
 

 

 

  

 
 

 

      
 

 
 

 
THÔNG CÁO BÁO CHÍ  

Lễ trao giải  
Cuộc Bình chọn 

Doanh nghiệp niêm yết 2020 
 
(Phú Quốc – ngày 04 tháng 12 năm 2020)  Hôm nay, Lễ trao giải Cuộc bình chọn 
Doanh nghiệp niêm yết năm 2020 đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Vinpearl Phú 
Quốc với sự tham gia của lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, lãnh đạo các Sở 
Giao dịch Chứng khoán, Trung tâm Lưu ký chứng khoán và đại diện hơn 250 công ty 
niêm yết, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ và các định chế tài chính khác trên 
thị trường. 
 
Cuộc bình chọn năm nay diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khi thế giới và Việt Nam chịu 
nhiều ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất - 
kinh doanh của doanh nghiệp, hoạt động quản trị công ty tại các doanh nghiệp cũng bị 
ảnh hưởng. Thời điểm công bố thông tin trọng yếu của doanh nghiệp rơi vào giai đoạn 
giãn cách xã hội, công tác tổng hợp thông tin, soạn thảo và công bố báo cáo của doanh 
nghiệp bị ảnh hưởng. Vì vậy lượng thông tin và thời điểm công bố thông tin của nhiều 
doanh nghiệp bị trễ hạn. Diễn biến này phần nào đã ảnh hưởng đến kết quả đánh giá 
của doanh nghiệp niêm yết Việt Nam trong năm 2020.  

Bộ tiêu chí đánh giá năm nay được đổi mới, nâng cao dần các tiêu chuẩn quản trị, có 
thể tác động đến điểm số đánh giá theo hướng làm giảm điểm. Công tác công bố thông 
tin của doanh nghiệp trong năm 2020 bị giảm điểm so với năm trước khá nhiều (54% 
năm 2020 so với 69,4% năm 2019). Tuy nhiên, điểm tích cực của năm nay là Bộ nguyên 



 

 

 

  

 
 

 

      
 

tắc Quản trị công ty Việt Nam được giới thiệu năm 2019 đã được doanh nghiệp áp dụng, 
sử dụng như là “kim chỉ nam” cho các cải cách quản trị công ty tại doanh nghiệp.  

Theo đó, một tỷ lệ tăng lên đáng kể doanh nghiệp đã thực hiện tự đánh giá về khả năng 
tuân thủ các quy tắc quản trị công ty (37,5% năm 2020 so với 30,5% năm 2019). Đồng 
thời, kết quả chấm điểm quản trị công ty năm 2020 cho thấy các doanh nghiệp có điểm 
quản trị tốt có giá cổ phiếu cao hơn các doanh nghiệp có quản trị kém và cũng là nhóm 
có hiệu quả kinh doanh tốt nhất. Kết quả đánh giá giai đoạn 2018-2020 đều tương đồng, 
là bằng chứng thuyết phục: Quản trị tốt giúp doanh nghiệp ngăn ngừa rủi ro, hệ thống 
vận hành ổn định, có thể kiểm soát tốt chi phí, giúp doanh nghiệp có thể vượt qua khủng 
hoảng và phục hồi nhanh.  

Trong bối cảnh hiện nay, phát triển bền vững trở thành vấn đề quan tâm hàng đầu của 
các quốc gia, đặc biệt là Việt Nam. Theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới, tốc độ tăng 
trưởng và công nghiệp hóa nhanh của Việt Nam đã để lại nhiều hệ lụy đối với môi 
trường và tài nguyên thiên nhiên. Các tổ chức quốc tế đánh giá Việt Nam nằm trong 5 
quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề bởi biến đổi khí hậu.  

Áp lực từ cộng đồng, từ dòng vốn đầu tư quốc tế đang ngày một lớn, đòi hỏi doanh 
nghiệp phải nâng cao  ý thức, chủ động đầu tư nhiều hơn cho phát triển bền vững, cũng 
như tình trạng biến đổi khí hậu diễn ra nghiêm trọng cũng đặt ra yêu cầu tự thân cho 
doanh nghiệp phải vận hành theo xu thế phát triển bền vững. Nhận thức rõ thách thức 
trong giai đoạn này, năm nay, Ban Tổ chức đưa thêm tiêu chí liên quan đến bảo vệ môi 
trường và phát triển bền vững của doanh nghiệp.  

Kết quả chấm điểm Chương trình bình chọn Doanh nghiệp niêm yết năm 2020 cho thấy, 
chỉ 4,2 % doanh nghiệp công bố chính sách và các thực hành, mô tả nỗ lực trong việc 
đảm bảo thực hiện các tiêu chuẩn bảo vệ môi trường trong quá trình lựa chọn nhà cung 
cấp, sản xuất cung ứng dịch vụ. Đây là tiêu chí mới bổ sung năm 2020 liên quan đến 
vấn đề bảo vệ môi trường.  

Ngoài ra, chỉ 50% các doanh nghiệp niêm yết có mặt từ những năm trước đáp ứng được 
tiêu chí là có chính sách và thực tiễn bảo vệ môi trường gắn liền với quá trình hoạt động 
kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ. Các doanh nghiệp niêm yết Việt Nam phần 
lớn vẫn chỉ dừng ở mức tuân thủ các quy định về công bố thông tin đánh giá tác động 
liên quan đến môi trường, xã hội và cộng đồng theo Thông tư 155/2015/TT-BTC. Vấn 
đề bảo vệ môi trường chưa được doanh nghiệp quan tâm đúng mức.  

Sau hai vòng chấm sơ khảo và chung khảo, Ban Tổ chức và Hội đồng bình chọn Doanh 
nghiệp niêm yết đã quyết định chọn 40 doanh nghiệp niêm yết xuất sắc nhất để vinh 
danh ở 3 hạng mục: Doanh nghiệp có báo cáo thường niên tốt nhất; Doanh nghiệp có 



 

 

 

  

 
 

 

      
 

báo cáo phát triển bền vững tốt nhất và Doanh nghiệp có điểm quản trị công ty cao nhất. 
Ngoài ra, ở mỗi hạng mục, Ban Tổ chức cũng chọn 01 doanh nghiệp có sự tiến bộ vượt  
bậc để trao giải “Tiến bộ vượt trội” nhằm ghi nhận nỗ lực của các doanh nghiệp trong 
việc minh bạch thông tin (xem danh sách các DN đoạt giải đính kèm).  
Năm nay, Ban Tổ chức quyết định không chỉ tổ chức Lễ trao giải đơn thuần, mà mở 
rộng quy mô ra các doanh nghiệp niêm yết và phối hợp thành sự kiện Hội nghị niêm 
yết 2020. Ngày 4/12 - Ngày thế giới bảo tồn các loài hoang dã - được chọn là ngày tổ 
chức Hội nghị và Lễ trao giải.  
 
“Ban Tổ chức muốn vận động các doanh nghiệp chủ động thực hiện các mục tiêu phát 
triển bền vững, các doanh nghiệp có cơ hội giao lưu, chia sẻ những bước phát triển, 
những tấm gương tốt. Với quy mô và sự tham gia đông đảo của các doanh nghiệp, Hội 
nghị sẽ lan tỏa Giải bình chọn doanh nghiệp trong cộng đồng doanh nghiệp niêm yết 
Việt Nam với thông điệp: Minh bạch, quản trị tốt và phát triển bền vững là nền tảng 
giúp doanh nghiệp tăng niềm tin của nhà đầu tư, của thị trường vào doanh nghiệp,” 
ông Nguyễn Vũ Quang Trung, Phó Tổng giám đốc phụ trách Ban điều hành Sở Giao 
dịch Chứng khoán TP.HCM, Chủ tịch Hội đồng bình chọn, phát biểu.  
 
Ông Dominic Scriven, Chủ tịch Công ty Dragon Capital  – đơn vị tài trợ cho Cuộc bình 
chọn, chia sẻ: “Sức ép công bố thông tin ESG càng ngày càng lớn hơn đến từ nhiều 
phía, nhà đầu tư góp vốn, công chúng và từ các cơ quan quản lý. Chúng tôi mong muốn 
các các doanh nghiệp nên có chính sách chiến lược hướng tới nền kinh tế carbon 
thấp và tài chính xanh, làm sao để hoạt động sản xuất và kinh doanh giảm thiểu các dự 
án phát thải carbon cao, ảnh hưởng lớn đến môi trường, sự đa dạng sinh học. Các 
thông tin này cần được công bố công khai để các nhà đầu tư công chúng có thể đánh 
giá được.” 
 
Cuộc bình chọn Doanh nghiệp niêm yết (tiền thân là Cuộc bình chọn Báo cáo thường 
niên) là hoạt động thường niên do Sở GDCK TP.HCM, Sở GDCK Hà Nội, Báo Đầu tư 
và Công ty Quản lý quỹ Dragon Capital phối hợp tổ chức. Năm 2020 là năm thứ 13 
Cuộc bình chọn đồng hành cùng thị trường chứng khoán Việt Nam, với sứ mệnh hỗ trợ, 
khích lệ các doanh nghiệp niêm yết nâng cao tính chuyên nghiệp, minh bạch, tăng cường 
khả năng truyền tải thông tin đến các nhà đầu tư, hướng đến quản trị hiệu quả và phát 
triển ngày càng bền vững.  
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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 
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