
 

 

 

 

 

 

 

 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ 

LỄ TRAO GIẢI 

CUỘC BÌNH CHỌN BCTN 2016 

 

(TP.HCM – ngày 29  tháng 07 năm 2016) Hôm nay, TOP 50 báo cáo thường niên 

(BCTN) tốt nhất năm 2016 đã được vinh danh tại Lễ trao giải do Sở Giao dịch chứng 

khoán TP.HCM, Báo Đầu tư Chứng khoán và Công ty Quản lý quỹ Dragon Capital 

phối hợp tổ chức.  

Đây là những báo cáo tốt nhất 

được chọn từ 136 báo cáo lọt 

vào vòng chung khảo và 

trong gần 600 báo cáo của các 

doanh nghiệp niêm yết trên 

Sở GDCK TP.HCM (HOSE) 

và Hà Nội (HNX) thuộc diện 

xét chọn của Cuộc bình chọn 

năm nay. Trong các báo cáo 

đoạt giải năm nay, có 34 báo 

cáo của các doanh nghiệp 

niêm yết ở sàn HOSE và 16 

báo cáo của các doanh nghiệp 

ở sàn HNX.  

Cơ cấu giải chia thành 03 Top, gồm Top 10 (10 BCTN có điểm số cao nhất), Top 30 

(20 BCTN có số điểm cao tiếp theo Top 10) và Top 50 (20 BCTN còn lại trong nhóm 

50 BCTN). Trong các BCTN đạt giải, Hội đồng bình chọn đã chọn 01 BCTN có số 

điểm cao nhất, có sự thể hiện vượt trội về cả nội dung báo cáo và hình thức trình bày 

để trao Giải xuất sắc nhất. Đặc biệt, để khuyến khích các doanh nghiệp có chất lượng 

BCTN tiến bộ vượt bậc so với chính doanh nghiệp đó các năm trước, Ban tổ chức 

quyết định trao thêm Giải BCTN có sự tiến bộ vượt trội cho 03 doanh nghiệp.  



 

 

 

Về cơ cấu giải BCTN có nội dung quản trị công ty tốt nhất, Hội đồng bình chọn đã 

đánh giá và chọn ra 03 BCTN có nội dung quản trị công ty tốt nhất để trao giải, bao 

gồm 01 Giải Nhất, 01 Giải Nhì và 01 Giải Ba.  

Về giải Báo cáo phát triển bền vững, 5 đơn vị có báo cáo tốt nhất được xét trao giải, 

trong đó có 1 Giải Nhất, 1 Giải Nhì và 3 Giải Khuyến Khích cho 03 hạng mục khác 

nhau, gồm Giải tính đầy đủ, Giải Độ tin cậy và Giải Trình bày. Đây là những báo cáo 

tốt nhất được nhóm chuyên gia đến từ Tổ chức tài chính quốc tế (IFC) và Hiệp hội Kế 

toán công chứng Anh Quốc (ACCA) đánh giá trong tổng số 420 báo cáo có đề cập 

đến nội dung phát triển bền vững.  

 
 

Kết quả bình chọn chi tiết của các hạng mục xem trong Danh sách đính kèm.  

 

Tổng kết cuộc bình chọn năm 2016, Bà Ngô Viết Hoàng Giao, Ủy viên Hội đồng quản 

trị, Phó Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM, Trưởng Ban Tổ chức 

kiêm Chủ tịch Hội đồng bình chọn đánh giá, một trong những điểm nổi bật của Cuộc 

bình chọn năm nay là số lượng báo cáo có nội dung phát triển bền vững tăng vọt, 45% 

báo cáo được chấm có nội dung này, tăng gấp đôi so với năm 2015. “Mặc dù năm nay 

chưa bắt buộc các công ty niêm yết thực hiện theo chuẩn công bố thông tin mới nhưng 

số lượng báo cáo có thể hiện nội dung về phát triển bền vững (PTBV) là rất ấn tượng. 

Điều đó cho thấy ý thức của các doanh nghiệp trong việc tuân thủ quy định mới, xem 

đây là bước chuẩn bị cho việc lập báo cáo phát triển bền vững tốt hơn cho các năm 



 

 

 

sau. Các doanh nghiệp niêm yết đang ngày càng cho thấy họ là những doanh nghiệp 

tiên phong trong đến các hoạt động liên quan phát triển bền vững, tạo sự lan tỏa đến 

cộng đồng doanh nghiệp cả nước, đặc biệt trong bối cảnh phát triển bền vững đang 

được Chính phủ khởi xướng là một chương trình lớn của quốc gia,” bà Giao nói.  

Cũng liên quan đến nội dung báo cáo PTBV, các chuyên gia chấm báo cáo PTBV đến 

từ IFC và ACCA nhận xét sau 4 năm duy trì giải thưởng Báo cáo PTBV, thành công 

của cuộc bình chọn là đã góp một phần quan trọng trong việc nâng cao nhận thức của 

doanh nghiệp và thu hút sự chú ý của nhà đầu tư về vấn đề PTBV. Điều này thể hiện 

trong việc số lượng doanh nghiệp tham gia cũng như chất lượng báo cáo mỗi năm một 

tăng. Chất lượng báo cáo trong Top đầu cũng được cải thiện đáng kể, đa phần những 

báo cáo này được lập theo chuẩn GRI nên có cấu trúc chặt chẽ, đầy đủ hơn và độ tin 

cậy. 

Ông Tô Vĩ Hùng, Hội 

viên ACCA, Trưởng 

nhóm chấm Báo cáo 

PTBV đánh giá, nội 

dung báo cáo PTBV 

được phát triển đầy đủ 

hơn các năm trước, bao 

gồm nhiều chỉ tiêu về 

môi trường và xã hội 

hơn, chứ không chỉ đơn 

thuần là tin tức về hoạt 

động từ thiện của công 

ty. Điểm nổi bật năm 

nay là sự gia tăng đáng 

kể số lượng công ty 

tham khảo và áp dụng 

các hướng dẫn của IFC 

và đặc biệt là chuẩn G4 của GRI. Phần lớn các công ty được đánh giá cao năm trước 

vẫn duy trì được chất lượng báo cáo trong năm nay. Một số công ty đã có sự nhảy vọt 

về chất lượng báo cáo so với năm trước như BVH, DHG; đặcbiệt có những nhân tố 

mới tạo được ấn tượng, lần đầu tiên được lọt vào Top 10 như  STK, PAN, TNG. Đặc 

biệt trong mùa giải năm nay, lần đầu tiên một doanh nghiệp đã sử dụng công ty kiểm 

toán độc lập để kiểm toán báo cáo PTBV. 



 

 

 

Ông Phạm Nguyễn Vinh, Giám đốc Phát triển kinh doanh kiêm Trưởng nhóm Đầu tư 

có trách nhiệm của Công ty Dragon Capital, cho biết trong lựa chọn đầu tư, các nhà 

đầu tư quốc tế đang hướng sự quan tâm nhiều hơn tới các thông tin phi tài chính để 

hiểu rõ hơn về giá trị, hiệu quả, uy tín và tính bền vững của các DN. Nếu DN không 

nỗ lực giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường, xã hội, sẽ không thể có và giữ 

được nhà đầu tư chuyên nghiệp. “Vì vậy, việc quan trọng là DN cần sớm chính thức 

thiết lập bộ chính sách và quy trình quản lý môi trường và xã hội cho chính hoạt động 

của mình, đồng thời chỉ định cụ thể nguồn nhân lực chuyên trách để chủ trì thực 

hiện,” ông Vinh khuyến nghị.  

Đánh giá về chất lượng thông tin quản trị công ty trong Cuộc bình chọn năm nay, bà 

Nguyễn Nguyệt Anh, cán bộ phụ trách chương trình quản trị công ty của IFC tại Việt 

Nam, thành viên Hội đồng bình chọn, cho biết kết quả chấm của nội dung thông tin về 

quản trị công bố trên báo cáo thường niên năm nay cho thấy có một sự chuyển biến 

tích cực khi có tới 105 công ty trong tổng số 136 công ty lọt vào vòng chung khảo 

năm (tương đương 77%) đạt điểm trên trung bình (trong mùa giải 2015, tỷ lệ này là 

60% và mùa giải 2014 là 40%); khoảng 20 công ty của vòng chung khảo đạt được 

mức điểm cao (điểm từ 75% trở lên). “Sự cải thiện về điểm số của 136 công ty lọt vào 

vòng chung khảo của Cuộc bình chọn năm nay là một điều khả quan, đánh dấu nỗ lực 

chung của cơ quan quản lý và các công ty niêm yết trên thị trường,” bà Nguyệt Anh 

nhận xét.  

Cuộc bình chọn BCTN do Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM và Báo Đầu tư Chứng 

khoán phối hợp tổ chức từ năm 2008. Cuộc bình chọn được tài trợ duy duy nhất bởi 

Công ty Quản lý quỹ Dragon Capital và sự hỗ trợ của Ủy ban Chứng khoán nhà nước, 

HNX, IFC, ACCA, nhằm thúc đẩy sự minh bạch, chuyên nghiệp và quản trị hiệu quả 

trên TTCK.  

 

Để biết thêm thông tin chi tiết về Cuộc Bình chọn, có thể xem trên website của Giải 

(www.aravietnam.vn), website của HOSE (www.hsx.vn), HNX (www.hnx.vn) hoặc Báo 

Đầu tư Chứng khoán (www.dtck.vn), hoặc liên hệ:  

Bà Trần Anh Đào      

Phó Tổng Giám đốc  

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM  

Điện thoại: 08-3821 7713 – 0908 460 

609 

Email: anhdao@hsx.vn 

Ông Nguyễn Hồng 

Phó Tổng Biên tập - Trưởng VPĐD tại 

TP.HCM  

Báo Đầu tư  

Điện thoại: 08-3930 5319 – 0903 684 558 

Email: nguyenhong@virhcm.com.vn 
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