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Những kết quả chính đạt được 

Nghiên cứu đánh giá mức độ công bố thông tin (CBTT) phi tài chính (PTC) trong các báo cáo 
công ty của các doanh nghiệp sản xuất (DNSX) niêm yết ở Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy 
mức độ CBTT PTC của các doanh nghiệp (DN) này ở mức tương đối cao. 

Ngoài ra, từ thực trạng CBTT PTC của các DNSX niêm yết ở Việt Nam trong nghiên cứu này 
cho thấy, các hướng dẫn CBTT PTC liên quan đến môi trường và xã hội là cần thiết nhưng vẫn chưa 
đủ vì còn khá chung chung. Đây là một thực trạng đáng lưu ý vì những thông tin này không chỉ có ích 
đối với người sử dụng mà còn là một cách thức giúp các DNSX truyền thông, nâng cao hình ảnh của 
mình với khách hàng và đối tác. 

Kết quả nghiên cứu cũng ghi nhận được ảnh hưởng của quy mô DN, khả năng sinh lời và đòn 
bẩy tài chính đến mức độ CBTT PTC này. Cụ thể, kết quả ghi nhận mức độ CBTT PTC chịu ảnh 
hưởng thuận chiều của quy mô DN, khả năng sinh lời nhưng chịu tác động nghịch chiều của đòn bẩy 
tài chính. 

Ý nghĩa khoa học và thực tiễn  

- Ý nghĩa khoa học: Đây là nghiên cứu đầu tiên kiểm tra các thực tiễn tuân thủ CBTT PTC ở 
Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất. Về mặt này, kết quả nghiên cứu đóng góp một phần vào thực tiễn 
CBTT PTC ở Việt Nam về mức độ CBTT PTC trong các báo cáo công ty. 

- Ý nghĩa thực tiễn: Là cơ sở để cơ quan quản lý Nhà nước, các DN và các nhà nghiên cứu điều 
chỉnh, bổ sung các chính sách, giải pháp phù hợp với xu thế mới của nền kinh tế toàn cầu nhằm nâng 
cao mức độ CBTT PTC trong các báo cáo công ty.  

Hướng nghiên cứu tiếp theo 

- Thứ nhất, các nghiên cứu tiếp theo có thể mở rộng phạm vi nghiên cứu như các DNSX niêm 
yết trên sàn Upcom, OTC; mở rộng mẫu nghiên cứu trong nhiều năm; hoặc mở rộng cơ sở xây dựng 
chỉ số CBTT PTC và không giới hạn trong phạm vi quy định của Việt Nam. 

- Thứ hai, các nghiên cứu sau có thể bổ sung các thêm các nhân tố ảnh hưởng khác mà nghiên 
cứu này chưa đề cập như các thuộc tính về đặc điểm công ty như mức độ quốc tế hóa, vay vốn nước 
ngoài, tính thanh khoản, mức độ vốn hóa thị trường, v.v. hay các thuộc tính về quản trị công ty như 
văn hóa công ty, sự tồn tại của hoạt động kiểm toán nội bộ, đặc điểm của nhà quản lý, v.v. 

- Cuối cùng, các nghiên cứu sau có thể xác định những loại thông tin gì 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 
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Abstract  

The major results of the thesis 

This research evaluates the levels of non-financial information disclosure by manufacturing 
companies listed in Vietnam and influencing factors. The regression results documents that the non-
financial disclosure level is relatively high.  

Additionally, this research shows that the guidelines for non - fiancial information disclosure 
related to the environment and society are necessary but still not enough because they are still quite 
general. This is a remarkable situation because this information is not only useful to users but also a 
way to help manufacturing companies communicate and improve their image with customers and 
partners. 

The research results reveal the influence of firm size, profitability and financial leverage on 
non-financial information disclosure levels of manufacturing companies. Specifically, the results 
demonstrate that the extent of aggregate disclosure is positively influenced by business size and 
profitability, but the extent of aggregate disclosure is negatively affected by financial leverage. 

The new contributions of the thesis 

- Scientific significance: This is the first study to examine non - financial information disclosure 
compliance practices in Vietnam in the manufacturing sector. In this respect, the research results partly 
contribute to the practice of non - financial information disclosure in Vietnam regarding the extent of 
non - financial information disclosure in company reports. 

- Practical significance: As a basis for State management agencies, businesses and researchers to 
adjust and supplement policies and solutions in line with the new trend of the global economy in order 
to improve the level of non - financial information information disclosure in the company report. 

The applicability in practice and subsequent research of the thesis 

- Firstly, further studies can expand the scope of research such as manufacturing companies 
listed on Upcom, OTC; expanding the study sample over many years; or expand the basis for building 
the non - fianancial information disclosure index and not be limited to the scope of Vietnam's 
regulations. 

- Second, the following studies can add other influencing factors that this study has not 
mentioned such as attributes of company characteristics such as degree of internationalization, foreign 
loans, liquidity account, market capitalization, etc. or corporate governance attributes such as company 
culture, existence of internal audit activities, characteristics of managers, etc. 

- Finally, the following research may determine what type of disclosure (e.g. mandatory, 
voluntary or discretionary) is most beneficial to the stakeholder market. In particular, this selected 
information is not only included in the regulations of Vietnam but also must aim to meet the 



requirements of international information regulations in order to shorten the information gap between 
enterprises and stakeholders in the internationalization process. 
Key words: Annual reports, Corporate Governance Reports, Determinant Factors, Non-
financial Information Disclosure, Sustainability development reports 
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