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MỞ ĐẦU 

TNXH ngày nay đang trở thành một vấn đề mang tính toàn cầu 

thu hút sự quan tâm chú ý của các nhà nghiên cứu và giới kinh doanh. 

Theo quan điểm của các nhà kinh tế ủng hộ lợi ích các bên có liên quan 

(Freeman, 1984) cho rằng việc thực hiện TNXH giúp doanh nghiệp gia 

tăng danh tiếng, thu hút khách hàng, … vì thế nâng cao được hiệu quả 

hoạt động kinh doanh. Trái lại, một số luận điểm của các bên ủng hộ 

thuyết thiếu hụt tài nguyên lại tranh cãi rằng việc thực hiện TNXH sẽ 

gây ra nhiều chi phí hao tổn, doanh nghiệp chỉ nên sử dụng nguồn lực 

giới hạn của mình cho việc đảm bảo mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận 

(Oliztky và cộng sự 2003). Vì vậy, câu hỏi mối quan hệ giữa TNXH và 

hiệu quả hoạt động doanh nghiệp mở ra một đề tài nghiên cứu cho 

nhiều nhà kinh tế học.   

Trên thế giới, theo kết quả nghiên cứu của một số tác giả như 

Preston và Obannon (1997); Moneva và cộng sự (2007); Byus và cộng 

sự, (2010); Moneva và Ortas (2011); Li và cộng sự (2013) đã tìm ra mối 

liên hệ tích cực giữa TNXH và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Ở 

Việt Nam, Bình (2012), Bích và cộng sự (2015), Tiến và Anh (2017) đã 

phân tích sự tác động của việc CBTT TNXH doanh nghiệp đến hiệu quả 

hoạt động. Kết quả cho thấy mức độ CBTT TNXH có tác động tích cực 

đến hiệu quả tài chính của doanh nghiệp. Tuy nhiên, các nghiên cứu này 

chỉ tìm hiểu quan hệ thuận chiều, tức là sự tác động của TNXH đến hiệu 

quả hoạt động, chưa có nghiên cứu nào nghiên cứu sự tác động của hiệu 

quả hoạt động đến TNXH trong trường hợp Việt Nam nói chung, Thành 

phố Đà Nẵng nói riêng. Hơn thế nữa, việc đánh giá thực hiện TNXH 

thông qua đánh giá mức độ CBTT không dựa trên một tiêu chuẩn báo 

cáo chung trên thế giới. Vì vậy, đề tài này phân tích mối quan hệ giữa 

TNXH với hiệu quả hoạt động doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà 

Nẵng, trong đó TNXH được đánh giá dựa trên mức độ CBTT TNXH 

dựa trên tiêu chuẩn báo cáo GRI.  
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Nghiên cứu này có ý nghĩa về mặt lý luận và thực tiễn. Về mặt 

lý luận, các kết quả đến từ việc phân tích và đánh giá thực nghiệm đóng 

góp bổ sung vào việc nghiên cứu mang tính học thuật về mối quan hệ 

giữa TNXH và hiệu quả hoạt động cho một địa phương cụ thể như Đà 

Nẵng nói riêng, Việt Nam nói chung và các nước đang phát triển khác, 

có thể sử dụng cho việc nghiên cứu có liên quan. Về mặt thực tiễn, kết 

quả nghiên cứu cung cấp những hàm ý chính sách đối với các cơ quan 

quản lý Nhà nước, các nhà quản trị công ty và nhà đầu tư. 

Để giải quyết được các câu hỏi nghiên cứu và đáp ứng được 

mục tiêu nghiên cứu, nội dung của chuyên đề được tổ chức thành các 

chương như sau: 

Chương 1: Trình bày cơ sở lý thuyết về trách nhiệm xã hội 

doanh nghiệp, công bố thông tin trách nhiệm xã hội và mỗi quan hệ 

giữa trách nhiệm xã hội và hiệu quả hoạt động doanh nghiệp. 

Chương 2:  Phân tích mối quan hệ giữa trách nhiệm xã hội và 

thành quả hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Xây dựng các giả thuyết nghiên cứu, mô tả dữ liệu nghiên cứu, phương 

pháp ước lượng các biến chính của mô hình nghiên cứu, xác định mô 

hình phân tích để kiểm định mối quan hệ giữa TNXH đến hiệu quả hoạt 

động, phương pháp nghiên cứu sử dụng. Trình bày kết quả thực nghiệm 

mối quan hệ giữa TNXH và hiệu quả hoạt động của các Công ty Cổ 

phần ở Đà Nẵng có niêm yết trên các thị trường chứng khoán HOSE, 

HNX, UpCom và OTC trong giai đoạn 2013 - 2017. 

Chương 3: Tóm lược và bàn luận những kết quả của đề tài, 

những hạn chế và các khuyến nghị.  
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CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ TRÁCH NHIỆM 

XÃ HỘI DOANH NGHIỆP 

1.1. Khái quát về trách nhiệm xã hội  

Ngày nay, nhiều doanh nghiệp đang hướng đến sự phát triển 

bền vững. Theo xu hướng đó, các công ty ngày càng nhận thức được 

rằng thành công trong hoạt động kinh doanh không chỉ xuất phát từ việc 

tối đa hóa lợi nhuận ngắn hạn, mà thay vào đó cần thêm những yêu cầu 

về việc củng cố trách nhiệm xã hội.  

Caroll (1979) đã xác định mô hình hình tháp về CSR bao gồm 

04 cấp bậc: Trách nhiệm kinh tế, trách nhiệm pháp lý, trách nhiệm đạo 

đức, trách nhiệm từ thiện. Trong đó, trách nhiệm kinh tế và pháp lý là 

hai bộ phận cơ bản, không thể thiếu của TNXH doanh nghiệp. 

1.2. Công bố thông tin trách nhiệm xã hội  

Các công ty ngày càng nhận thức được rằng thành công trong 

hoạt động kinh doanh không chỉ xuất phát từ việc tối đa hóa lợi nhuận 

ngắn hạn, mà thay vào đó cần thêm những yêu cầu về việc củng cố 

trách nhiệm xã hội. 

Những nghiên cứu về chủ đề trách nhiệm xã hội tập trung giải 

quyết các vấn đề khác nhau liên quan đến hành vi doanh nghiệp thông 

qua thông tin mà họ công bố. Như vậy, báo cáo trách nhiệm xã hội của 

doanh nghiệp đã trở thành chủ đề nghiên cứu có liên quan để tìm hiểu 

các hoạt động xã hội; tuy nhiên, các báo cáo chủ yếu liên quan đến kế 

toán tài chính. Bởi vì, các báo cáo tài chính nhằm mục đích trình bày 

những thông tin tài chính của doanh nghiệp nhằm cung cấp thông tin 

cần thiết cho những đối tượng sử dụng khác nhau (Gray và cộng sự, 

1997). Do đó, các báo cáo tài chính thường hạn chế việc cung cấp thông 

tin về sự tương tác giữa tổ chức và xã hội. 

1.3. Các lý thuyết liên quan đến việc công bố thông tin trách 

nhiệm xã hội doanh nghiệp 

1.3.1.  Lý thuyết về tính hợp pháp (Legitimacy Theory) 

Deegan và cộng sự (2002) đã tranh luận rằng Lý thuyết các bên 

có liên quan có thể chia thành 02 nhánh: nhánh đạo đức và nhánh về 
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quản trị tích cực. Nhánh đạo đức dựa trên giả thuyết rằng tất cả các bên 

có liên quan có lợi ích như nhau, các nhà quản trị nên quản lý doanh 

nghiệp để đảm bảo quyền lợi của tất cả các bên có liên quan. Lý thuyết 

đề xuất rằng các bên có liên quan có quyền yêu cầu công bố tất cả 

những thông tin có ảnh hưởng đến họ, ví dụ thông tin về chất thải độc 

hại, ô nhiễm nguồn nước, hỗ trợ xã hội hoặc những thông tin không ảnh 

hưởng trực tiếp đến các bên có liên quan. Nhánh quản trị tích cực lại 

cho rằng các nhà quản lý chỉ quan tâm đến những cổ đông quyền lực có 

ảnh hưởng đến hoạt động quản trị doanh nghiệp. Theo luận điểm này, 

các nhà quản lý nên tập trung công bố những thông tin liên quan đến 

quyền lợi và mong đợi của những nhóm người hoặc cá nhân đặc biệt có 

quyền lực, ảnh hưởng đến hoạt động công ty. Kết quả là, việc công bố 

thông tin trở thành một công cụ để duy trì sự hỗ trợ từ phía các bên có 

liên quan có quyền lực (Deegan và Bloomquist, 2006; Islam và Deegan, 

2008). 

1.3.2.  Lý thuyết về các bên có liên quan (Stakeholder 

Theory) 

Lý thuyết các bên liên quan giải thích mối quan hệ giữa hoạt 

động công ty và các bên liên quan được xây dựng bởi tác giả Friedman 

từ những năm 1970s. Theo lý thuyết này, doanh nghiệp được xem xét 

như một chủ thể trong một tập thể lớn với nhiều thành phần. Các tác giả 

đã cho rằng, công ty hoạt động không chỉ vì mục tiêu tối đa hóa lợi 

nhuận cho cổ đông mà còn cần phải quan tâm, xem xét đến các bên có 

liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp. Các bên liên quan của doanh 

nghiệp, gồm: 

- Trong nội bộ doanh nghiệp: Người lao động, Hội đồng quản 

trị, Ban quản lý… 

- Các bên liên quan có quan hệ trực tiếp (đối tác): Cổ đông, 

khách hàng, nhà cung cấp, nhà tài trợ, chủ nợ... 

- Các tổ chức, cá nhân bên ngoài doanh nghiệp: Chính phủ, 

các hiệp hội, cộng đồng, các tổ chức quan trọng khác… 
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Các bên liên quan có nhu cầu và lợi ích khác nhau, thể hiện ở 

03 thuộc tính chính: Tính hợp pháp (Legitimacy), tính quyền lực 

(Power) và tính khẩn cấp (Urgency) (Agle và Mitchel, 2008). 

1.4. Đo lường công bố thông tin trách nhiệm xã hội  

Để đo lường số lượng công bố CSR, ngoài việc xác định tài liệu 

dùng để phân tích, phương pháp định lượng cũng ảnh hưởng đến kết 

quả phân tích. Qua các nghiên cứu trước đây, các tác giả đã sử dụng các 

cách thức khác nhau để xác định số lượng phân tích như là số lượng ký 

tự, số từ ngữ, số câu, số trang, phần trăm số trang chứa đựng các nội 

dung liên quan đến TNXH được công bố trên các tài liệu phân tích, 

hoặc phần trăm số lượng công bố TNXH trên tổng số lượng công bố. 

Một giả thuyết cơ bản trong các nghiên cứu này là số lượng liên quan 

đến công bố TNXH phản ánh tầm quan trọng của nội dung được công 

bố (Deegan and Rankin, 1996; Gray et al., 1995a; Krippendorff, 1980; 

Neu et al., 1998). Kỹ thuật đo lường khác nhau dẫn đến những kết quả 

phân tích khác nhau. Một phương pháp đảm bảo tính đồng nhất càng 

cao thì khả năng so sánh với các nghiên cứu khác càng tốt.  

1.5. Tổng quan về mối quan hệ giữa trách nhiệm xã hội và hiệu 

quả hoạt động 

1.5.1. Quan hệ cùng chiều  

Quan hệ tích cực giữa trách nhiệm xã hội và hiệu quả hoạt động 

dựa trên lý thuyết công cụ những người liên quan (Freeman, 1984; 

Donaldson và Preston, 1995). Họ đã đưa ra luận điểm rằng việc tạo ra 

mối quan hệ tốt với những người quan trọng sẽ góp phần làm nên 

những đóng góp tích cực cho thành công về tài chính của doanh nghiệp 

(Donaldson và Preston, 1995; Jones, 1995). Một vài tác giả cũng đề 

xuất quản lý các mối quan hệ tốt như tránh những quy tắc tiêu cực, hành 

động thô lỗ có thể thu hút những khách hàng tiềm năng cho doanh 

nghiệp (Hillman và Keim, 2001). Như vậy, cải thiện hiệu quả hoạt động 

có thể dẫn đến việc tăng doanh thu và giảm đáng kể chi phí. Trái lại nếu 

giảm việc thực hiện trách nhiệm xã hội có thể dẫn đến những tác động 
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tiêu cực đối với hiệu quả hoạt động tài chính của công ty từ góc nhìn 

của những người liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp. Waddock 

và Graves (1997) đã cho rằng những hành động vô trách nhiệm có thể 

gây ra những chi phí khai thác cao hơn, dẫn đến mất lợi thế cạnh tranh 

của công ty.  

1.5.2.  Quan hệ trái chiều 

Trái với những kết quả của các nghiên cứu tìm được ở trên, một 

số các bài nghiên cứu khác đã tìm thấy mối qua hệ trái chiều giữa trách 

nhiệm xã hội và hiệu quả hoạt động. Điều này được lý giải rằng khi 

doanh nghiệp hành động một cách có trách nhiệm với xã hội, họ sẽ tạo 

nhiều khoản chi phí cộng thêm, dẫn đến hiệu quả hoạt động không cao. 

Ví dụ, để tạo ra sản phẩm xanh sạch, công ty phải sử dụng nguồn năng 

lượng tái chế. Điều này đòi hỏi doanh nghiệp phải đầu tư máy móc thiết 

bị mới, các khóa đào tạo nhân viên sử dụng, các kĩ thuật công nghệ mới. 

Tranh luận này thống nhất với quan điểm về giả thuyết cân bằng thương 

mại của Preston và O’bannon (1997).  

1.5.3. Quan hệ trung tính 

Kết quả trung tính trong việc phân tích mối quan hệ giữa trách 

nhiệm xã hội và hiệu quả hoạt động xảy ra khi các nhà nghiên cứu 

không thể kết luận được quan hệ là cùng chiều hay trái chiều. Kết quả 

này được tìm thấy trong các nghiên cứu của Griffin và Mahon (1997), 

Mcwilliams và Siegel (2000), Moore (2011). Tương tự như vậy, 

Trebucq và D’Arcimoles (2002) cũng tìm thấy mối quan hệ trung tính 

giữa trách nhiệm xã hội và hiệu quả hoạt động tài chính. Tương tự như 

vậy, Galbreath và Shum (2012) cũng đã nhận định rằng yếu tố tạo nên 

mối quan hệ giữa trách nhiệm xã hội và hiệu quả hoạt động tài chính 

của doanh nghiệp là danh tiếng – một yếu tốt được cải thiện bởi sự thỏa 

mãn nhu cầu khách hàng. Bài nghiên cứu không tìm thấy một mối liên 

hệ nào giữa trách nhiệm xã hội và hiệu quả hoạt động tài chính.  
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Dựa trên phân tích tổng quan tài liệu đã cho thấy sự tác động 

thực sự của trách nhiệm xã hội đối với hiệu quả hoạt động của doanh 

nghiệp vẫn đang còn nhiều tranh cãi. Qua nhiều bài nghiên cứu về mối 

quan hệ giữa trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và hiệu quả hoạt 

động, sự tương quan giữa hai yếu tố này vẫn chưa được khẳng định một 

cách chính xác. Sự khác nhau về kết luận trong các nghiên cứu bởi lẽ 

các tác giả đã đưa ra nhưng tiêu chuẩn, phương pháp đo lường khác 

nhau đối với yếu tố trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Nếu như 

trong nghiên cứu của Freeman sử dụng phương pháp nội dung và cho ra 

kết quả quan hệ cùng chiều giữa trách nhiệm xã hội và hiệu quả hoạt 

động thì chỉ số danh tiếng lại được sử dụng trong nghiên cứu của 

Brammer với kết quả là quan hệ trái chiều. Như vậy, để việc nghiên cứu 

được thuận tiện và có tính so sánh giữa các ngành nghề, giữa các quốc 

gia, cần thiết phải có một phương pháp đo lường trách nhiệm xã hội của 

doanh nghiệp thống nhất và được chấp nhận rộng rãi. Mặt khác, đo 

lường và cải thiện hiệu quả hoạt động một cách tổng quát phải là sự kết 

hợp từ hiệu quả hoạt động tài chính và phi tài chính (Sayedeh, 2014). 

Tuy nhiên, chỉ có một số ít bài nghiên cứu chú trọng đến cả hai khía 

cạnh này. Hơn thế nữa, hầu như tất cả các kết quả nghiên cứu được 

phân tích trên tình hình của các nước phát triển, có rất ít nghiên cứu đối 

với trường hợp các nước đang phát triển. Như vậy, sự thiếu hụt cách 

tiếp cận một cách toàn diện đối với hiệu quả hoạt động doanh nghiệp và 

những nghiên cứu chưa đầy đủ về trách nhiệm xã hội doanh nghiệp ở 

các nước đang phát triển đặt ra nền móng cho những bài nghiên cứu 

thực nghiệm tiếp theo. 

Như vậy, kết quả của các nghiên cứu trước đây về mối quan hệ 

TNXH và hiệu quả hoạt động doanh nghiệp chưa thống nhất, số lượng 

nghiên cứu chủ yếu tập trung ở các nước phát triển, trong khi nghiên 

cứu đối với trường hợp các nước đang phát triển vẫn còn hạn chế. Đối 

với trường hợp Việt Nam nói chung, Đà Nẵng nói riêng, chưa có nghiên 

cứu nào về tác động của hiệu quả hoạt động đến TNXH. Việc đo lường 

TNXH chưa dựa trên một tiêu chuẩn báo cáo quốc tế. Vì vậy, cần thiết 
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có nghiên cứu về mối quan hệ giữa TNXH và hiệu quả hoạt động trong 

trường hợp doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng.  

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ GIỮA TRÁCH 

NHIỆM XÃ HỘI VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH 

NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

2.1. Thiết kế nghiên cứu 

2.1.1. Các giả thuyết nghiên cứu 

Giả thuyết đầu tiên về tác động của CBTT TNXH đến HQHĐ: 

H1a: CBTT TNXH có tác động tích cực đến ROA  

H1b: CBTT TNXH có tác động tích cực đến EPS  

Giả thuyết đầu tiên về tác động của HQTC đến CBTT TNXH: 

H2a: ROA có tác động tích cực đến CBTT TNXH 

H2b: EPS có tác động tích cực đến CBTT TNXH 

Giả thuyết tác động của từng yếu tố của TNXH đến HQHĐ: 

H3a: CBTT từng yếu tố TNXH có tác động tích cực đến ROA  

H3b: CBTT từng yếu tố TNXH có tác động tích cực đến EPS  

2.2. Mô hình và giả thuyết nghiên cứu 

(i) Mô hình đầu tiên được áp dụng từ McWilliams và Siegel 

(2000), Lioui và Sharma (2012), và Lee và cộng sự (2013) bằng cách 

phân tích dữ liệu cắt ngang. TQTC được định nghĩa là các biến phụ 

thuộc được hiển thị như sau: 

Kiểm tra tác động của CBTT TNXH đến ROA:  
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Y(ROA) = þ0+ þ1CSRIjt + þ2LogTTSjt + þ3TUOIjt + 

þ4ĐBTCjt + þ5HĐQT + sjt   

Trong đó:  

CSRI: Chỉ số CBTT TNXH  

LogTTS: Quy mô doanh nghiệp 

TUOI: số tuổi của doanh nghiệp 

ĐBTC: Đòn bẩy tài chính 

HĐQT: Số lượng thành viên hội đồng quản trị độc lập 

Kiểm tra tác động của CBTT TNXH đến EPS:  

Y(EPS) = þ0+ þ1CSRIjt + þ2LogTTSjt + þ3TUOIjt + 

þ4ĐBTCjt + þ5HĐQT + sjt   

(ii) Mô hình thứ hai được áp dụng từ Balabanis (1998), Lee và 

cộng sự (2013) bằng cách phân tích dữ liệu cắt ngang. TNXH được định 

nghĩa là các biến phụ thuộc được hiển thị như sau: 

Kiểm tra tác động của ROA đến CBTT TNXH:  

Y(CSRD) = þ0+ þ1ROAjt + þ2LogTTSjt + þ3TUOIjt + 

þ4ĐBTCjt + þ5HĐQT + sjt   

Kiểm tra tác động của EPS đến CBTT TNXH:  

Y(CSRD) = þ0+ þ1EPSjt + þ2LogTTSjt + þ3TUOIjt + 

þ4ĐBTCjt + þ5HĐQT + sjt   

Mô hình thứ ba trong nghiên cứu này được sửa đổi từ phương trình đầu 

tiên bằng cách chia CBTT TNXH thành kinh tế, môi trường, và xã hội. Để 
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xác định phạm vi của các tham số CBTT TNXH có liên quan đến các 

HQHĐ, các mô hình ước lượng hồi quy được kiểm tra có thể được diễn tả 

như sau: 

Kiểm tra tác động của CBTT từng yếu tố TNXH đến ROA: 

Y(ROA) = þ0+ þ1ECOjt + þ2ENVjt + þ3SOCjt + 

þ4LogTTSjt + þ5TUOIjt + þ6ĐBTCjt + 

þ7HĐQTjt   + sjt  

Kiểm tra tác động của CBTT TNXH đến EPS:  

Y(EPS) = þ0+ þ1ECOjt + þ2ENVjt + þ3SOCjt + 

þ4LogTTSjt + þ5TUOIjt + þ6ĐBTCjt + þ7HĐQTjt   + sjt 

2.3. Đo lường biến 

Bảng 1. Tóm tắt mô tả và đo lường các biến trong mô hình nghiên cứu 

Biến  Mô tả 

 
Biến đo lường CBTT TNXH  

CSRIjt = Chỉ số CBTT TNXH của công ty j trong năm t được 

tính bằng tổng số chỉ mục TNXH/ Tổng số chỉ mục tối đa 

ECOjt = Chỉ số CBTT môi trường của công ty j trong năm t 

được tính bằng tổng số chỉ mục CBTT Kinh tế/ Tổng số chỉ mục về kinh tế  

EVRjt = Chỉ số CBTT môi trường của công ty j trong năm t 

được tính bằng tổng số chỉ mục CBTT Môi trường/ Tổng số chỉ mục về môi 

trường  

SOCjt = Chỉ số CBTT môi trường của công ty j trong năm t 

được tính bằng tổng số chỉ mục CBTT Xã hội/ Tổng số chỉ mục về xã hội 

Tổng số chỉ mục về TNXH (73 chỉ mục) 
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Biến đo lường hiệu quả tài chính doanh nghiệp  

ROAjt = Biến số đo lường tỷ suất sinh lời từ tài sản của 

công ty j trong năm t được tính bằng Lợi nhuận 

trước thuế chia cho tổng tài sản  

EPSjt = Biến số đo lường tỉ suất sinh lời cổ phiếu của 

công ty j trong năm t, được tính bằng lợi nhuận 

sau thuế chia cho tổng số cổ phiếu lưu hành 

2.4. Dữ liệu nghiên cứu 

Mẫu nghiên cứu được lựa chọn ngẫu nhiên gồm 52 Công ty Cổ 

phần tại Đà Nẵng có niêm yết trên sàn chứng khoán HOSE, HNX, 

UpCom, OTC. Những công ty được lựa chọn có công bố báo cáo 

thường niên từ năm 2013 – 2017. Dữ liệu báo cáo thường niên được 

download trực tiếp từ website của các doanh nghiệp. 

2.5. Phương pháp nghiên cứu 

Nghiên cứu này so sánh ba mô hình hồi quy khác nhau về mối 

quan hệ giữa CBTT TNXB và TQTC. Cụ thể như sau: 

(1) Mô hình hồi quy cắt ngang được sử dụng để xác định mối 

quan hệ giữa các biến độc lập và phụ thuộc tại một thời điểm. Mô hình 

này sẽ được sử dụng để phân tích liên kết CBTT TNXH – TQTC với 

từng năm, tức là cho năm 2013, 2014, 2015, 2016 và 2017. 

(2) Mô hình bình phương nhỏ nhất (OLS gộp – Pooled OLS) 

hoặc mô hình hệ số không đổi. Mô hình OLS gộp lại xem xét các hệ số 

không đổi với giả định thông thường cho dữ liệu cắt ngang (Cameron 

và Trivingi, 2008) và các biến kiểm soát tại một thời điểm nghiên cứu. 

Phương pháp này giả định rằng các hồi quy không tương quan với sai 

số hoặc hệ số chặn là bằng nhau cho tất cả dữ liệu. 

(3) Ngoài ra, mô hình hiệu ứng ngẫu nhiên (Random Effects 

Model – REM) được sử dụng. Mô hình này giả định rằng các hiệu ứng 



 

12 

 

riêng lẻ không quan sát được là các biến ngẫu nhiên và không tương 

thích với các biến độc lập hoặc biến dự đoán trong mô hình. Hơn nữa, 

mô hình hiệu ứng cố định (Fixed Effects Model – FEM) cũng được sử 

dụng.  

2.6 Thực trạng Công bố thông tin trách nhiệm xã hội của doanh 

nghiệp tại Thành phố Đà Nẵng 

2.6.1 Số lượng công ty Công bố thông tin trách nhiệm xã 

hội tại Thành phố Đà Nẵng 

Trong 5 năm có 260 quan sát, mỗi năm có 52 công ty. Đây là 

các công ty cổ phần ở Đà Nẵng có niêm yết trên các sàn chứng khoán 

HOSE, HNX, UpCom và OTC lấy từ dữ liệu FiinPro. Trong số 52 công 

ty được quan sát trong 05 năm, có 40 công ty có thực hiện công bố 

thông tin về TNXH, chiếm tỉ lệ 76,92%. Từ năm 2013 – 2017, theo số 

liệu quan sát, có tất cả 183 báo cáo có thông tin liên quan đến TNXH. 

Trong đó, số lượng công ty có thực hiện CBTT TNXH tăng dần qua 5 

năm với tỉ lệ tăng là 33% (tăng từ 30 công ty trong năm 2013 đến 40 

công ty trong năm 2017).  

2.6.2  Nội dung thông tin về trách nhiệm xã hội được công 

bố 

Trong giai đoạn 5 năm từ 2013 – 2017, số lượng chỉ mục CBTT 

TNXH có sự tăng lên đáng kể (hơn 50%), điều này thể hiện các CTCP ở 

Đà Nẵng ngày càng quan tâm đến việc báo cáo các thông tin, hoạt động 

liên quan đến môi trường, xã hội trong các báo cáo thường niên của 

doanh nghiệp. Trong giai đoạn 5 năm, số lượng chỉ mục CBTT ở năm 

2016 là cao nhất (tổng số 165 chỉ mục), thấp nhất là năm 2013 (57 chỉ 

mục). Đáng lưu ý, trong năm 2015, số lượng chỉ mục công bố có sự 

tăng vọt từ 63 chỉ mục trong năm 2014 lên đến 112 chỉ mục trong năm 

2015 (hơn 77%). 
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Tóm lại, CBTT TNXH của các CTCP ở Đà Nẵng còn chưa được 

chú trọng, thể hiện ở số lượng công ty công bố thông tin chưa cao, các 

chỉ mục công bố chưa nhiều. CBTT TNXH còn tập trung chủ yếu ở nội 

dung kinh tế, các vấn đề về môi trường và xã hội chưa được công bố. 

Từ năm 2015, sau sự ra đời của Thông tư 155/2015/TT-BTC, số lượng 

công ty và mức độ công bố thông tin có sự tăng lên đáng kể. Tuy vậy, 

nhìn chung chất lượng các thông tin được công bố vẫn còn chưa cao, 

hình thức công bố đơn giản, đa số được liệt kê ở dạng tiền tệ và tường 

thuật, chưa có các báo cáo phân tích.   

2.7 Mối quan hệ giữa trách nhiệm xã hội và hiệu quả hoạt động 

của doanh nghiệp 

2.7.1 Phân tích mô tả 

Từ kết quả phân tích cho thấy, sự biến thiên giữa giá trị cao 

nhất và thấp nhất trong các biến đánh giả hiệu quả hoạt động doanh 

nghiệp như ROA, EPS và ĐBTC là khá lớn. Đối với chỉ số ROA, EPS 

và ĐBTC ở cả 5 năm đều có sự biến động từ giá trị âm cho đến dương. 

Đặc biệt, trong năm 2017 giá trị ROA và EPS biến động lần lượt đến 

127% và 412% cho thấy sự chênh lệch về hiệu quả hoạt động của các 

doanh nghiệp trong mẫu nghiên cứu là khá lớn. Một số doanh nghiệp có 

tình hình tăng trưởng rất tốt trong khi đó vẫn tồn tại các doanh nghiệp 

thua lỗ liên tục trong 5 năm. Nhưng nhìn chung, giá trị trung bình của 

ROA và EPS trong mẫu đều có giá trị dương, các doanh nghiệp trong 

mẫu nghiên cứu có hiệu quả hoạt động khá tốt. 

2.7.2  Sự tác động của TNXH đến hiệu quả hoạt động 

doanh  

2.7.2.1 Sự tác động của TNXH đến ROA 

a. Kết quả phân tích hồi quy 
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Từ kết quả phân tích hồi quy cho thấy cả 2 mô hình theo 

phương pháp Pooled OLS và FEM đều có ý nghĩa thống kê với mức ý 

nghĩa R squared lần lượt là 20% và 70%.  

Trong đó, CBTT TNXH có tác động tích cực đến tỉ suất sinh lời 

tài sản ROA với hệ số 38,39 ở mức độ ý nghĩa 10% (ở mô hình Pooled 

OLS) và hệ số 15,18 ở mức độ ý nghĩa 10% (ở mô hình FEM). Điều 

này cho thấy giả thuyết H1a đã được chấp nhận.  

Ngoài ra, quy mô doanh nghiệp (logTTS) có tác động ngược 

chiều đáng kể đến ROA. Số lượng thành viên HĐQT cũng tác động tích 

cực đến ROA. Các biến còn lại TUOI và DBTC không tìm thấy mối 

quan hệ với ROA.  

2.7.2.2 Sự tác động của TNXH đến EPS 

a. Kết quả phân tích hồi quy 

Bảng trình bày kết quả phân tích hồi quy của mô hình EPS là 

biến phụ thuộc. Kết quả cho thấy mô hình có ý nghĩa thống kê đối với 

mô hình Pooled OLS và FEM với trị số R squared lần lượt là 24% và 

71%. Biến CSRD có tác động tích cực với EPS ở cả 2 mô hình ở mức ý 

nghĩa 10%. Như vậy Giả thuyết H1b đã được chấp nhận.  

 Trong số các biến kiểm soát chỉ có biến HDQT có quan hệ tích 

cực đáng kể với EPS. Các biến còn lại không tìm thấy quan hệ với EPS. 

2.7.3 Sự tác động của hiệu quả hoạt động đến TNXH 

2.7.3.1 Sự tác động của ROA đến TNXH 

a. Kết quả phân tích hồi quy 

Kết quả phân tích hồi quy cho thấy mô hình có ý nghĩa thống kê 

theo Pooled OLS và FEM với trị số R squared là 14% và 57%.  
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Tuy nhiên, biến ROA không tìm thấy ý nghĩa thống kê với 

CSRD. Giả thuyết H2a bị bác bỏ.  

Ở mô hình Pooled OLS, logTTS được tìm thấy có tác động tích 

cực đến CSRD.  

Với mô hình FEM, trong khi biến TUOI có quan hệ tích cực 

đáng kể với CSRD thì biến HDQT có tác động ngược chiều với CSRD.  

2.7.3.2 Sự tác động của EPS đến TNXH 

a. Kết quả phân tích hồi quy 

Mô hình có ý nghĩa thống kê ở Pooled OLS và FEM với trị số 

R bình phương lần lượt là 18% và 59%.  

Biến EPS được tìm thấy có quan hệ tích cực đáng kể với CSRD 

ở cả 2 mô hình. Điều này chứng tỏ Giả thuyết H2b được chấp nhận. 

Biến LogTTS có tác động tích cực đáng kể đến CSRD ở cả 2 

mô hình. TUOI có quan hệ cùng chiều với CSRD ở mô hình FEM trong 

khi đó HDQT lại có tác động ngược chiều đến CSRD.   

2.8 Sự tác động của từng khía cạnh TNXH đến hiệu quả 

hoạt động doanh nghiệp 

2.8.1 Sự tác động của từng khía cạnh TNXH đến ROA 

a.   Kết quả phân tích hồi quy 

Mô hình có ý nghĩa thống kê ở Pooled OLS và FEM với trị số 

R bình phương lần lượt là 22,90% và 70,8%.  

Trong 3 khía cạnh của TNXH, chỉ có biến ECO có tác động tích 

cực đáng kể với ROA ở Pooled OLS và FEM. Giả thuyết H3a được chấp 

nhận, Giả thuyết H3b và H3c bị bác bỏ.  
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Biến HĐQT có quan hệ cùng chiều tích cực với ROA trong khi 

LogTTS lại có tác động ngược chiều.  

2.8.2 Sự tác động của từng khía cạnh TNXH đến EPS 

a. Kết quả phân tích hồi quy 

Mô hình hồi quy có ý nghĩa thống kê với trị số R bình phương 

lần lượt là 24% và 71% ở Pooled OLS và  FEM. 

Trong 3 khía cạnh của TNXH, chỉ có khía cạnh môi trường với 

biến số ENV được tìm thấy có tác động cùng chiều tích cực với EPS. 

Điều này khác với kết quả trong mô hình ROA là biến phụ thuộc. Điều 

này có nghĩa là Giả thuyết H3e được chấp nhận, Giả thuyết H3d và H3f bị 

bác bỏ.  

Ở mô hình Pooled OLS, logTTS được tìm thấy có tác động 

ngược chiều trong khi đó HĐQT có tác động thuận chiều tích cực đến 

EPS.  

CHƯƠNG 3: BÀN LUẬN VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH 

3.1 Bàn luận về kết quả nghiên cứu 

Bảng 2: Tóm tắt kết quả 

Giả thuyết Kết quả 

Giả thuyết H1a: CBTT TNXH -> ROA Chấp nhận 

Giả thuyết H1b: CBTT TNXH -> EPS Chấp nhận 

Giả thuyết H2a: ROA -> CBTT TNXH Bác bỏ 

Giả thuyết H2b: EPS -> CBTT TNXH Chấp nhận 

Giả thuyết H3a CBTT từng yếu tố TNXH -> ROA Chấp nhận 

Giả thuyết H3b CBTT từng yếu tố TNXH ->EPS Chấp nhận 



 

17 

 

3.1.1 Mối quan hệ giữa TNXH và hiệu quả hoạt động của 

doanh nghiệp  

Kết quả phân tích cho thấy mức độ công bố thông tin trách 

nhiệm xã hội doanh nghiệp có tác động tích cực đến thành quả hoạt 

động. Điều này có thể giải thích rằng những CTCP có CBTT TNXH với 

mức độ cao thì có hiệu quả hoạt động tốt cụ thể là tỉ suất sinh lời của tài 

sản và thu thập trên cổ phần cao. Kết quả nghiên cứu này phù hợp với 

kết quả trong các nghiên cứu trước đây của các tác giả Balabanis, 1998; 

Moneva J M., 2007; Nelling and Webb, 2009; Mishra và cộng sự, 2010; 

Saleh và cộng sự, 2011; Li và cộng sự, 2013; Trang và cộng sự, 2014; 

Elena Platonova et al., 2016; Maqbool S., M. N. Zameer, 2017; Tiến và 

Anh, 2017. Mô hình nghiên cứu được kiểm soát bởi số lượng thành viên 

Hội đồng quản trị và quy mô doanh nghiệp. Những CTCP có số lượng 

thành viên càng nhiều thường là những công ty lớn, và mức độ công bố 

thông tin về các hoạt động thể hiện trách nhiệm xã hội càng cao hơn. 

Nghiên cứu không tìm thấy mối quan hệ trong kiểm soát của tuổi công 

ty. Vì trên thực tế, các CTCP ở Đà Nẵng có niêm yết trên sàn chứng 

khoán, chủ yếu là các công ty nhà nước thực hiện cổ phần hóa trong giai 

đoạn năm 2006 – 2008, do đó, tuổi của công ty không có ảnh hưởng 

nhiều đến hiệu quả hoạt động.  

Ngoài ra, hiệu quả hoạt động cũng có tác động ngược lại đối 

với TNXH. Qua số liệu phân tích, EPS có tác động tích cực ngược 

chiều với CBTT TNXH, có nghĩa là các doanh nghiệp có thu thập trên 

cổ phần cao có khuynh hướng công bố thông tin với mức độ cao, thậm 

chí là chất lượng tốt hơn. Kết quả này thống nhất với các nghiên cứu 

của Cormier và Magnan, 1999; Haniffa và Cooke, 2005. Đáng ngạc 

nhiên, ROA không tìm thấy có tác động đến CBTT TNXH, thống nhất 

với nghiên cứu của  Cormier và cộng sự, 2005; Alsaeed, 2006; 

Brammer và Pavelin, 2008; Monteiro và Aibar-Guzman, 2010; Jo và 

Harjoto, 2011. 
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3.1.2 Sự tác động của các khía cạnh TNXH đến hiệu quả 

hoạt động doanh nghiệp 

Các công ty công bố nhiều thông tin đến khía cạnh kinh tế sẽ 

dẫn đến hiệu quả hoạt động tốt. Mức độ công bố thông tin về môi 

trường càng cao thì thu thập trên cổ phần càng cao. Các doanh nghiệp 

thực hiện nhiều hoạt động liên quan đến môi trường như đảm bảo 

nguồn nước, xử ly chất thải, nguyên vật liệu đầu vào... có tác động tích 

cực đến hiệu quả thị trường, cụ thể là thu nhập từ cổ phiếu. Kết quả 

nghiên cứu này không thống nhất với kết luận trong nghiên cứu của 

Van der Laan và cộng sự, (2008) cho rằng các hoạt động công bố thông 

tin về môi trường có tác động tiêu cực đến EPS. Trái lại, nghiên cứu của 

Schreck (2011) lại tìm ra mối quan hệ thuận chiều giữa CBTT môi 

trường và EPS.  

Như vậy, có thể nhận thấy các CTCP ở Đà Nẵng đã có thực 

hiện hoạt động thể hiện TNXH, hiệu quả của các hoạt động này được 

đánh giá thông qua công bố thông tin trên các báo cáo thường niên của 

doanh nghiệp. Qua kết quả nghiên cứu cho thấy, TNXH và hiệu quả 

hoạt động doanh nghiệp có mối quan hệ qua lại lẫn nhau, và tác động 

theo hướng tích cực. Điều này cho thấy CBTT TNXH của doanh nghiệp 

giúp nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp. Ngược lại, những 

doanh nghiệp có mức độ CBTT cao thì hiệu quả hoạt động cũng tốt.  

Tuy nhiên, mức độ thực hiện CBTT TNXH và chất lượng thông 

tin trên các báo của các doanh nghiệp ở Đà Nẵng vẫn còn ở mức thấp vì 

một số nguyên nhân. Trước hết, các CTCP ở Đà Nẵng phần lớn có quy 

mô nhỏ, chưa quan tâm nhiều đến các hoạt động bảo vệ môi trường 

cũng như xã hội, chưa thực hiện tốt trách nhiệm xã hội về bảo vệ môi 

trường.  

Thứ hai, các doanh nghiệp còn thiếu thông tin, vai trò định 

hướng dẫn dắt TNXH chưa rõ ràng nên vấn đề nhận thức và hiểu biết, 
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tiếp cận và áp dụng chưa đầy đủ; Đây là nguyên nhân dẫn đến việc còn 

nhiều cách hiểu, cách làm khác nhau gây lãng phí thậm chí làm sai lệch 

đi ý nghĩa của TNXH.  

Thứ ba, nội dung của bộ quy tắc ứng xử, các hướng dẫn báo cáo 

toàn cầu là cơ bản phù hợp với luật pháp quốc gia tuy nhiên trong quá 

trình thực hiện gặp một số vấn đề bất cập giữa nội dung của các bộ quy 

tắc ứng xử và các quy định của luật pháp quốc gia; Hệ thống văn bản 

luật pháp đã bộc lộ một số điểm cần sửa đổi như còn chồng chéo, chưa 

bám sát thực tiễn đồng thời hiệu quả thực thi luật pháp chưa cao. 

Thứ tư, tính minh bạch công khai, trách nhiệm giải trình còn 

thấp: các doanh nghiệp có xu hướng “đối phó” bằng các hệ thống báo 

cáo, sổ sách “kép” trong khi đó cơ chế kiểm tra giám sát việc tuân thủ 

TNXH rất chặt chẽ và yêu cầu minh bạch công khai cao. 

3.2 Hàm ý chính sách và quản trị 

- Đối với Nhà nước:Nhà nước cần quan tâm và ban hành những 

chính sách hỗ trợ và thúc đẩy các doanh nghiệp trong việc thực hiện 

TNXH như Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất thực hiện các tiêu 

chuẩn bảo việc môi trường, Bộ quy tắc ứng xử đối với các doanh nghiệp 

dịch vụ... Thường xuyên giám sát và kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện 

TNXH của các doanh nghiệp, kết hợp giữa chính quyền và các lực 

lượng liên quan, kể cả các lực lượng dân sự tự quản để đảm bảo doanh 

nghiệp nghiêm túc thực hiện những nội dung đã cam kết. Đồng thời, xử 

lý nghiêm các trường hợp doanh nghiệp vi phạm các quy định trong 

việc thực hiện TNXH. Bên cạnh đó, cần tăng cường các hình thức 

khuyến khích, khen thưởng, tôn vinh đối với các doanh nghiệp thực 

hiện tốt trách nhiệm xã hội, như: Trao giải thưởng trách nhiệm xã hội, 

doanh nghiệp vì cộng đồng,... 

- Đối với các doanh nghiệp: Các nhà quản trị doanh nghiệp cần 

có ý thức và nhận thức cao về thực hiện TNXH, hướng đến sự phát triển 

bền vững cho doanh nghiệp. Theo đó, trong chiến lược kinh doanh của 
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mình, doanh nghiệp cần xây dựng nội dung thực hiện TNXH và coi đó 

như là nhân tố để bảo đảm sự phát triển bền vững cho doanh nghiệp. 

Lãnh đạo doanh nghiệp cần quan tâm đến việc đào tạo, bồi dưỡng, nâng 

cao nhận thức về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đối với cán bộ 

quản lý của mình. Xây dựng hệ thống báo cáo về TNXH bài bản, được 

thực hiện thường xuyên.  

 

KẾT LUẬN 

Các phân tích về lý thuyết và thực nghiệm trong các chương 

trước của nghiên cứu này đã đóng góp đáng kể vào kiến thức về công 

bố thông tin trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp từ bối cảnh các nước 

đang phát triển nói chung và ở Đà Nẵng nói riêng. 

Nghiên cứu này đóng góp quan trọng vào tài liệu CBTT TNXH, 

đặc biệt là liên quan đến lý thuyết các bên liên quan và lý thuyết về tính 

hợp pháp. Ở đó là một số lượng hạn chế các nghiên cứu kiểm tra mối 

quan hệ giữa CBTT TNXH và hiệu quả tài chính. Các nghiên cứu trước 

đây đã tiết lộ kết quả hỗn hợp về mối quan hệ giữa CBTT TNXH và 

hiệu quả tài chính của công ty. 

Bằng cách xem xét lý thuyết của các bên liên quan, kết quả của 

nghiên cứu này cho thấy mức độ CBTT TNXH của các doanh nghiệp 

Đà Nẵng tăng nhẹ trong thời gian nghiên cứu. Các doanh nghiệp có 

niêm yết ở Đà Nẵng thực hiện CBTT TNXH bằng cách tập trung vào 

năm khía cạnh chính là môi trường, năng lượng, nhân viên, cộng đồng 

và sản phẩm. Thông tin TNXH được tiết lộ nhiều nhất là kinh tế theo 

sau là thông tin về xã hội và môi trường. Hoạt động TNXH của các 

công ty tập trung vào các vấn đề cộng đồng vì cộng đồng được coi là 

các bên liên quan có ảnh hưởng nhất. Nó xuất hiện từ phân tích rằng các 

hoạt động CBTT TNXH của các công ty ở Đà Nẵng đáp ứng sự quan 

tâm của tất cả các bên liên quan. Họ đang hoạt động không chỉ với các 

bên liên quan mà còn phản ứng với mong đợi của mỗi bên liên quan. 
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Những phát hiện này chỉ ra rằng các nhóm bên liên quan chính đã đạt 

được lợi ích khi các tổ chức duy trì kỳ vọng của tất cả các bên liên 

quan. Nói chung có một lợi ích tài chính khi các tổ chức duy trì sự kỳ 

vọng của tất cả các bên liên quan.  

Theo lý thuyết về tính hợp pháp, kết quả cho thấy các công ty 

tiết lộ một lượng nhỏ thông tin môi trường và chính sách năng lượng. 

Điều này cho thấy các công ty có xu hướng báo cáo các hoạt động liên 

quan đến môi trường và năng lượng của pháp luật theo yêu cầu của 

pháp luật và quy định để đáp ứng các yêu cầu từ chính phủ hoặc để 

tránh các khoản phí và hình phạt. Liên quan đến mức độ CBTT TNXH, 

người ta thấy rằng các công ty trong ngành công nghiệp tài nguyên và 

công nghệ có số lượng CBTT TNXH cao so với các ngành công nghiệp 

khác. Ngoài ra, các công ty lớn hơn có khả năng báo cáo nhiều hoạt 

động TNXH hơn các công ty nhỏ. Kết quả cũng cho thấy số lượng 

thành viên trong Hội đồng quản trị có tác động đến mức độ CBTT 

TNXH. Đó là, khi số lượng giám đốc độc lập tăng lên, các doanh 

nghiệp dường như có trách nhiệm hơn bằng cách tiết lộ nhiều hoạt động 

TNXH hơn. Những phát hiện này ủng hộ lý thuyết hợp pháp của tranh 

luận rằng các công ty có quy mô lớn, số lượng giám đốc cao hơn và với 

các nguồn lực và công nghệ lớn hơn có thể công bố các hoạt động xã 

hội thường xuyên hơn để duy trì tính hợp pháp đối với các bên liên 

quan. Hơn nữa, các công ty lớn hơn được tiếp xúc nhiều hơn trên các 

phương tiện truyền thông, và do đó, có nhiều khả năng thực hiện các 

hoạt động TNXH để nuôi dưỡng hình ảnh trước công chúng của họ. 

Một số ngành công nghiệp nhận được sự chú ý của công chúng nhiều 

hơn những ngành khác gây áp lực lên các công ty trong các ngành này 

để thực hiện các hoạt động TNXH. Các công ty có lợi nhuận cao hơn và 

giá trị doanh nghiệp dường như công bố nhiều hoạt động xã hội hơn. 

Hàm ý là các biện pháp hiệu quả tài chính (tức là ROA và EPS) là các 

yếu tố quan trọng thúc đẩy các nhà quản lý của các công ty CBTT 

TNXH hơn. Do đó, nghiên cứu này góp phần phân tích thực nghiệm về 

việc áp dụng lý thuyết các bên liên quan và lý thuyết hợp pháp để giải 

thích công bố thông tin về TNXH ở thành phố Đà Nẵng. 


