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TÓM TẮT 
Sau hàng loạt các vụ bê bối kế toán trên thế giới nói chung và Việt Nam nói 

riêng, tính trung thực của thông tin Báo cáo tài chính (BCTC) đã trở thành mối 
quan tâm lớn của các cổ đông cũng như nhà đầu tư Việt Nam. Trên cơ sở lý thuyết 
và tổng quan nghiên cứu, bài báo này định hướng mô hình nghiên cứu ảnh 
hưởng của các đặc tính quản trị doanh nghiệp (cụ thể là hội đồng quản trị và ban 
kiểm soát) đến tính trung thực của thông tin BCTC phù hợp với các doanh nghiệp 
niêm yết trên sàn chứng khoán ở Việt Nam. Từ đó, đề xuất mô hình nghiên cứu là 
tiền đề cho các nghiên cứu tiếp theo khi đánh giá ảnh hưởng của các đặc tính 
quản trị đến tính trung thực của thông tin BCTC cho các doanh nghiệp. 

Từ khóa: Quản trị doanh nghiệp, tính trung thực, báo cáo tài chính. 

ABSTRACT 
After a series of accounting scandals in the world in general and in 

Vietnam in particular, the truthfulness of the information on Financial 
Statements has become a major concern of Vietnamese shareholders and 
investors. Male. On the basis of the theory and research overview, this paper 
orientates the research model of the influence of corporate governance 
characteristics (namely the board of directors and the supervisory board) on 
the integrity of information Financial statements are suitable for companies 
listed on stock exchanges in Vietnam. From there, the proposed research 
model is the premise for the next studies when assessing the impact of the 
governance features on the integrity of financial statements information for 
businesses. 
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ 
Cuối những năm 1990 và đầu thế kỷ 21, thế giới đã 

chứng kiến hàng loạt các vụ bê bối tài chính của các công 
ty lớn như Enron, Tyco, Xerox… Nguyên nhân cốt lõi của 
các vụ bê bối này thường là do ý đồ che giấu kết quả tài 
chính thực sự, vì lẽ đó giá trị trung thực của thông tin trên 
báo cáo tài chính thực sự bị ảnh hưởng và che khuất những 
sự thật mà các bên liên quan nên biết. Tại Việt Nam, sự 
không trung thực trong cung cấp thông tin thể hiện ở 
chênh lệch trước và sau kiểm toán, ví dụ như chênh lệch lợi 
nhuận sau thế của tổng công ty khí Việt Nam (GAS) trước và 
sau lên tới 646 tỷ đồng năm 2018. Hay nhiều nhà đầu tư đã 
bị “đánh lừa” bởi những con số đẹp được trình bày trên các 
bản Báo cáo tài chính đã được kiểm toán điển hình như 
trường hợp Công ty cổ phần bông Bạch Tuyết năm 2007… 
đã kinh doanh thua lỗ song BCTC vẫn thể hiện kết quả ấn 
tượng mà ngay cả các công ty kiểm toán lớn như ACC và 
Ernst & Young cũng không phát hiện ra, khiến cho hàng 
nghìn nhà đẩu tư thua lỗ vì đã tin tưởng vào BCTC đã được 
kiểm toán của công ty kiểm toán này. 

Thông tin BCTC là do các nhà quản lý doanh nghiệp lập 
và công bố. Với nhiều lý do khác nhau, họ có xu hướng 
công bố thông tin BCTC không phản ánh đầy đủ và trung 
thực tình hình hoạt động của công ty. Từ đó ảnh hưởng 
đến tính hữu ích của thông tin BCTC đối với người sử dụng 
khi ra quyết định, gây khó khăn cho việc giám sát của các 
cơ quan nhà nước, giảm niềm tin của công chúng và làm 
ảnh hưởng đến tính hiệu quả của thị trường vốn. Tính 
trung thực của thông tin BCTC chịu ảnh hưởng bởi nhiều 
yếu tố, trong đó quản trị doanh nghiệp được quan tâm 
nhiều trong hơn thập niên gần đây. Thực tiễn nhiều nghiên 
cứu cho thấy rằng quản trị doanh nghiệp tốt sẽ dẫn đến 
thông tin BCTC có chất lượng cao và ngược lại chất lượng 
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thông tin BCTC thấp phần lớn xuất phát từ những doanh 
nghiệp có mô hình quản trị doanh nghiệp yếu kém [8], cho 
rằng quản trị công ty là yếu tố để tăng cường độ tin cậy của 
thông tin tài chính và tính toàn vẹn của quá trình lập báo 
cáo tài chính. Bài báo này nhằm mục đích tổng hợp các 
nghiên cứu thực nghiệm về ảnh hưởng của quản trị doanh 
nghiệp đến tính trung thực của thông tin BCTC để từ đó 
định hướng một mô hình nghiên cứu cho các doanh 
nghiệp niêm yết ở Việt Nam. 

2. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  
Để giải quyết mục đích đã đặt ra, nhóm tác giả đặt ra 

các câu hỏi nghiên cứu cụ thể sau: 

+ Bản chất và những đặc trưng cơ bản của quản trị 
doanh nghiệp, tính trung thực của thông tin trên báo cáo 
tài chính là gì? 

+ Để xác định tác động của quản trị doanh nghiệp tới 
tính trung thực của thông tin trên báo cáo tài chính sử 
dụng mô hình lý thuyết nào? 

Trong bài báo này, nhóm tác giả đã sử dụng phương 
pháp nghiên cứu định tính để hệ thống hóa lý thuyết về 
quản trị doanh nghiệp và tính trung thực của thông tin 
BCTC từ những nghiên cứu trước đây trên thế giới và Việt 
Nam. Qua đó đề xuất mô hình nghiên cứu về tác động của 
quản trị doanh nghiệp tới tính trung thực của thông tin 
trên báo cáo tài chính ở các doanh nghiệp niêm yết trên thị 
trường chứng khoán ở Việt Nam. 

3. CƠ SỞ LÝ THUYẾT 

3.1. Những vấn đề cơ bản về quản trị doanh nghiệp 
 Nguồn gốc về quản trị doanh nghiệp phát sinh từ sự 

phân tách quyền sở hữu với quyền quản lý ở các công ty 
đại chúng. Sự tách biệt này đã giải quyết được mâu thuẫn 
giữa vốn và năng lực điều hành giữa nhà đầu tư và nhà 
quản lý đồng thời cũng làm nảy sinh nguy cơ xung đột lợi 
ích, khiến cho hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp 
không đạt mức tối ưu, gây thiệt hại cho các nhà đầu tư. 
Trong mối quan hệ giữa nhà đầu tư và nhà quản lý, cả hai 
bên đều mong muốn tối đa hoá lợi ích của mình, tuy nhiên 
điều kiện để tối đa hoá lợi ích của hai bên không giống 
nhau. Nhà đầu tư muốn tối đa hoá lợi ích của mình thông 
qua việc tăng giá trị doanh nghiệp, còn lợi ích của nhà 
quản lý thường gắn trực tiếp với thu nhập nhận được. Do 
nhà quản lý là người trực tiếp điều hành hoạt động của 
doanh nghiệp nên họ có thể thực hiện những hành vi hay 
quyết định nhằm tối đa hoá lợi ích cho cá nhân mình 
nhưng lại làm tổn hại đến lợi ích của nhà đầu tư. Từ thực 
trạng nêu trên, do đó cần phải có một cơ chế được đặt ra 
để các nhà đầu tư (chủ sở hữu) và các bên liên quan kiểm 
soát việc điều hành công ty nhằm mang lại giá trị gia tăng 
cao nhất cho công ty nói chung và nhà đầu tư nói riêng. 
Quản trị doanh nghiệp hình thành nhằm giải quyết mối 
quan hệ uỷ quyền trong công ty, qua đó các bên có liên 
quan cùng kiểm soát nhằm ngăn ngừa vấn đề lợi dụng 
quyền hạn của các nhà quản lý nhằm tối đa hóa lợi ích cho 
bản thân cũng như nhóm người cùng lợi ích. Quản trị 

doanh nghiệp là một khái niệm đa chiều được nhiều 
nghiên cứu đề cập đến theo cách tiếp cận khác nhau. Quản 
trị doanh nghiệp là một hệ thống bao gồm con người, quy 
trình và hoạt động có thể giúp đám bảo và quản lý tài sản. 
Đồng quan điểm này có các nghiên cứu coi đây là công cụ 
quan trọng để theo dõi các hoạt động quản lý ở doanh 
nghiệp [7]. Dưới góc độ nhà đầu tư, quản trị doanh nghiệp 
là cam kết trả một khoản lợi nhuận sứng đáng trên vốn đầu 
tư và đảm bảo vận hành hiệu quả hoạt động kinh doanh 
của doanh nghiệp từ nguồn vốn đầu tư. Từ những trích dẫn 
trên cho thấy tồn tại nhiều định nghĩa khác nhau về quản 
trị doanh nghiệp, không có một định nghĩa duy nhất về 
quản trị công ty có thể áp dụng cho mọi trường hợp và mọi 
thể chế, mọi quốc gia. Tuy nhiên, hầu hết các khái niệm ở 
nghiên cứu đều đặt doanh nghiệp vào vị trí trung tâm, do 
đó có thể tổng kết lại: Quản trị doanh nghiệp là một hệ 
thống các mối quan hệ giữa các bên liên quan có các lợi ích 
khác nhau, đôi khi là những lợi ích xung đột có liên quan tới 
việc định hướng và kiểm soát hoạt động doanh nghiệp nhằm 
phân chia quyền lợi và trách nhiệm một các phù hợp và qua 
đó làm gia tăng lợi ích của các cổ đông.   

3.2. Tính trung thực của thông tin báo cáo tài chính 
 BCTC là sản phẩm của kế toán tài chính, là đầu ra của hệ 

thống thông tin kế toán, phản ánh theo một cấu trúc chặt 
chẽ tình hình tài chính, kết quả tài chính của doanh nghiệp 
đáp ứng yêu cầu của số đông những người sử dụng trong 
việc đưa ra các quyết định kinh tế, nó cũng cho thấy kết quả 
quản lý của ban giám đốc đối với các nguồn lực được giao 
phó cho họ. Để đáp ứng những thay đổi trong môi trường 
kinh doanh quốc tế theo xu hướng hội nhập, thông tin BCTC 
ngày nay được hiểu theo nghĩa rộng, đa chiều hơn [3]. Song, 
dù theo nghĩa nào thì thông tin BCTC cung cấp phải đảm 
bảo được tính hữu ích với người sử dụng [12]. Vì thế nhiều 
nghiên cứu, nhiều quan điểm của các tổ chức nghề nghiệp 
kế toán ở nhiều quốc gia đều thống nhất mô tả giá trị hữu 
ích của thông tin trên báo cáo tài chính cung cấp thông qua 
mô tả cụ thể các đặc tính và yêu cầu. 

Quan điểm của chuẩn mực kế toán quốc tế được ban 
hành bởi Ủy ban chuẩn mực kế toán quốc tế (IASB) mô tả 
tính trung thực là một trong các đặc tính chất lượng cơ bản 
của thông tin trên BCTC. Đó là việc mô tả, phản ánh những 
hiện tượng kinh tế đúng với ý nghĩa của chúng. Trình bày 
trung thực chỉ đạt được khi diễn giải của một sự kiện kinh 
tế phải được đầy đủ, trung lập và không có những sai sót 
trọng yếu. Những thông tin tài chính được trình bày trung 
thực sẽ thể hiện được bản chất của hiện tượng kinh tế 
thông qua các giao dịch, sự kiện hoặc các yếu tố, điều mà 
không phải lúc nào cũng đạt được dưới hình thức pháp lí.  

Trên cơ sở đó, nhiều nghiên cứu đã mô tả chi tiết, cụ thể 
hơn về đặc tính trung thực của thông tin trên BCTC được 
nhóm tác giả tổng hợp thông qua các đặc điểm cụ thể sau: 

- Tính trung thực được thể hiện qua sự giải thích rõ 
ràng các giả định và đánh giá thông tin trên báo cáo tài 
chính. Điều này giúp cho người sử dụng BCTC cũng như 
kiểm toán viên có sự đồng nhất và phát hiện những sai sót. 



P-ISSN 1859-3585     E-ISSN 2615-9619                                                                                                                              ECONOMICS - SOCIETY   

Website: https://jst-haui.vn                                                                  Vol. 58 - No. 2 (Apr 2022) ● Journal of SCIENCE & TECHNOLOGY 133

 

- Khi lập BCTC, doanh nghiệp phải giải thích được sự lựa 
chọn các ước tính kế toán không thiên lệch như thế nào đến 
người sử dụng. Đồng quan điểm này, Beest và cộng sự cũng 
cho rằng việc giải thích rõ ràng cơ sở lựa chọn các nguyên 
tắc, chính sách kế toán sẽ làm gia tăng tính trung thực của 
thông tin trên BCTC.  

- Thông tin trên BCTC trung thực nếu nó mang tính 
khách quan và cân bằng, nghĩa là BCTC được trình bày 
không nhằm mục đích hướng ý kiến cũng như hành vi nhà 
đầu tư vào một hướng đã định nào đó. Mặc dù để đạt được 
sự không thiên lệch trên thực tế hoàn toàn là rất khó. Do 
đó, doanh nghiệp nên nêu bật các sự kiện một cách tích 
cực và tiêu cực khi thảo luận về kết quả hàng năm.  

-  Để phản ánh được sự trung thực của thông tin trên 
BCTC cần phải có ý kiến của một bên thứ ba có đủ kiến thức 
xem xét dữ liệu cơ bản đó là kiểm toán viên độc lập. Các 
nghiên cứu trước đây đều kết luận rằng báo cáo kiểm toán 
làm tăng giá trị thông tin BCTC. Báo cáo kiểm toán chấp 
nhận toàn phần là điều kiện cần thiết để thông tin BCTC 
trình bày trung thực. Mặt khác, những doanh nghiệp được 
kiểm toán bởi các công ty kiểm toán thuộc nhóm Big4, thì 
chất lượng thông tin BCTC của doanh nghiệp sẽ tốt hơn.  

- Tính trình bày trung thực của thông tin BCTC còn được 
thể hiện qua công bố rộng rãi các thông tin quản trị doanh 
nghiệp. Nhiều nghiên cứu trước đây cho thấy mối tương 
quan giữa chất lượng thông tin BCTC với quản trị doanh 
nghiệp và kiểm soát nội bộ. Quản trị và kiểm soát yếu kém 
làm giảm chất lượng thông tin BCTC. Đặc biệt hơn, thông 
tin quản trị doanh nghiệp góp phần làm tăng khả năng 
trình bày trung thực của thông tin.  

 
Nguồn: Nhóm tác giả tự tổng hợp 

Hình 1. Các đặc tính trình bày trung thực của thông tin BCTC 

4.  TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU VỀ ẢNH HƯỞNG CỦA 
CÁC ĐẶC TÍNH QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP ĐẾN TÍNH 
TRUNG THỰC CỦA THÔNG TIN BCTC 

Quản trị doanh nghiệp phải đảm bảo công bố những 
thông tin tài chính và phi tài chính phù hợp và trung thực 
cho cổ đông. Để thông tin BCTC trung thực cần có cơ chế 
kiểm soát hiệu quả hoạt động lập, trình bày và công bố 
BCTC. Chức năng kiểm soát trong quản trị doanh nghiệp 
nhằm theo dõi, giám sát, kiểm tra quy trình lập, trình bày và 
công bố thông tin BCTC. Hầu hết các nghiên cứu trước đây 
khi xem xét mối quan hệ giữa quản trị doanh nghiệp và 
tính trung thực của thông tin BCTC đều nhằm vào Hội đồng 

quản trị và Ủy ban kiểm toán. Hội đồng quản trị và Ủy ban 
kiểm toán với tư cách là đại diện cổ đông giám sát Ban điều 
hành [13] và họ được kỳ vọng giám sát chất lượng BCTC 
nhằm gia tăng tính trung thực của các thông tin trên BCTC. 
Các yếu tố quản trị doanh nghiệp như: Ban điều hành, hội 
đồng quản trị, ủy ban kiểm toán và các kiểm toán viên thực 
hiện vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính trung thực 
của thông tin BCTC. 

4.1. Hội đồng quản trị 
Mối quan hệ giữa quản trị doanh nghiệp và BCTC là 

không thể phủ nhận. Sự trung thực của BCTC phụ thuộc rất 
nhiều vào các đặc tính của quản trị doanh nghiệp. Nói một 
cách khác, hội đồng quản trị chịu trách nhiệm trong vấn đề 
giám sát quá trình lập BCTC của doanh nghiệp. 

Quy mô Hội đồng quản trị 
Quy mô Hội đồng quản trị thể hiện số lượng thành viên 

Hội đồng quản trị của công ty. Với đặc tính này, các nghiên 
cứu đưa ra những quan điểm khác nhau, tập trung vào bs 
hướng: (a) Quy mô hội đồng quản trị có quan hệ tích cực 
đến tính trung thực của thông tin BCTC. Cùng quan điểm 
này, Xie.B kết luận rằng số lượng thành viên Hội đồng quản 
trị càng lớn thì hành vi quản trị lợi nhuận càng ít, độ trung 
thực của BCTC càng cao [24]. Đây cũng là kết luận tương 
đồng với nhiều nghiên cứu về sự minh bạch của báo cáo kế 
toán qua đó góp phần tăng cường chất lượng thông tin kế 
toán [17]. Quan điểm thứ hai (b) cho rằng quy mô Hội đồng 
quản trị ảnh hưởng ngược chiều với tính trung thực của 
thông tin BCTC. Quan điểm thứ ba (c) cho rằng quy mô Hội 
đồng quản trị không có liên quan đến tính trung thực của 
thông tin BCTC... 

Thành viên độc lập trong Hội đồng quản trị 
Thành viên độc lập trong hội đồng quản trị là thành viên 

không có trách nhiệm điều hành công ty và cũng không 
phụ thuộc vào công ty, họ chỉ tham gia cung cấp giải pháp 
và giám sát cho tổng giám đốc. Sự xuất hiện của các thành 
viên không điều hành trong hội đồng quản trị sẽ giúp cải 
thiện chất lượng công bố thông tin tài chính. Các nghiên 
cứu này cho rằng những thành viên độc lập của Hội đồng 
quản trị có xu hướng bảo vệ quyền lợi cho các cổ đông 
nhiều hơn. Theo nghiên cứu [14] đã xem xét 880 báo cáo 
được công bố lại của 465 công ty niêm yết Sở giao dịch 
chứng khoán Thượng Hải và Thẩm Quyến Trung Quốc cho 
rằng tỷ lệ thành viên độc lập trong Hội đồng quản trị càng 
cao thì mức độ công bố lại BCTC càng ít. Và đặc tính này 
cũng góp phần là giảm gian lận BCTC. Quan điểm rằng sự 
tồn tại của các thành viên hội đồng quản trị không điều 
hành đóng vai trò giám sát quan trọng để duy trì tính toàn 
vẹn và độ tin cậy của báo cáo tài chính dược công bố được 
nhiều nhà khoa học ủng hộ. Tuy nhiên, không thấy sự tương 
quan giữa tỷ lệ thành viên Hội đồng quản trị độc lập với 
quản trị lợi nhuận ở các công ty niêm yết tại Trung Quốc. 
Ngược lại, khác với những nghiên cứu trên, có nghiên cứu 
kết luận khi đưa ra bằng chứng các thành viên Hội đồng 
quản trị độc lập có dính líu về những gian lận được phát 
hiện có liên quan về thông tin tài chính mà công ty công bố.  



                        XÃ HỘI 
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 Kiêm nhiệm hai chức danh 
Chủ tịch hội đồng quản trị có quyền kiểm soát hoạt 

động doanh nghiệp và có ảnh hưởng đến mức độ giám sát 
quản lý và quá trình báo cáo tài chính của doanh nghiệp, 
Một trong những yêu cầu của quản trị doanh nghiệp là 
tăng cường chức năng giám sát thông qua việc hạn chế tập 
trung quyền lực. Việc kiêm nhiệm hai chức danh Tổng giám 
đốc (CEO) và Chủ tịch Hội đồng quản trị thường có xu 
hướng tập trung quyền lực vào một người. Nhà quản lý khi 
có cả động cơ và cơ hội thì họ sẽ thực hiện hành vi quản trị 
lợi nhuận từ đó dẫn đến tính trung thực của thông tin BCTC 
thấp. Sự tách biệt vai trò giám đốc điều hành (CEO) và chủ 
tịch hội đồng quàn trị dường như có tác động tích cự đến 
chất lượng thông tin kế toán. Trong nghiên cứu của mình 
không tìm thấy sự tương quan nào giữa việc kiêm nhiệm 
với công bố tự nguyện thì hầu hết các nghiên cứu khác đều 
kết luận rằng việc kiêm nhiệm hai chức danh đều dẫn đến 
tính trung thực của thông tin BCTC thấp [7]. Việc kiêm 
nhiệm hai chức danh sẽ dẫn đến gian lận BCTC. 

Thành viên Hội đồng quản trị có chuyên môn kế toán 
tài chính 

Chuyên môn kế toán tài chính của hội đồng quản trị là 
một yếu tố khác của đặc điểm hội đồng quản trị có thể ảnh 
hưởng tới việc công bố thông tin báo cáo tài chính. Giám 
đốc có chuyên môn về kế toán là các chuyên gia có kỹ 
năng, có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán tài 
chính. Với những thành viên có chuyên môn sẽ giúp Hội 
đồng quản trị trong định hướng và chiến lược giám sát hệ 
thống kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro, kiểm soát sự thao 
túng và đảm bảo tính trung thực của thông tin BCTC. Các 
nghiên cứu thực nghiệm cho thấy chuyên môn tài chính là 
một yếu tố quyết định đến chất lượng báo cáo tài chính. 
Mặc dù vẫn có số ít ý kiến trái chiều, nhưng hầu hết đều 
cho thấy sự hiện diện các thành viên có chuyên môn kế 
toán tài chính trong Hội đồng quản trị, đặc biệt các thành 
viên Hội đồng quản trị độc lập sẽ góp phần nâng cao chất 
lượng thông tin BCTC. Điển hình có các nghiên cứu cho 
rằng sự hiện diện các thành viên Hội đồng quản trị độc lập 
có chuyên môn kế toán tài chính giúp Hội đồng quản trị 
giám sát tốt hơn quy trình lập BCTC từ đó giảm hành vi 
gian lận BCTC. Trong khi đó, nghiên cứu 400 công ty niêm 
yết tại Malaysia đã không tìm thấy bằng chứng nào có sự 
liên quan giữa thành viên có chuyên môn và tính trung 
thực của thông tin BCTC. 

Tần suất cuộc họp của Hội đồng quản trị 
Tần suất cuộc họp Hội đồng quản trị thể hiện số lần tổ 

chức cuộc họp của Hội đồng quản trị trong một đơn vị thời 
gian nào đó, thường là một năm. Tần suất cuộc họp càng cao 
giúp cho các thành viên Hội đồng quản trị có nhiều thời gian 
thảo luận về những vấn đề kế hoạch và giám sát Ban điều 
hành. Theo [24], cho rằng Hội đồng quản trị có nhiều cuộc 
họp thì có quan hệ tích cực trong việc giảm hành vi gian lận, 
tăng tính trung thực của thông tin trên BCTC. 
4.2. Ủy ban kiểm toán 

Trong mô hình quản trị doanh nghiệp, đặc biệt mô hình 
một cấp (như Anh và Mỹ), hầu như bắt buộc phải có Ủy ban 

kiểm toán là một tiểu ban trực thuộc hội đồng quản trị. Ủy 
ban kiểm toán có vai trò rất lớn trong việc xác nhận BCTC 
thường niên cũng như tính hiệu quả của hệ thống kiểm 
soát nội bộ. Chính vì vậy, các nghiên cứu về mối liên hệ 
giữa quản trị doanh nghiệp và tính trung thực của thông 
tin BCTC, ngoài hội đồng quản trị còn có sự quan tâm đến 
Ủy ban kiểm toán.  

Sự hiện diện của Uỷ ban kiểm toán 
Những nghiên cứu về thuộc tính này tập trung vào 

những quốc gia đang phát triển như Malaysia, Kuwait… 
hoặc mô hình quản trị hai cấp như Trung Quốc, 
Indonesia…. Ở những quốc gia này việc thành lập các tiểu 
ban thuộc Hội đồng quản trị đặc biệt là Uỷ ban kiểm toán 
không mang tính chất bắt buộc như mô hình một cấp tại 
những nước đang phát triển như Mỹ, Anh… Đại diện xu 
hướng nghiên cứu này như: phát hiện những công ty có sự 
hiện điện của Ủy ban kiểm toán thì ít xảy ra hành vi gian 
lận; xem xét 880 báo cáo được công bố lại của 465 công ty 
niêm yết Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải và Thẩm 
Quyến, Trung Quốc đã kết luận những công ty không có Uỷ 
ban kiểm toán thì mức độ trung thực của thông tin BCTC 
thấp [14].  

Sự độc lập và thành viên có chuyên môn của Uỷ ban 
kiểm toán 

Thuộc tính này muốn nói đến số lượng thành viên Uỷ 
ban kiểm toán không tham gia trong hoạt động điều hành 
hằng ngày của doanh nghiệp, cũng như kiến thức chuyên 
môn về kế toán tài chính của các thành viên Uỷ ban kiểm 
toán. Sự hiệu quả của Uỷ ban kiểm toán phụ thuộc rất 
nhiều vào tính độc lập và kiến thức chuyên môn của các 
thành viên Uỷ ban kiểm toán. Mặc dù có ý kiến trái chiều, 
nhưng hầu hết các nghiên cứu đều cho thấy sự độc lập và 
kiến thức chuyên môn của các thành viên trong Uỷ ban 
kiểm toán đều các tác động tích cực với các khía trung thực 
của thông tin BCTC. Bên cạnh đó, nghiên cứu [25] về 208 
công ty Mỹ, với biến phụ thuộc là kiểm soát nội bộ về BCTC, 
tác giả cho rằng hệ thống kiểm soát nội bộ yếu khi trong 
Uỷ ban kiểm toán có ít chuyên gia về kế toán và tài  chính. 
Theo [4], xem xét 77 công ty niêm yết tại Mỹ về sự tương 
quan giữa chất lượng BCTC thông qua việc sử dụng điểm 
số AIMR (The Association for Investment Management and 
Research), tác giả đã kết luận kiến thức chuyên môn về kế 
toán tài chính của thành viên Uỷ ban kiểm toán có quan hệ 
thuận với tính trung thực của thông tin BCTC. Tuy nhiên, 
trong nghiên cứu của mình tác giả cho thấy không có sự 
tương quan giữa các thành viên độc lập trong Uỷ ban kiểm 
toán với tính trung thực của thông tin BCTC. 
5. THẢO LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU TẠI 
CÁC DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG 
CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM  

Việc tổng quan các kết quả nghiên cứu về ảnh hưởng của 
đặc tính quản trị doanh nghiệp đến tính trung thực của 
thông tin BCTC đều cho thấy cơ chế quản trị của hội đồng 
quản trị và ủy ban kiểm toán có ảnh hưởng đến tính trung 
thực của thông tin trên BCTC. Mặc dù, kết quả của các 
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nghiên cứu vẫn còn những ý kiến trái chiều nhưng nhìn 
chung có thể do giải thích nguyên nhân là do sự khác nhau 
về phương pháp nghiên cứu, sự khác biệt về hệ thống pháp 
luật từng quốc gia, cơ cấu sở hữu từng doanh nghiệp, quy 
chế quản trị doanh nghiệp và văn hóa của từng quốc gia. 
Trên cơ sở kế thừa kết quả nghiên cứu đi trước, nhóm tác giả 
đã xây dựng mô hình kiểm tra và đánh giá mối quan hệ giữa 
quản trị doanh nghiệp với tính trung thực của thông tin trên 
BCTC tại các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng 
khoán Việt Nam. Tuy nhiên, do Ủy ban kiểm toán là tiểu ban 
của hội đồng quản trị trong mô hình quản trị một cấp trong 
khi đó theo luật doanh nghiệp Việt Nam 2014, công ty cổ 
phần có quyền lựa chọn tổ chức quản lý và hoạt động theo 
một trong hai mô hình: (1) Đại hội đồng cổ đông, hội đồng 
quản trị, ban kiểm soát và giám đốc/tổng giám đốc; (2) Đại 
hội đồng cổ đông, hội đồng quản trị và giám đốc/tổng giám 
đốc. Như vậy, trong mô hình quản trị của các công ty đại 
chúng ở Việt Nam không có Ủy ban kiểm toán mà lại có Ban 
kiểm soát. Trách nhiệm của Ủy ban kiểm toán là tư vấn cho 
Hội đồng quản trị trong việc thông qua BCTC hàng năm, 
xem xét tính hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ và 
quản trị rủi ro, xem xét tính hiệu quả chức năng kiểm toán 
nội bộ. Còn theo Luật doanh nghiệp Việt Nam 2014 thì Ban 
kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính 
trung thực trong tổ chức công tác kế toán và lập BCTC, thẩm 
định báo cáo tình hình kinh doanh… Có thể thấy, Ủy ban 
kiểm toán và Ban kiểm soát có vai trò tương tự nhau. Do đó, 
trong mô hình áp dụng cho các doanh nghiệp niêm yết ở 
Việt Nam, tác giả sẽ thay thế các đặc tính Ủy ban kiểm toán 
thành đặc tính Ban kiểm soát. Mặc dù, nhưng hầu hết các 
nghiên cứu trước đó đều chưa xem xét đến sự hiện diện của 
Kiểm toán nội bộ trong đặc tính của quản trị doanh nghiệp. 
Tuy nhiên, Kiểm toán nội bộ với chức năng là dịch vụ đảm 
bảo và tư vấn của doanh nghiệp, được kỳ vọng góp phần 
nâng cao chất lượng thông tin BCTC. Nhiệm vụ chính của 
Kiểm toán nội bộ có liên quan đến chất lượng thông tin 
BCTC đó là: (a) đảm bảo sự thích hợp và hiệu quả của hệ 
thống kiểm soát nội bộ trong việc đạt được mục tiêu, (b) 
xem xét quy trình lập BCTC nhằm đảm bảo chất lượng và 
tính chính trực để cung cấp thông tin trung thực, thích hợp, 
hữu ích cho quá trình ra quyết định. Xuất phát từ chức năng 
Kiểm toán nội bộ, nhóm tác giả cho rằng sự xuất hiện của 
đặc tính này có liên quan làm giảm gian lận, hành vi quản trị 
lợi nhuận trong doanh nghiệp. Mặt khác, với quan điểm tính 
trung thực là một đặc tính của chất lượng thông tin trên 
BCTC, trong các nghiên cứu về chất lượng thông tin trên 
BCTC trước đây, hầu hết các nhà nghiên cứu đều cho rằng 
cho rằng quy mô của công ty [5], tốc độ tăng trưởng, khả 
năng sinh lời [4] và đòn bẩy tài chính [17] có tác động đến 
chất lượng thông tin BCTC. Trên cơ sở phân tích, nhóm tác 
giả đề xuất mô hình nghiên cứu tác động của các đặc tính 
quản trị doanh nghiệp đến tính trung thực của thông tin 
BCTC của các doanh nghiệp niêm yết ở Việt Nam tác giả bổ 
sung thêm đặc tính Sự xuất hiện của kiểm toán nội bộ, biến 
kiểm soát: quy mô DN, khả năng sinh lời, tốc độ tăng trưởng, 
đòn bẩy tài chính như hình 2. 

 
Nguồn: Nhóm tác giả đề xuất 

Hình 2. Mô hình nghiên cứu ảnh hưởng của các đặc tính quản trị doanh nghiệp 
đến tính trung thực của thông tin trên BCTC doanh nghiệp niêm yết ở Việt Nam 

6. KẾT LUẬN 
Trong bối cảnh Việt Nam đã và đang trong giai đoạn hội 

nhập kinh tế quốc tế một cách mạnh mẽ với việc gia nhập 
nhiều tổ chức tài chính, hiệp định thương mại quốc tế… để 
có thể phát triển bền vững và cạnh tranh một cách lành 
mạnh với các công ty nước ngoài cũng như bước ra thị 
trường quốc tế thì việc một doanh nghiệp có hệ thống quản 
trị tốt là điều rất quan trọng, mang lại nhiều lợi thế. Bài báo 
đã trình bày một cách tổng quan các tài liệu về lý thuyết 
cũng như thực nghiệm về ảnh hưởng của các đặc tính quản 
trị doanh nghiệp đến tính trung thực của thông tin trên 
BCTC. Đồng thời, nghiên cứu cũng đề xuất mô hình đánh giá 
ảnh hưởng của quản trị công ty đến thông tin trên BCTC của 
các doanh nghiệp niêm yết ở Việt Nam hy vọng sẽ trở thành 
công cụ hữu ích cho quản lý doanh nghiệp. Trên cơ sở mô 
hình nghiên cứu trên các nghiên cứu trong tương lai có thể 
tiến hành nghiên cứu định lượng với mẫu là các công ty 
niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam để xem xét 
liệu các cơ chế quản trị đang áp dụng tại nước ta có làm tăng 
tính trung thực của các thông tin trên BCTC nhằm giảm thiểu 
xung đột lợi ích giữa chủ sở sữu và nhà quản trị. Trong quá 
trình thu thập dữ liệu từ các công ty niêm yết trên sàn chứng 
khoán Việt Nam sẽ tiếp tục điều chỉnh từng khía cạnh cụ thể 
của mô hình này để trở nên phù hợp trực tiếp với các doanh 
nghiệp niêm yết ở Việt Nam.  
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