
 

 
  

 

 

 
 

 
THÔNG CÁO BÁO CHÍ  

Cuộc Bình chọn 
Doanh nghiệp niêm yết 2018  

 
(TP.HCM – ngày 10 tháng 04 năm 2018)  Hôm nay, Cuộc bình chọn Doanh 
nghiệp niêm yết năm 2018, do Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE), 
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Báo Đầu tư phối hợp tổ chức với 
sự tài trợ thường niên của Công ty Quản lý quỹ Dragon Capital, chính thức được 
khởi động.  
 
Cuộc bình chọn Doanh nghiệp niêm yết (Vietnam Listed Company Awards – 
VCA) là sự mở rộng từ Cuộc bình chọn Báo cáo thường niên (Vietnam Annual 
Report Awards – ARA), sự kiện đã đồng hành cùng với thị trường chứng khoán 
Việt Nam và cộng đồng các doanh nghiệp niêm yết trong suốt 10 năm qua (2008- 
2017). Bên cạnh nội dung đánh giá Báo cáo thường niên và Báo cáo Phát triển 
bền vững, Cuộc bình chọn năm nay sẽ thực hiện đánh giá chuyên sâu tình hình 
thực thi quản trị công ty của các doanh nghiệp niêm yết với một bộ tiêu chí riêng, 
qua đó khuyến khích áp dụng các tiêu chuẩn và thông lệ quốc tế về quản trị công 
ty nhằm hướng doanh nghiệp xây dựng môi trường kinh doanh dựa trên nền tảng 
phát triển bền vững. 
 
Bộ tiêu chí đánh giá quản trị công ty (QTCT) năm nay được Ban tổ chức xây 
dựng dựa trên nguyên tắc QTCT của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế 
(OECD), các câu hỏi có điều chỉnh cho phù hợp với các quy định hiện hành về 
QTCT và tình hình thực tế của doanh nghiệp Việt Nam. Bên cạnh thông tin từ 
BCTN, việc đánh giá các nội dung liên quan QTCT còn dựa trên các thông tin tin 



 

 
  

 

 

cậy mà công ty cung cấp rộng rãi ra thị trường trong khoảng thời gian từ 
01/01/2017 đến 30/04/2018 qua các nguồn khác như website của doanh nghiệp 
và website của cơ quan quản lý. Bên thứ ba độc lập sẽ được mời thực hiện đánh 
giá sơ khảo nội dung QTCT.  

 
Tiếp nối mùa giải trước, kết quả sơ khảo đánh giá Báo cáo thường niên và nội 
dung QTCT sẽ được soát xét bởi 4 công ty kiểm toán hàng đầu là Deloitte, Ernst 
& Young, KPMG và PwC nhằm đảm bảo tính chính xác, khách quan và chuyên 
sâu trong việc xét chọn các BCTN và các doanh nghiệp có tình hình QTCT tốt 
nhất vào vòng chung khảo. 
 
Một điểm mới nổi bật khác của Cuộc bình chọn năm nay đó là đối tượng tham 
gia cuộc bình chọn là các doanh nghiệp niêm yết trên hai Sở Giao dịch Chứng 
khoán TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội thuộc rổ chỉ số VNX Allshare và được chia 
thành 03 nhóm theo quy mô vốn hóa thị trường  (lớn, vừa và nhỏ) thay vì chấm 
đồng loạt như mọi năm nhằm tạo cơ hội cho các doanh nghiệp có quy mô vốn 
vừa và nhỏ tham gia cạnh tranh giải và có cơ hội được tôn vinh.  
 
Về cơ cấu bình chọn, Cuộc bình chọn năm nay sẽ có 03 hệ thống giải chính:    
 
+ Giải Báo cáo thường niên: 

- 5 BCTN có số điểm cao nhất của nhóm doanh nghiệp có quy mô vốn hóa 
lớn; 

- 10 BCTN có số điểm cao nhất của nhóm doanh nghiệp có quy mô vốn hóa 
vừa; 

- 10 BCTN có số điểm cao nhất của nhóm doanh nghiệp có quy mô vốn hóa 
nhỏ. 

 
+ Giải Quản trị Công ty: 

- 5 doanh nghiệp có điểm QTCT cao nhất của nhóm doanh nghiệp có quy mô 
vốn hóa lớn; 

- 5 doanh nghiệp có điểm QTCT cao nhất của nhóm doanh nghiệp có quy mô 
vốn hóa vừa; 

- 5 doanh nghiệp có điểm QTCT cao nhất của nhóm doanh nghiệp có quy mô 
vốn hóa nhỏ. 

 
+ Giải Báo cáo phát triển bền vững  



 

 
  

 

 

- Cuộc bình chọn năm 2018 tiếp tục duy trì phần bình chọn Báo cáo phát triển 
bền vững với sự hỗ trợ của nhóm chấm đến từ Tổ chức tài chính quốc tế 
(IFC) và Hiệp hội Kế toán công chứng Anh (ACCA). Cơ cấu giải bao gồm: 
01 Giải Nhất, 01 Giải Nhì và 03 Giải khuyến khích cho các hạng mục tiêu 
biểu: Tính đầy đủ, Độ tin cậy và Giải trình bày.  

  
Thời gian chấm sơ khảo và soát xét kết quả sơ khảo dự kiến kết thúc vào 
31/08/2018, thời gian hoàn tất chấm chung khảo là 15/9/2018. Lễ công bố và 
vinh danh các doanh nghiệp đoạt giải dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 
10/2018.  
 
Ông Lê Hải Trà, thành viên phụ trách HĐQT Sở GDCK TP.HCM, Trưởng Ban 
Tổ chức kiêm Chủ tịch Hội đồng bình chọn, chia sẻ: “Bước sang năm thứ 11, 
chúng tôi càng ý thức sâu sắc về ý nghĩa, vị thế của Cuộc bình chọn cũng như 
sức ảnh hưởng của nó đối với doanh nghiệp niêm yết, nhà đầu tư và thị trường 
nói chung. Vì vậy, chúng tôi càng quyết tâm nâng tầm uy tín và chất lượng của 
Cuộc bình chọn.” 
 
Ông Lê Trọng Minh, Tổng biên tập Báo Đầu tư, đồng Trưởng Ban Tổ chức, cho 
rằng, qua 10 năm, Cuộc bình chọn BCTN đã làm tốt vai trò lịch sử của mình trên 
hành trình minh bạch hóa thông tin, góp sức xây dựng TTCK Việt Nam lành 
mạnh và hiệu quả hơn. “Quyết định đổi tên Cuộc bình chọn (thành Cuộc bình 
chọn doanh nghiệp niêm yết) và thực hiện một số điểm mới, trong đó có việc tập 
trung đánh giá chuyên sâu hơn nội dung quản trị công ty, thể hiện quyết tâm của 
Ban Tổ chức trong việc đổi mới Cuộc bình chọn nhằm khuyến khích các doanh 
nghiệp áp dụng các tiêu chuẩn và thông lệ quốc tế để nâng cao tính cạnh tranh 
và có nhiều cơ hội tiếp cận với thị trường vốn khu vực và quốc tế,” ông Minh 
nhấn mạnh.  
 
Ông Dominic Scriven, Chủ tịch Công ty Dragon Capital  – đơn vị tài trợ duy nhất 
cho Cuộc bình chọn, chia sẻ: “Sau 10 năm, tác động tích cực của Cuộc bình chọn 
đã không chỉ dừng lại ở mục tiêu nâng cao chất lượng báo cáo thường niên, mà 
còn tác dụng lan tỏa rộng hơn mục tiêu ban đầu rất nhiều. Chúng tôi hoan nghênh 
và đánh giá rất cao quyết tâm của Ban Tổ chức trong việc đổi mới Cuộc bình 
chọn, nhất là đặt trọng tâm nhiều hơn vào nội dung quản trị công ty – vấn đề 
đang nhận được rất nhiều sự quan tâm và kỳ vọng từ các nhà đầu tư và các đối 
tác hữu quan. Công ty Dragon Capital sẵn sàng đồng hành cùng Ban Tổ chức 



 

 
  

 

 

Cuộc bình chọn trên hành trình thực hiện những mục tiêu, nhiệm vụ sâu rộng 
hơn.”  
 
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 – ext. 1205 
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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