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THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ BÌNH CHỌN VÀ TRAO GIẢI VLCA 2019

Hạng mục Báo cáo thường niên:
Với hạng mục Báo cáo thường niên (BCTN), tất cả các BCTN của năm tài chính 2018
đủ điều kiện tham gia bình chọn đều phải trải qua 2 vòng chấm, trong đó vòng sơ khảo
do hai Sở GDCK TP.HCM và Sở GDCK Hà Nội trực tiếp chấm điểm và chọn lọc DN.
Trước khi vào vòng chung khảo, BCTN của các DN sẽ được soát xét bởi 4 công ty
kiểm toán hàng đầu (Big 4) là Deloitte, Ernst & Young, KPMG và PwC nhằm đảm
bảo độ tin cậy, khách quan và chuyên sâu trong việc xét chọn. Ở vòng chấm chung
khảo, Hội đồng bình chọn dựa vào kết quả chấm sơ khảo, kết quả soát xét của Big 4
và qua thảo luận đánh giá để bình chọn ra các BCTN có số điểm cao nhất của mỗi
nhóm vốn hóa để trao giải. Kết quả, có 25 doanh nghiệp có BCTN tốt nhất được
chọn để vinh danh, trong đó có 10 DN thuộc nhóm vốn hóa lớn, 10 DN nhóm vốn
hóa vừa và 5 DN thuộc nhóm vốn hóa nhỏ.

Năm 2019 là năm thứ hai thực hiện chia nhóm các doanh nghiệp theo quy mô vốn hóa.
Kết quả cho thấy vẫn có sự phân hóa rõ rệt về chất lượng báo cáo giữa các nhóm vốn
hóa. Dẫn đầu về chất lượng cả nội dung lẫn hình thức vẫn là nhóm vốn hóa lớn với
điểm trung bình chung và điểm trung bình các phần cao hơn hai nhóm còn lại. Tuy
nhiên, Đây là nhóm gồm 50 doanh nghiệp trong rổ VNX50 nên chất lượng báo cáo
tương đối đồng đều và điểm số thể hiện sự vượt trội hơn. Nhóm vốn hóa vừa với 150
doanh nghiệp tiếp theo đạt điểm trung bình 58,5/100 mới chỉ là mức điểm cơ bản,
nghĩa là doanh nghiệp mới chỉ cung cấp những nội dung cơ bản nhất theo mẫu báo
cáo thường niên. Tuy nhiên, Top 10 báo cáo thường niên đoạt giải ở hai nhóm vốn
hóa lớn và vừa thật sự không có sự phân hóa rõ rệt về chất lượng và đều là những báo
cáo tiêu biểu, nổi bật với nội dung súc tích, đa dạng, được đầu tư kỹ lưỡng, trình bày



bắt mắt, slogan mới lạ cho thấy sự làm việc hết sức nghiêm túc và trách nhiệm cao của
ê kíp làm báo cáo.

Nhóm vốn hóa nhỏ có số lượng doanh nghiệp nhiều nhất hơn 200 doanh nghiệp và
chất lượng vẫn còn yếu với điểm trung bình và trung vị đều còn thấp, dưới mức trung
bình của thang điểm 100, cho thấy hơn phân nửa số doanh nghiệp ở nhóm này chưa
đáp ứng được những yêu cầu cơ bản của báo cáo thường niên. Một điểm đáng khích lệ
ở nhóm vốn hóa nhỏ năm nay là điểm nội dung lớn nhất của nhóm này không chênh
lệch nhiều so với hai nhóm còn lại, ở mức cao tầm 90/104 điểm và những gương mặt
đoạt giải trong Top 5 Báo cáo thường niên nhóm vốn hóa nhỏ thực sự là những báo
cáo xứng đáng được vinh danh, rất đáng khen với sự đầu tư không kém so với doanh
nghiệp lớn. Kết quả trao giải năm nay cũng xuất hiện gương mặt mới trong giải
thưởng ở nhóm vốn hóa nhỏ cho thấy Cuộc Bình chọn thật sự đã tác động đến nhận
thức của doanh nghiệp trong việc lập báo cáo để ngày càng có nhiều báo cáo chất
lượng, cung cấp thông tin quan trọng cho cổ đông, nhà đầu tư.

Nhìn chung, các doanh nghiệp vẫn giữ mức điểm trung bình, điểm trung vị, điểm cao
nhất gần tương đương như năm ngoái; trong đó, các báo cáo tốt vẫn tập trung ở nhóm
vốn hóa lớn, vốn hóa vừa và rơi vào một số gương mặt quen thuộc. Ngoài những
gương mặt này, Cuộc Bình chọn đã tìm ra được những doanh nghiệp mới, góp phần
đem lại sự bất ngờ cho nhà đầu tư bằng chính sự cải tiến và nhảy vọt về chất lượng
báo cáo.

Mã CK Tên DN Sàn

TOP 10 DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT NHÓM VỐN HÓA LỚN
CÓ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN TỐT NHẤT

BVH Tập đoàn Bảo Việt HOSE

SBT
CTCP Mía đường Thành Thành Công Tây
Ninh HOSE

VCS CTCP Vicostone HNX

VNM CTCP Sữa Việt Nam HOSE

ACB Ngân hàng TMCP Á Châu HNX



NVL CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc NoVa HOSE

PDR CTCP Phát triển BĐS Phát Đạt HOSE

DHG CTCP Dược Hậu Giang HOSE

HDB Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM HOSE

VIC Tập đoàn Vingroup- CTCP HOSE

TOP 10 DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT NHÓM VỐN HÓA VỪA
CÓ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN TỐT NHẤT

PAN CTCP Tập đoàn PAN HOSE

PVD Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ khoan dầu khí HOSE

STK CTCP Sợi Thế Kỷ HOSE

SHS CTCP Chứng khoán Sài Gòn- Hà Nội HNX

CNG CTCP CNG Việt Nam HOSE

IMP CTCP Dược phẩm Imexpharm HOSE

TRA CTCP Traphaco HOSE

VDS CTCP Chứng khoán Rồng Việt HOSE

HBC CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình HOSE

BVS CTCP Chứng khoán Bảo Việt HNX

TOP 5 DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT NHÓM VỐN HÓA NHỎ
CÓ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN TỐT NHẤT

LGL
CTCP Đầu tư và Phát triển đô thị Long
Giang

HOSE

SRF CTCP Kỹ nghệ Lạnh HOSE



KHP CTCP Điện lực Khánh Hòa HOSE

GMC CTCP Sản xuất Thương mại May Sài Gòn HOSE

LDP CTCP Dược Lâm Đồng HNX

DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT CÓ SỰ TIẾN BỘ VƯỢT TRỘI Ở
HẠNG MỤC BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

SAB
Tổng CTCP Bia- Rượu- Nước giải khát Sài
Gòn

HOSE

Hạng mục Báo cáo quản tr ị công ty:

Thực hiện chấm nội dung quản trị công ty ở vòng sơ khảo là nhóm chuyên gia độc lập
đến từ Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo (thuộc Trường Đại học Bách khoa TP.HCM),
đơn vị đã trực tiếp tham gia khảo sát đánh giá thẻ điểm Quản trị công ty ASEAN
(ASEAN Scorecards) tại Việt Nam trong nhiều năm. Nội dung đánh giá quản trị công
ty không chỉ dựa trên BCTN mà còn đánh giá các nguồn công bố thông tin chính
thống khác của doanh nghiệp niêm yết như website, các công bố thông tin định kỳ, bất
thường…Bộ tiêu chí đánh giá quản trị công ty năm nay tiếp tục được Ban tổ chức xây
dựng dựa trên nguyên tắc QTCT của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD),
khung quản trị công ty của các nước ASEAN, với các câu hỏi có điều chỉnh cho phù
hợp với các quy định hiện hành về quản trị công ty và tình hình thực tế của doanh
nghiệp Việt Nam.

Kết quả chấm sơ khảo sau đó được soát xét bởi Big 4 trước khi được chọn lọc để đưa
vào vòng chấm chung khảo. Có 60 doanh nghiệp có nội dung báo cáo quản trị công ty
tốt nhất được chọn vào vòng chung khảo, phân theo từng nhóm vốn hóa, mỗi nhóm 20
doanh nghiệp. Tại vòng chung khảo, Hội đồng bình chọn đã chấm và chọn ra 5
doanh nghiệp của mỗi nhóm vốn hóa có điểm quản tr ị công ty cao nhất và 01 DN
có sự tiến bộ vượt trội để trao giải.

Theo đánh giá của Nhóm chấm độc lập, kỳ đánh giá năm 2019 được thực hiện qui mô,
với tổng số DN được đánh giá là toàn bộ DN trong bộ chỉ số VNX – All share được
chốt danh sách trong kỳ tháng 4/2019 là 416 DN, với tổng giá trị vốn hoá của các DN
được đánh giá chiếm hơn 90% giá trị vốn hoá toàn bộ thị trường. Có thể nói đây là kết
quả đánh giá đem lại bức tranh khá toàn diện về các khía cạnh quản trị công ty của các
tài sản đầu tư trên TTCK VN.



Kết quả đánh giá cho thấy các DN đã có cải thiện nhất định trong nhiều khía cạnh như
công bố thông tin, vai trò các bên liên quan, thực hành bảo vệ quyền cổ đông, cải
thiện trong các thay đổi về thành phần và cấu trúc hội đồng quản trị. Các thay đổi này
giúp điểm số QTCT của các DN trong đánh giá năm 2019 có sự tiến bộ thấy rõ so với
năm 2018. Số lượng các DN đạt các mức điểm khá và tốt đã tăng lên đáng kể. Nhóm
DN có điểm trên 70 điểm đã tăng từ 3,5% số DN được đánh giá lên 8,4% số DN. Số
lượng DN ở mức điểm [60-70đ] cũng gia tăng từ 20% lên 32% số DN được đánh giá.

Một trong các yếu tố quan trọng trong cải thiện quản trị DN là tôn trọng nhà đầu tư và
các bên liên quan thông qua công bố thông tin về các hoạt động quan trọng của DN
kịp thời và minh bạch. Phân tích cho thấy các DN có tinh thần công bố thông tin và
minh bạch cũng là các doanh nghiệp đạt được các kết quả đánh giá quản trị tốt. Nhà
đầu tư bên ngoài có thể gia tăng niềm tin vào doanh nghiệp thông qua lượng thông tin
mà DN cung cấp. Cải thiện công bố thông tin là việc cần làm và đem lại hiệu quả tốt
cho DN trong thu hút vốn đầu tư.

Mã CK Tên DN Sàn

TOP 5 DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT NHÓM VỐN HÓA LỚN
CÓ BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY TỐT NHẤT

DHG CTCP Dược Hậu Giang HOSE

FPT CTCP FPT HOSE

VNM CTCP Sữa Việt Nam HOSE

HCM CTCP Chứng khoán TPHCM HOSE

DPM
Tổng công ty Phân bón và Hóa chất dầu khí-
CTCP HOSE

TOP 5 DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT NHÓM VỐN HÓA VỪA
CÓ BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY TỐT NHẤT

IMP CTCP Dược phẩm Imexpharm HOSE

PAN CTCP Tập đoàn PAN HOSE



TNG CTCP Đầu tư và Thương mại TNG HNX

TRA CTCP Traphaco HOSE

DGW CTCP Thế giới số HOSE

TOP 5 DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT NHÓM VỐN HÓA NHỎ
CÓ BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY TỐT NHẤT

C32 CTCP Đầu tư Xây dựng 3-2 HOSE

GMC CTCP Sản xuất Thương mại May Sài Gòn HOSE

AAV CTCP Việt Tiên Sơn Địa ốc HNX

NAF CTCP Nafoods Group HOSE

EVE CTCP Everpia HOSE

DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT CÓ SỰ TIẾN BỘ VƯỢT TRỘI Ở
HẠNG MỤC BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY

REE CTCP Cơ điện lạnh HOSE

Hạng mục báo cáo phát tr iển bền vững:

Ở hạng mục báo cáo phát triển bền vững, những doanh nghiệp có BCTN lọt vào vòng
chung khảo được Hội đồng bình chọn xem xét chấm điểm báo cáo phát triển bền vững
ở vòng chung khảo. Nội dung chấm báo cáo này sẽ được thực hiện bởi các chuyên gia
độc lập đến từ Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh (ACCA).

Theo đánh giá của Hội đồng bình chọn, chất lượng tổng thể báo cáo của năm nay tiếp
tục có sự tiến bộ. Số báo cáo PTBV độc lập gia tăng. Năm nay có 15 đơn vị làm báo
cáo độc lập so với 11 đơn vị của năm trước. 100% các doanh nghiệp có báo cáo thuộc
top 10 đều áp dụng GRI và phần lớn là theo Chuẩn mực GRI. Chỉ có một số rất ít các
doanh nghiệp vẫn áp dụng theo hướng dẫn G4 của GRI.

Vượt lên so với năm trước đó, trong báo cáo năm nay, tất cả các doanh nghiệp vào
vòng chung khảo đều đã có xem xét hoặc gắn kết các Mục tiêu về phát triển bền vững
của Liên hợp quốc (SDG) trong chiến lược và hoạt động phát triển bền vững của mình.
Rất nhiều các doanh nghiệp đi thêm một bước nữa là đưa ra chiến lược PTBV dựa
trên các mục tiêu quốc gia về phát triển bền vững cũng như là các mục tiêu PTBV của



ngành. Các báo cáo trong Top 10 đều có tính đầy đủ ở mức độ cao. Phần lớn đều thể
hiện được rõ ràng sự gắn kết chiến lược PTBV trong hoạt động kinh doanh của mình.
Một số DN đã đưa ra chỉ tiêu cho tương lai, có công ty đưa ra ngân sách cho hoạt
động PTBV.

Cũng theo Hội đồng bình chọn, tính tin cậy của các báo cáo tăng lên với (i) cấu trúc
quản trị tốt hơn với nhiều doanh nghiệp có bộ phận phụ trách PTBV riêng trực thuộc
Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc và sự tham gia của các phòng ban trong toàn
bộ chuỗi giá trị; (ii) Số lượng các báo cáo được đảm bảo bởi bên thứ ba hoặc bởi kiểm
toán nội bộ gia tăng; và (iii) một số các doanh nghiệp đã thực hiện mô tả quy trình thu
thập thông tin hàng tháng thay vì đợi đến kỳ báo cáo năm để thu thập dữ liệu. Nhiều
báo cáo đã được đầu tư tốt cả hình thức lẫn nội dung, sử dụng đa dạng các hình thức
trình bày bằng hình ảnh, đồ thị, sơ đồ giúp cho việc diễn đạt thông tin dễ đọc dễ hiểu
hơn. Cá biệt một số báo cáo có tính sáng tạo và mỹ thuật rất độc đáo, cùng với các
kênh truyền tải báo cáo đa phương tiện, có thễ nói là không hề thua kém các công ty
đa quốc gia khác. Số lượng các doanh nghiệp có báo cáo bằng tiếng Anh chất lượng
tốt tăng lên, tạo điều kiện truy cập tốt hơn cho các cổ đông/nhà đầu tư nước ngoài.

Kết quả, Ban tổ chức đã chọn 05 DN có báo cáo PTBV tốt nhất và 01 DN có sự tiến
bộ vượt trội để trao giải năm nay, gồm:

Giải Tên doanh nghiệp Mã CK Sàn

Giải Nhất Tập đoàn Bảo Việt BVH HOSE

Giải Nhì CTCP Sữa Việt Nam VNM HOSE

Giải Báo cáo đầy
đủ nhất

CTCP Traphaco TRA HOSE

Giải Báo cáo tin
cậy nhất

CTCP Dược Hậu Giang DHG HOSE

Giải Báo cáo trình
bày tốt nhất

CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa
ốc NoVa

NVL HOSE

Giải Báo cáo có sự
tiến bộ vượt trội

CTCP Nhựa An Phát Xanh AAA HOSE

----------------------------



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
Email: anhdao@hsx.vn

Ông Nguyễn Hồng
Phó Tổng Biên tập
Báo Đầu tư
Điện thoại: 08-3930 5319 – 0903 684 558
Email: nguyenhong@virhcm.com.vn

http://www.aravietnam.vn
http://www.hsx.vn
http://www.hnx.vn
http://www.dtck.vn
mailto:anhdao@hsx.vn
mailto:nguyenhong@virhcm.com.vn

