (nếu có) và BCTC đã được kiểm toán tương ứng của DNSX 
i (0≤ 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑖𝑖 ≤ 1), 

- ni: số lượng thông tin PTC được công bố bởi DNSX i 
(ni≤60), 

- mNA: số lượng các chỉ mục thông tin PTC không tồn tại trên 
BCTHQTCT, BCTN, BCPTBV (nếu có) và BCTC đã được kiểm toán 
của DNSX i, 

- Dji: mức độ công bố chỉ mục thông tin PTC j trên 
BCTHQTCT, BCTN, BCPTBV (nếu có) và BCTC đã được kiểm toán 
của DNSX i, nhận giá trị là 1 nếu thông tin j được công bố và nhận giá 
trị là 0 nếu thông tin j không được công bố. 
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2.2.3 Đo lường các biến độc lập 

2.3 Mẫu nghiên cứu 
2.3.1 Quy mô mẫu nghiên cứu 
2.3.2 Thu thập dữ liệu 

2.4 Phương pháp phân tích 
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 
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CHƯƠNG 3 

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 
3.1 Mức độ công bố thông tin phi tài chính 

3.1.1 Mức độ công bố thông tin phi tài chính 
Bảng 3.1 Mức độ công bố thông tin phi tài chính 

 N Min Max Mean Std.Dev 
Phần A: CBTT PTC tổng hợp 
NFD 222 0,4340 1,000 0,8220 0,1224 
Phần B: CBTT PTC chi tiết theo nhóm 
GEN 222 0,7143 1,0000 0,9890 0,0421 
ENV 222 0,0000 1,0000 0,4716 0,4033 
SOC 222 0,1667 1,0000 0,8515 0,2044 
GOV 222 0,4815 1,0000 0,8925 0,1065 
DIF 222 0,5000 1,0000 0,9947 0,0459 

Chú thích: Bảng này mô tả chỉ số CBTT PTC trên BCTHQTCT, 
BCTN, BCPTBV (nếu có) và BCTC đã kiểm toán năm 2020 
của 222 DNSX niêm yết ở Việt Nam bao gồm tổng hợp 
(NFD) và chi tiết theo 05 nhóm GEN (thông tin chung), 
ENV (thông tin về môi trường), SOC (thông tin về xã hội), 
GOV (thông tin về quản trị công ty) và DIF (thông tin khác). 
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3.1.2 Đánh giá mức độ công bố thông tin phi tài chính  

3.2 Mô tả các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin 
phi tài chính  
3.3 Phân tích sự ảnh hưởng của các nhân tố đến mức độ công 
bố thông tin phi tài chính 

3.3.1 Kiểm định hiện tượng đa cộng tuyến 
3.3.2 Kiểm định giả định tự tương quan chuỗi 
3.3.3 Kiểm định phân phối chuẩn 
3.3.4 Ảnh hưởng của các nhân tố đến mức độ công bố 

thông tin phi tài chính 
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Bảng 3.7 Kết quả mô hình hồi quy tuyến tính bội đối với NFD 

NFDi = 𝜷𝜷0 + 𝜷𝜷 1FSIZEi + 𝜷𝜷2ROEi + 𝜷𝜷 3LEVi+ 𝜷𝜷4AGEi + 𝜷𝜷5 STAOWNi  + 𝜷𝜷6FOROWNi +  
𝜷𝜷7BGDi + 𝜷𝜷8BSIZEi + 𝜷𝜷9DISOWNi + ε (Mô hình 1) 

Biến 
Giả 

thuyết 

Chiều ảnh 
hưởng dự 

kiến 

Hệ số hồi quy 
chưa chuẩn hóa 

Sig. Tolerance VIF 

(Constant)   0,248 0,106   
FSIZE H1 + 0,046 0,001 0,694 1,442 
ROE H2 + 0,180 0,000 0,880 1,136 
LEV H3 + -0,116 0,020 0,707 1,415 
AGE H4 + 0,000 0,871 0,970 1,031 
STAOWN H5 + 0,025 0,464 0,727 1,376 
FOROWN H6 + 0,070 0,143 0,738 1,355 
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BDG H7 + 0,021 0,623 0,910 1,099 
BSIZE H8 + 0,001 0,908 0,711 1,406 
DISOWN H9 + 0,002 0,967 0,804 1,245 
Adj.R2

   0,130    
DW=1.747       
F-stat   4,684 <0,001   

Chú thích: Bảng này trình bày kết quả hồi quy mô hình giữa biến phụ thuộc NFD với chín biến độc lập FSIZE, 
ROE, LEV, AGE, STAOWN, FOROWN, BDG, BSIZE, và  DISOWN được sử dụng trong mô hình hồi 
quy. 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
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CHƯƠNG 4 

KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH 
4.1 Tóm tắt và thảo luận về kết quả 

Chương 3 trình bày kết quả thực nghiệm của nghiên cứu bao 
gồm các thống kê mô tả và đánh giá mức độ CBTT PTC của các 
DNSX niêm yết ở Việt Nam để giải quyết câu hỏi nghiên cứu đầu tiên. 
Tiếp đến là mô tả các nhân tố dự đoán ảnh hưởng đến mức độ CBTT 
này. Sau đó là mô hình hồi quy được phát triển để tập trung kiểm tra 
chín giả thuyết liên quan đến câu hỏi nghiên cứu thứ hai bao gồm các 
nhân tố ảnh hưởng đến mức độ CBTT PTC và chiều hướng ảnh hưởng 
của các nhân tố. Phù hợp với dự đoán, quy mô công ty có tác động tích 
cực đến mức độ CBTT PTC (H1) nhằm thể hiện được trách nhiệm giải 
trình của các DN trước áp lực của công chúng và các bên liên quan. 
Tương tự kết quả cũng cho thấy khả năng sinh lời có mối quan hệ 
thuận chiều với mức độ CBTT PTC (H2), bổ sung thêm bằng chứng 
cho các nghiên cứu trước vẫn đang có sự tranh cãi về chiều hướng tác 
động. Quan trọng là, kết quả nghiên cứu này cung cấp bằng chứng về 
mối quan hệ giữa đòn bẩy tài chính và mức độ CBTT PTC (H3). Mặc 
dù, trái với dự đoán nhưng kết quả cho thấy có mối quan nghịch chiều 
giữa mức độ CBTT này với đòn bẩy tài chính của DN; Trong khi đó, 
các nghiên cứu trước không tìm thấy sự tác động nào. Các giả thuyết 
dự đoán còn lại bị bác bỏ trong nghiên cứu này. 

Nhìn chung, với sự thiếu vắng bằng chứng thực nghiệm trong 
các nghiên cứu về CBTT PTC đối với các DNSX ở các thị trường kinh 
tế mới nổi, những phát hiện trong nghiên cứu này đã mở rộng thêm 
bằng chứng về các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ CBTT này. Phù 
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hợp với sự phát triển lý thuyết của luận văn, kết quả cho thấy quy mô 
công ty, khả năng sinh lời và đòn bầy tài chính là các yếu tố quyết định 
CBTT PTC bởi các DNSX niêm yết ở Việt Nam; Trong khi tuổi niêm 
yết công ty, cấu trúc sở hữu (sở hữu nước ngoài và sở hữu nhà nước), 
sự đa dạng giới trong HĐQT, quy mô HĐQT và sự phân tán quyền sở 
hữu không có bất kỳ tác động nào. Tuy nhiên, phát hiện đáng chú ý 
nhất đó là đòn bẩy tài chính trái ngược hoàn toàn với các nghiên cứu 
trước, và do đó luận văn sẽ cố gắng mở rộng lý luận để cố gắng giải 
thích tính đặc biệt này về sự ảnh hưởng của nhân tố này đến CBTT 
PTC các DNSX niêm yết ở Việt Nam. Sau đó, luận văn thảo luận thêm 
về cách các biến quan trọng khác ảnh hưởng đến các công ty trong 
CBTT này, phù hợp với khái niệm của nghiên cứu phát triển trong 
Chương 2. 
4.2 Hạn chế của nghiên cứu 

Thứ nhất, không phải tất cả các DNSX đã được kiểm tra và 
nghiên cứu được giới hạn trong một năm. Ngoài ra, không phải tất cả 
các khía cạnh của BCTHQTCT, BCTN, BCPTBV (nếu có) và BCTC 
đã kiểm toán đã được xem xét. Hơn nữa, các quy định của Việt Nam 
về cơ bản là bắt buộc nhưng vẫn chưa có sự quy định cụ thể rõ ràng 
cho từng nội dung trong báo cáo.  

Thứ hai, có thể là các yếu tố khác không được bao gồm trong 
nghiên cứu này cũng có thể có tác động đến mức độ tuân thủ. 

Thứ ba, mẫu nghiên cứu chỉ gồm tất cả các DNSX niêm yết ở 
Việt Nam trong một năm 2020.  

Cuối cùng, nghiên cứu không xem xét đến giá trị thông tin khác 
nhau tác động đến việc công bố NFD như thế nào mà chỉ lựa chọn các 
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thông tin theo quy định của Việt Nam (thực chất các thông tin này 
thiên về hàm ý bắt buộc nhiều hơn). Điều này cũng có thể hạn chế việc 
giải thích mức độ công bố NFD của các DNSX niêm yết ở Việt Nam 
trên quan điểm thị trường vốn. Nghiên cứu trong tương lai có thể giải 
quyết hạn chế này và xác định những gì loại thông tin được công bố 
(ví dụ: bắt buộc, tự nguyện hay tùy ý) có lợi nhất cho thị trường những 
người liên quan. Đặc biệt, những thông tin lựa chọn này không chỉ 
nằm gọn trong các quy định của Việt Nam mà còn phải hướng đến đáp 
ứng theo yêu cầu quy định thông tin của quốc tế nhằm rút ngắn khoảng 
cách thông tin giữa DN với các bên liên quan trong quá trình quốc tế 
hóa. 
4.3 Đóng góp của nghiên cứu và hàm ý chính sách  

4.3.1 Đối với các cơ quan quản lý Nhà nước 
Những phát hiện này có ý nghĩa quan trọng đối với việc quản lý 

hiệu quả, cụ thể như sau: 
Thứ nhất, cơ quan quản lý có thể cân nhắc ban hành hướng dẫn 

cụ thể đối với các mục thông tin công bố. 
Thứ hai, cơ quan quản lý có thể cần thiết lập quy định bắt buộc 

công bố thông tin phi tài chính và giám sát thực hiện. 
Thứ ba, cơ quản quản lý có thể cần thiết lập quy định về kiểm 

tra độ tin cậy của thông tin được công bố. 
Thứ tư, cơ quản quản lý có thể cần thiết lập chính sách khuyến 

khích và truyền thông thực hiện công bố thông tin phi tài chính đối với 
doanh nghiệp. 

Cuối cùng, cơ quản quản lý có thể cần tăng cường sự hỗ trợ từ 
sở giao dịch chứng khoán. 
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4.3.2 Đối với các doanh nghiệp 
Các DN cần nâng cao nhận thức về việc công bố các thông tin 

liên quan đến phát triển bền vững của công ty. 
Các DN cần xây dựng mô hình quản trị doanh nghiệp phù hợp. 
4.3.3 Đối với các nhà nghiên cứu 
Đây là nghiên cứu đầu tiên kiểm tra các thực tiễn tuân thủ CBTT 

PTC ở Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất.  
Thứ hai, chỉ số về mức độ CBTT PTC và các nhân tố ảnh hưởng 

đến mức độ này cung cấp một cơ hội để đánh giá chất lượng CBTT 
PTC của công ty, và rất hữu ích trong việc thông báo cho các nhà đầu 
tư về độ tin cậy và tính hữu ích của việc CBTT PTC của công ty.  

Cuối cùng là những người lập BCTHQTCT, BCTN, BCPTBV 
(nếu có) và BCTC, người quản lý và những người khác trong tổ chức 
có thể sử dụng các chỉ số CBTT PTC và các kết quả về mức độ tuân 
thủ CBTT PTC trong các đánh giá của họ về CBTT PTC của công ty. 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 4 
Như vậy, dựa vào kết quả nghiên cứu ở Chương 3, Chương 4 

đã đưa ra những đóng góp và ý nghĩa của nghiên cứu. Đồng thời, 
Chương 4 cũng tóm tắt những kết quả đạt được và những hạn chế, 
thiếu sót của luận văn để làm hướng nghiên cứu cho các nghiên cứu 
sau (nếu có). 
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	2.1.1 Giả thuyết về quy mô doanh nghiệp
	2.1.2 Giả thuyết về khả năng sinh lời
	2.1.3 Giả thuyết về đòn bẩy tài chính
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