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PHẦN MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

 Cho, Chen & Roberts (2008) cho rằng bước quan trọng trong thực hiện 

KTMT là việc công bố thông tin môi trường. Các thông tin môi trường phải công 

bố gồm chi phí môi trường, tài sản môi trường, nợ phải trả môi trường trên bảng 

cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và thuyết minh báo cáo tài 

chính (Senn, 2018). Trong các nghiên cứu nước ngoài, thông tin môi trường công 

bố chủ yếu qua báo cáo thường niên, việc công bố có thể là tự nguyện hay bắt 

buộc. Công bố tự nguyện là cách mà các tổ chức sử dụng để truyền tải thông điệp 

cụ thể về các hoạt động và biện pháp bảo vệ môi trường (Deegan & cộng sự, 

2000; O'Donovan, 2002). Ngoài ra, việc công ty công bố thông tin môi trường 

được xem là đáp ứng với những áp lực của các bên liên quan như cơ quan quản 

lý về môi trường, nhà cung ứng và cộng đồng, quản lý doanh nghiệp (Cormier & 

cộng sự, 2005; Neu & cộng sự, 1998).  

 Các DN mong muốn nâng cao tính hợp pháp bằng việc công bố các 

khoản đầu tư môi trường và thuyết phục cộng đồng tin rằng DN rất quan tâm đến 

việc bảo vệ môi trường. Thông tin môi trường công bố chủ yếu là thông tin phi 

tài chính. Tùy theo đối tượng sử dụng thông tin, mối quan tâm của họ mà DN sẽ 

công bố các khoản chi tiêu cho hoạt động môi trường hay chỉ nhấn mạnh tác 

động môi trường và biện pháp mà DN đã thực hiện (Eltaib Elzarrouk Eltaib, 

2012). 

 Kết quả nghiên cứu về công bố thông tin môi trường ở các nước phát 

triển và đang phát triển cho thấy công bố thông tin môi trường ở các nước phát 

triển tiên tiến hơn so với những nghiên cứu đã được thực hiện ở các nước đang 

phát triển. Ở các nước phát triển, nghiên cứu về các yếu tố quyết định và chất 

lượng của việc công bố thông tin môi trường; điều tra mối quan hệ giữa công bố 

thông tin môi trường và hiệu quả kinh tế về môi trường. Ngược lại, Ở các nước 
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đang phát triển, trọng tâm của nghiên cứu là liệu các công ty có công bố thông tin 

môi trường hay không và số lượng thông tin này (Al-khuwiter, 2005). 

Thông tin môi trường có thể được cung cấp dưới nhiều hình thức như các 

tuyên bố định tính, số liệu định lượng, báo cáo tài chính, đồ họa hoặc hình ảnh, 

khai báo của CEO. Thông tin này có thể được trình bày qua báo cáo thường niên 

hay báo cáo độc lập hoặc báo cáo phát triển bền vững theo GRI, qua thông cáo 

báo chí, trang web của công ty và các phương tiện khác (Mata & cộng sự, 2018).  

 Trong các nghiên cứu trước đây đã xác định các nhân tố tác động đến chất 

lượng, mức độ công bố thông tin môi trường như (1) Ngành nhạy cảm với môi 

trường (Gamble & cộng sự, 1995; Fekrat & cộng sự, 1996; Deegan & 

Gordon,1996; Cormier & Gordon, 2001; Liu & Anbumozhi, 2008; Suttipun & 

cộng sự, 2012; Barbu & cộng sự, 2012) (2) Áp lực từ chính sách, nhà quản lý, cơ 

quan quản lý môi trường, công chúng (Walden & Schwartz, 1997; Neu & cộng 

sự, 1998; Rowe &Wehrmeyer, 2001; Suttipun & cộng sự, 2012; Li, 2014) (3) 

Chuẩn mực công bố thông tin môi trường/Hướng dẫn KTMT (Fortes & 

Akerfeldt, 1999; Gamble & cộng sự, 1995; Deegan & Rankin,1996; Suttipun & 

cộng sự, 2012; Jerry, 2015; Kaya, 2016) (4) Thái độ nhà quản lý (Suttipun & 

cộng sự, 2012; Ngô Thị Hoài Nam, 2017). Các nghiên cứu này thực hiện trong 

bối cảnh giữa các quốc gia khác nhau để đánh giá mức độ công bố thông tin môi 

trường giữa các quốc gia hoặc giữa các ngành công nghiệp trong cùng quốc gia. 

Việc công bố thông tin môi trường là bước tiếp theo của thực hiện KTMT. Vì 

vậy, thuật ngữ công bố thông tin môi trường trong các nghiên cứu nước ngoài là 

công bố thông tin của KTMT. 

 Các nghiên cứu tại Việt Nam cho thấy,  KTMT chỉ được tiếp cận ở khía 

cạnh nghiên cứu học thuật, cũng có một số nghiên cứu cụ thể về áp dụng KTMT 

trong các DN chế biến dầu khí, chế biến thủy sản. Các nghiên cứu này nhằm mục 

tiêu hướng đến việc ghi nhận, đo lường và cung cấp cho người sử dụng thông tin 

liên quan đến môi trường một cách đầy đủ. Ngoài ra, các nghiên cứu cũng có 

nhận diện nhân tố nào tác động đến công bố thông tin môi trường. (Hoàng Thụy 
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Diệu Linh, 2013; Hoàng Thị Bích Ngọc, 2017; Ngô Thị Hoài Nam, 2017).Tuy 

nhiên, Hoàng Thụy Diệu Linh (2013) nhận định việc công bố thông tin môi 

trường hiện nay chưa đáp ứng nhu cầu thông tin cho các bên có liên quan, các 

thông tin công bố chỉ là thông tin chung về môi trường. Cũng từ khảo sát của 

nghiên cứu sinh, việc công bố thông tin môi trường tại các DN NTTS Việt Nam 

chủ yếu là định tính và công bố theo hướng dẫn của thông tư 155/2015/TT-BTC 

hoặc theo sáng kiến báo cáo toàn cầu GRI mà chưa công bố thông tin môi trường 

từ kết quả thực hiện KTMT như của nước ngoài.  

Công bố thông tin KTMT là một cách truyền tải thông điệp của DN đối với 

các vấn đề môi trường. Đối với ngành có tác động đến môi trường thì công bố 

thông tin KTMT là cần thiết để đáp ứng những áp lực từ chính phủ, nhà đầu tư, 

khách hàng, cộng đồng là các đối tượng bị ảnh hưởng bởi hoạt động của DN.Tuy 

nhiên, các nhân tố được phát hiện từ các nghiên cứu trước có tác động và mức độ 

ảnh hưởng các nhân tố đến việc công bố thông tin KTMT tại các DN NTTS Việt 

Nam hay không thì cần được kiểm chứng.Vì vậy, nghiên cứu sinh chọn đề tài 

“Các nhân tố tác động đến việc công bố thông tin kế toán môi trường 

(KTMT) tại các doanh nghiệp nuôi trồng thủy sản (NTTS) Việt Nam” làm 

luận án tiến sĩ. 

2. Mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu 

Mục tiêu tổng quát:  

Xác định thực trạng công bố thông tin KTMT, ảnh hưởng các nhân tố và 

mức độ tác động của các nhân tố đến việc công bố thông tin KTMT tại các doanh 

nghiệp NTTS Việt Nam. 

Mục tiêu cụ thể 

Mục tiêu 1: Xác định thực trạng công bố thông tin KTMT tại các doanh 

nghiệp NTTS Việt Nam 

Mục tiêu 2: Nhận diện các nhân tố tác động đến việc công bố thông tin 

KTMT tại các doanh nghiệp NTTS Việt Nam 
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Mục tiêu 3: Đo lường mức độ ảnh hưởng các nhân tố tác động đến việc 

công bố thông tin KTMT tại các doanh nghiệp NTTS Việt Nam. 

Câu hỏi nghiên cứu 

Câu hỏi 1:Tại các doanh nghiệp NTTS Việt Nam có công bố thông tin 

KTMT? 

Câu hỏi 2: Nhân tố nào tác động đến việc công bố thông tin KTMT tại các 

doanh nghiệp NTTS Việt Nam? 

Câu hỏi 3: Mức độ ảnh hưởng các nhân tố tác động đến việc công bố thông 

tin KTMT tại các doanh nghiệp NTTS Việt Nam? 

3. Đối tượng nghiên cứu 

- Đối tượng phân tích còn gọi là đơn vị phân tích là thông tin KTMT được 

công bố và các nhân tố tác động đến việc công bố thông tin KTMT tại các doanh 

nghiệp NTTS Việt Nam. 

- Đối tượng thu thập dữ liệu còn gọi là đối tượng khảo sát là 1 người thuộc 

Ban Giám đốc, 1 Kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán và 01 cán bộ phụ trách 

NTTS hoặc môi trường tại DN NTTS Việt Nam. 

4. Phạm vi nghiên cứu 

- Về thời gian: Đối với công ty thủy sản niêm yết: Thông tin KTMT thu 

thập từ BCTC và BCTN năm 2016, 2017. Đối với thông tin khảo sát về mức độ 

đồng ý các nhân tố tác động đến việc công bố thông tin KTMT tại các DN NTTS 

Việt Nam thu thập từ tháng 1,2/2018. 

-Về không gian: Tổng cục thống kê (2015), Đồng Bằng Sông Cửu Long 

(ĐBSCL) là vùng nuôi trồng thủy sản chính của Việt Nam với hơn 70% sản 

lượng và diện tích nên tác giả chọn ĐBSCL tổ chức khảo sát thông tin. 

-Về thuật ngữ công bố thông tin môi trường: Phạm vi nghiên cứu của luận 

án là các thông tin môi trường trên các báo cáo kế toán như BCTC, BCTN. Các 
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thông tin môi trường không trình bày trên báo cáo kế toán không thuộc phạm vi 

nghiên cứu của luận án. 

5. Phương pháp nghiên cứu 

Để thực hiện luận án tác giả sử dụng phương pháp hỗn hợp bao gồm 

phương pháp định tính và phương pháp định lượng, cụ thể như sau: 

5.1. Phương pháp nghiên cứu định tính 

Đầu tiên sử dụng phương pháp định tính để xác định các nhân tố tác động 

đến việc công bố thông tin KTMT. Qua các nghiên cứu trước về công bố thông 

tin môi trường và cơ sở lý thuyết xác định các nhân tố tác động đến việc công bố 

thông tin KTMT, tiếp đến thực hiện phỏng vấn sâu với các chuyên gia về KTMT, 

đại diện chuyên gia về kiểm toán, các doanh nghiệp NTTS để xác định nhân tố 

mới và xây dựng thang đo các nhân tố tác động đến việc công bố thông tin 

KTMT tại các doanh nghiệp NTTS Việt Nam. Cuối cùng, tác giả đưa ra mô hình 

nghiên cứu. 

5.2. Phương pháp nghiên cứu định lượng 

Căn cứ vào mô hình đã xác định ở phương pháp định tính bước tiếp theo 

tiến hành khảo sát, thu thập dữ liệu để phân tích mức độ ảnh hưởng các nhân tố 

tác động đến việc công bố thông tin KTMT tại các DN NTTS Việt Nam.  

Tác giả sử dụng mô hình phân tích nhân tố khám phá (EFA) cụ thể các 

bước như sau: Đánh giá độ tin cậy của thang đo bằng hệ số Cronbach Alpha, sau 

đó tiến hành phân tích EFA, qua các kiểm định tính thích hợp của EFA, kiểm 

định phương sai trích sau đó đặt lại tên cho các biến. 

Sau khi xác định lại các biến, tiến hành phân tích hồi quy bằng việc kiểm 

định hệ số hồi quy, kiểm định mức độ giải thích của mô hình qua hệ số R2 hiệu 

chỉnh, phân tích phương sai (ANOVA) để kiểm định tính phù hợp của mô hình 

và cuối cùng kiểm định phương sai của phần dư không đổi bằng kiểm định 

Spearman. 

6. Đóng góp mới của luận án 
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6.1. Về mặt lý luận, học thuật 

- Vận dụng các lý thuyết thể chế, lý thuyết hợp pháp, lý thuyết phụ thuộc 

nguồn tài nguyên, lý thuyết các bên liên quan làm cơ sở giải thích cho việc công 

bố thông tin KTMT tại các DN NTTS Việt Nam.  

- Xây dựng mô hình các nhân tố tác động và đo lường mức độ tác động của 

các nhân tố tác động đến việc công bố thông tin KTMT tại các doanh nghiệp 

NTTS Việt Nam.  

 - Kết quả nghiên cứu của Luận án bổ sung vào dữ liệu nghiên cứu về các 

nhân tố tác động đến việc công bố thông tin KTMT ở Việt Nam cũng như ở các 

nước đang phát triển mà việc BVMT chưa được quan tâm đúng mức. 

6.2 Về mặt thực tiễn 

- Giúp cho kế toán có căn cứ tổ chức ghi nhận thông tin KTMT và công bố 

thông tin cho các đối tượng có nhu cầu. 

- Giúp cho nhà quản trị DN thấy được vai trò và lợi ích của việc công bố 

thông tin KTMT để nâng cao hiệu quả hoạt động, uy tín của doanh nghiệp đặc 

biệt khi tham gia thị trường quốc tế. 

- Giúp cơ quan hoạch định chính sách đưa ra các chính sách về công bố 

thông tin KTMT. Trong điều kiện pháp luật kế toán chưa có quy định về KTMT 

thì nghiên cứu này cung cấp thông tin để cơ quan hoạch định có lộ trình xây 

dựng và hướng dẫn công bố thông tin KTMT phù hợp với đặc điểm của Việt 

Nam và bắt kịp với xu hướng phát triển KTMT của quốc tế. 

7. Kết cấu luận án 

Trước tiên, phần mở đầu của luận án trình bày lý do nghiên cứu, mục tiêu, 

câu hỏi, phạm vi và phương pháp nghiên cứu đồng thời tóm tắt kết quả đóng góp 

mới của nghiên cứu về mặt lý luận và thực tiễn. Sau đó, trình bày nội dung 5 

chương gồm: 

Chương 1: Tổng quan các nghiên cứu trước, trình bày các nghiên cứu về 

công bố thông tin môi trường, các nhân tố tác động đến công bố thông tin môi 
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trường ở nước ngoài, tại Việt Nam. Từ đó tổng kết các kết quả nghiên cứu liên 

quan đến luận án, xác định khe hổng trong nghiên cứu và đưa ra định hướng 

nghiên cứu cho Luận án. 

Chương 2: Cơ sở lý thuyết, trình bày lý thuyết về KTMT và công bố 

thông tin KTMT, các lý thuyết nền, việc ứng dụng lý thuyết nền vào nghiên cứu 

giải thích việc công bố thông tin KTMT và các nhân tố tác động đến việc công 

bố thông tin KTMT. Từ đó biện luận các nhân tố tác động đến việc công bố 

thông tin KTMT.  

Chương 3: Phương pháp nghiên cứu, mô tả chi tiết phương pháp nghiên 

cứu của luận án. Đầu tiên phương pháp nghiên cứu định tính sử dụng để xác định 

các nhân tố tác động sau đó sử dụng phương pháp định lượng nhằm đo lường 

mức độ ảnh hưởng các nhân tố tác động đến việc công bố thông tin KTMT tại 

các DN NTTS Việt Nam. 

Chương 4: Kết quả nghiên cứu và bàn luận, trình bày kết quả nghiên cứu 

định tính từ việc nghiên cứu tài liệu và phỏng vấn chuyên gia đã xây dựng mô 

hình các nhân tố tác động và thang đo các nhân tố tác động đến việc công bố 

thông tin KTMT. Đánh giá độ tin cậy của thang đo và khám phá các nhân tố tác 

động, mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến việc công bố thông tin KTMT tại 

các DN NTTS Việt Nam bằng phương pháp định lượng. Từ kết quả trên so sánh 

phát hiện mới với các nghiên cứu trước và đưa ra bàn luận 

Chương 5: Kết luận và hàm ý chính sách, đưa ra kết luận và hàm ý chính 

sách nhằm gia tăng việc công bố thông tin KTMT tại các DN NTTS Việt Nam. 

Những hạn chế và hướng nghiên cứu tiếp theo cũng được chỉ ra. 
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CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC  

 Chương 1 được trình bày thành 5 mục chính. Cụ thể ở mục 1.1 trình bày 

các nghiên cứu nước ngoài về KTMT và công bố thông tin KTMT, các nhân tố 

tác động đến công bố thông tin KTMT. Phần 1.2 mô tả các nghiên cứu về KTMT 

tại Việt Nam sau đó nhận xét các công trình nghiên cứu ở phần 1.3. Khe hổng 

nghiên cứu được nhận diện ở phần 1.4 và định hướng nghiên cứu thực hiện ở 

phần 1.5. 

1.1 Các nghiên cứu nước ngoài  

1.1.1 Kế toán môi trường (KTMT) 

 KTMT xuất hiện từ đầu những năm 1970, giai đoạn đầu được gọi là kế 

toán xã hội và môi trường. Kế toán xã hội và môi trường là việc tự nguyện công 

bố thông tin, cả định tính và định lượng được thực hiện bởi các công ty để thông 

báo đến các đối tượng có liên quan những ảnh hưởng môi trường từ hoạt động 

của họ. Công bố định lượng có thể là các khoản mục tài chính hoặc phi tài chính 

(Mathews,1993) 

 Sự phát triển Kế toán xã hội và môi trường được chia thành 3 giai đoạn 

1971-1980; 1981-1990; 1991 đến 1995. Mục tiêu của Kế toán xã hội và môi 

trường nhằm mở rộng trách nhiệm giải trình của công ty với các cổ đông bằng 

việc thúc đẩy công bố các thông tin về xã hội, môi trường. Giai đoạn đầu tiên 

chưa có khung lý thuyết mà chỉ có một số nghiên cứu thực nghiệm có tồn tại hay 

không việc công bố thông tin có liên quan đến khía cạnh kế toán xã hội, còn 

thông tin môi trường chưa được quan tâm, số lượng công bố rất ít thể hiện số 

trang, dòng, từ. Kết quả nghiên cứu từ báo cáo thường niên của 500 công ty cho 

thấy, tỷ lệ công bố thông tin xã hội khoảng 90% nhưng khối lượng trung bình 

khoảng một nửa một trang (Ernst & Ernst, 1978). Đến giai đoạn 1981-1990, việc 

công bố thông tin môi trường được quan tâm, thuật ngữ KTMT được nhấn mạnh 

trong thời gian này bởi nhu cầu BVMT. Có một số quy định liên quan đến môi 
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trường nhưng chưa thành Luật. Đến giai đoạn 1991-1995 KTMT phát triển thúc 

đẩy các nghiên cứu về lĩnh vực này và cũng có một số các quy định và luật có 

liên quan đến vấn đề môi trường (Mathews, 1997) 

 Một nghiên cứu khác của Mathews cho thấy trong giai đoạn từ 1995-

2000 có nhiều nhà nghiên cứu quan tâm đến KTMT cụ thể là vấn đề công bố 

thông tin môi trường. 

 Cũng từ năm 1990 trở về sau, có nhiều nghiên cứu về khái niệm KTMT  

KTMT bao gồm tất cả các lĩnh vực kế toán có thể bị ảnh hưởng bởi phản 

ứng của doanh nghiệp đối với các vấn đề môi trường, bao gồm lĩnh vực mới là kế 

toán sinh thái (Gray & cộng sự, 1993). Còn IMA (1996) nhấn mạnh đến khía 

cạnh chi phí: KTMT là việc xác định, đo lường và phân bổ CPMT, kết hợp 

CPMT trong các quyết định kinh tế, công bố thông tin cho các bên có liên quan. 

KTMT cũng là một bộ phận của kế toán nhằm ghi chép, phân tích và báo cáo 

thông tin về các tác động của DN tới môi trường và tới hiệu quả kinh tế - sinh 

thái của đơn vị (Schaltergger & cộng sự, 2000). Thông tin KTMT được sử dụng 

trong nội bộ, tạo ra thông tin môi trường để giúp đưa ra các quyết định quản lý về 

định giá, kiểm soát chi phí và ngân sách vốn; hoặc công bố cho các đối tượng 

bên ngoài có quan tâm như công chúng, nhà đầu tư, các tổ chức tài chính 

(Bartolomeo& cộng sự, 2000). KTQTMT hướng đến cung cấp thông tin môi 

trường trong nội bộ giúp quản lý chi phí môi trường tốt hơn (Yakhou & cộng sự, 

2003). Đến năm 2005, Bộ Môi trường Nhật Bản tiếp cận KTMT theo quan điểm 

phát triển bền vững, cơ quan này khẳng định: KTMT có mục tiêu hướng tới sự 

phát triển bền vững, vì cộng đồng, theo đuổi các hoạt động BVMT đồng thời 

công bố thông tin cho các đối tượng có nhu cầu sử dụng (MOE, 2005). 

1.1.2 Công bố thông tin KTMT 

Công bố thông tin KTMT là công bố thông tin kế toán về môi trường trên 

bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và thuyết minh báo 
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cáo tài chính. Các thông tin phải công bố gồm chi phí môi trường, tài sản môi 

trường, nợ phải trả môi trường (Senn, 2018). 

 Nghiên cứu về công bố thông tin môi trường chỉ được thực hiện ở một 

số ít các công ty vào cuối những năm 1980, tuy nhiên từ những năm 1990 lại trở 

thành chủ đề được các nhà nghiên cứu quan tâm (Barbu & cộng sự, 2012). Còn 

Mathews (2000) nhận thấy rằng phần lớn các nghiên cứu này được tiến hành 

trong bối cảnh các nước phát triển và tập trung vào thực hành công bố thông tin 

môi trường. Đối với các nước đang phát triển khẳng định rằng mô hình kế toán 

thông thường không thể phục vụ nhu cầu hiện tại vì nhu cầu phát triển kinh tế xã 

hội của họ khác với nhu cầu của các nước phát triển. Cần có các quy định bắt 

buộc cho các công ty báo cáo về tác động xã hội và môi trường do việc khai thác 

tài nguyên thiên nhiên quá mức trong tiến trình phát triển kinh tế. (Samuels, 

1990). 

 Công bố thông tin KTMT ở các nước phát triển tiên tiến hơn so với 

những nghiên cứu đã được thực hiện ở các nước đang phát triển. Ở các nước phát 

triển, các nhà nghiên cứu đã điều tra các yếu tố quyết định và chất lượng của việc 

công bố thông tin KTMT; điều tra mối quan hệ giữa công bố thông tin môi 

trường và hiệu quả kinh tế và môi trường. Ngược lại, ở các nước đang phát triển, 

trọng tâm của nghiên cứu là liệu các công ty có công bố KTMT hay không và số 

lượng các thông tin này (Al-khuwiter, 2005). 

1.1.2.1 Công bố thông tin tự nguyện và bắt buộc 

 Berthelot & cộng sự (2003) giải thích việc công bố tự nguyện hay bắt 

buộc cho rằng công bố thông tin tự nguyện của công ty nhằm mục đích nâng cao 

hình ảnh trước công chúng, đáp ứng nhu cầu thông tin cho các bên liên quan tuy 

nhiên thông tin công bố cần xem xét có thích đáng và đáng tin cậy; hình thức 

công bố cũng có sự khác biệt, mức độ ở dạng định tính, chủ yếu là thông tin tích 

cực. Đối với công bố thông tin bắt buộc dựa trên cơ sở quy định cụ thể của quốc 

gia được áp dụng đối với công ty niêm yết, các quy định này bắt buộc thông tin 

phải công bố, doanh nghiệp thực hiện công bố để đảm bảo tính hợp pháp và đáp 
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ứng nhu cầu của người sử dụng thông tin ngày càng cao. Chất lượng thông tin 

công bố và mối quan hệ với các nhân tố lợi nhuận, hiệu quả hoạt động môi 

trường được tiến hành dựa trên quan điểm công bố bắt buộc. Nghiên cứu này kết 

luận việc công bố thông tin môi trường có thể khác nhau tùy thuộc yếu tố bối 

cảnh như luật pháp hoặc trình độ công nghệ của quốc gia. Mobus (2005) cho 

rằng công bố thông tin môi trường là một áp lực để các công ty tuân thủ các quy 

định trong việc sử dụng định mức môi trường. Ioannou & Setafeim (2014) ước 

tính sự khác biệt trong công bố thông tin liên quan đến các quy định bắt buộc 

công bố thông tin phi tài chính về môi trường, xã hội và quản trị công ty. Nghiên 

cứu tiến hành ở các công ty của bốn nước là Trung Quốc, Đan Mạch, Malaysia 

và Nam phi. Thông tin môi trường liên quan đến phát thải, nước, chất thải, năng 

lượng và các chính sách hoạt động xung quanh tác động môi trường. Kết quả 

nghiên cứu cho thấy có sự khác nhau về mức độ công bố thông tin, ngoài quy 

định bắt buộc, các công ty Trung Quốc và Nam phi còn công bố thông tin theo 

hướng dẫn của GRI để nâng cao độ tin cậy và tính so sánh của thông tin. Jerry 

(2015) phân tích thực hành công bố thông tin KTMT của công ty Nigeria liệu có 

khác nhau khi không có hướng dẫn bắt buộc công bố. Kết quả nghiên cứu cho 

rằng thiếu chuẩn mực kế toán môi trường nên các bên liên quan chỉ dựa vào 

thông tin mà doanh nghiệp tự nguyện công bố, thông tin này không đồng nhất 

giữa các công ty, các quốc gia. Vì vậy, tác giả đề nghị cần xây dựng chuẩn mực 

công bố thông tin về KTMT để tạo sự đồng nhất trong việc công bố. 

 Còn nghiên cứu của Kaya (2016) cho rằng Đạo luật Code Grenelle II 

của Pháp mặc dù có quy định công bố thông tin về môi trường & xã hội là bắt 

buộc tuy nhiên không hướng dẫn cụ thể về thông tin công bố do đó chất lượng 

công bố thông tin môi trường không có ảnh hưởng tích cực, vì vậy cần có quy 

định hướng dẫn các công ty lập báo cáo môi trường và xã hội là hướng đến sự 

phát triển bền vững. 

1.1.2.2 Các nghiên cứu thực hành công bố thông tin KTMT 

Kreuze & cộng sự (1996) cho rằng các công ty Fortune 500 đã không 
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cung cấp bất kỳ thông tin nào về triết lý và chính sách môi trường trong BCTN.  

Có 73% các báo cáo trong tổng số của 645 công ty không chứa bất kỳ thông tin 

gì về môi trường . Đối với các công ty trong ngành năng lượng, thép thì chỉ cung 

cấp thông tin chung chung. Năm 1997, Walden & Schwartz (1997) đã điều tra 

những thay đổi về mức độ thực hành công bố thông tin môi trường từ năm 

1988,1989 và 1990 của 53 công ty từ bốn ngành công nghiệp gồm số lượng và 

chất lượng thông tin. Kết quả cho thấy có sự khác biệt đáng kể về cả số lượng và 

chất lượng của công bố môi trường. Tác giả cho rằng sự quan tâm của công ty và 

nhận thức của công chúng sau các sự cố môi trường như sự cố tràn dầu tạo ra áp 

lực về chính sách làm gia tăng công bố. Fortes & Akerfeldt (1999) khảo sát các 

xu hướng chung trong công bố thông tin môi trường của 205 công ty Thụy Điển 

được niêm yết. Họ đã sử dụng cuộc khảo sát qua bưu điện và thực hiện nội dung 

phân tích các báo cáo hàng năm báo cáo môi trường độc lập. Các cuộc phỏng vấn 

cá nhân được thực hiện với quản lý môi trường và cán bộ điều hành. Những phát 

hiện chính của nghiên cứu như sau: 

-Các công ty hóa chất, dầu khí, tiện ích và lâm nghiệp các ngành công nghiệp có 

xu hướng công bố thông tin môi trường ngày càng tăng. 

-Việc công bố nhằm duy trì hoặc nâng cao khả năng cạnh tranh, đây là động lực 

quan trọng nhất thúc đẩy thực hành báo cáo môi trường 

-Đối tượng công bố hướng đến là khách hàng, người tiêu dùng, cổ đông, nhà đầu 

tư 

-Pháp luật là cần thiết để thúc đẩy tính nhất quán trong việc trình bày thông tin 

-Hầu hết các công ty đã triển khai hoặc đang trong quá trình triển khai hệ thống 

quản lý môi trường. 

-Thiếu nhất quán trong việc trình bày định giá và hạch toán 

-Có bằng chứng cho phát sinh các đối tượng doanh thu, chi phí, nợ phải trả tiềm 

tàng về môi trường 

-Các khía cạnh tài chính và sinh thái của thông tin môi trường khác nhau đáng 

kể, ngoài một nửa số báo cáo của các công ty có khía cạnh tài chính được xác 
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minh bởi kiểm toán viên, hầu hết không cung cấp bất kỳ xác minh nào công bố 

thông tin về sinh thái. Nghiên cứu đề xuất phát triển một khuôn khổ nhất quán 

cho báo cáo để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và cung cấp thông tin hữu ích cho 

người sử dụng về KTMT. 

 Nội dung công bố thông tin KTMT 

 Các nghiên cứu ban đầu về thực hành công bố thông tin xem xét có công 

bố hay không, mức độ công bố và nội dung thông tin công bố được nghiên cứu 

cũng có sự khác biệt. Theo UNCTAD (2002) và IFAC (2005), báo cáo môi 

trường là một hình thức công bố thông tin của KTMT, trình bày và thuyết minh 

các dữ liệu liên quan đến môi trường của một đơn vị kế toán trên các góc độ: Rủi 

ro môi trường; tác động môi trường; chính sách môi trường; chiến lược môi 

trường; tài sản, chi phí, thu nhập và nợ phải trả môi trường cho các đối tượng sử 

dụng thông tin nhằm phục vụ cho việc ra quyết định, phát triển mối quan hệ đối 

với DN.  

 Thông tin trên báo cáo môi trường gồm: (1) Chi phí hiện tại và tương lai 

cho các sản phẩm cũng như quy trình thiết kế lại (2) Chi phí vốn hiện tại và 

tương lai cho tình trạng ô nhiễm và kiểm soát ô nhiễm (3) Dữ liệu vật lý liên 

quan đến việc giảm độc tính và chất thải (4) Ước tính chi phí môi trường trong 

tương lai và lợi ích mang lại (5) Lũy kế các chi phí môi trường hiện tại từ hiện tại 

cũng như các hoạt động trong quá khứ và các sản phẩm (Mehenna Yakhou & 

Vernon P. Dorweiler, 2004) 

Thông tin môi trường cung cấp qua báo cáo thường niên/báo cáo bền vững 

hoặc báo cáo môi trường độc lập không đồng nhất về nội dung và hình thức công 

bố (Berthelot & cộng sự, 2003). Ngay cả khi doanh nghiệp tuân thủ IAS/IFRS 

hoặc công bố thông tin môi trường theo GRI. Điển hình các nghiên cứu sau: 

Barbu & cộng sự (2012) nghiên cứu việc công bố thông tin môi trường ở ba 

quốc gia tuân thủ IAS/IFRS để xem có sự khác biệt và bị chi phối bởi quy định 

của quốc gia đó. Ở Anh, Pháp việc công bố thông tin môi trường là bắt buộc theo 

các quy định của từng quốc gia. Tại Anh, là bắt buộc đối với công ty niêm yết và 



 

14 

 

 

chưa niêm yết còn Pháp quy định tất cả công ty niêm yết và công ty có số lao 

động hơn 500 phải cung cấp thông tin tác động môi trường trên báo cáo thường 

niên. Tuy nhiên, tại Đức không có quy định về công bố thông tin môi trường cho 

đến năm 1997 có hướng dẫn thiết kế thông tin trên báo cáo môi trường. Đầu tiên, 

tác giả giải thích thông tin môi trường theo IAS/IFRS và IFRIC, sau đó tính điểm 

cho các thông tin được công bố trên báo cáo tài chính của 114 công ty. Kết quả 

nghiên cứu cho thấy (1) không có chuẩn mực kế toán cho vấn đề môi trường tuy 

nhiên có một số chuẩn mực có điều khoản rõ ràng hoặc ngụ ý cho ghi nhận, đo 

lường và báo cáo chi phí, tài sản, nợ phải trả môi trường (2) 50% công ty không 

báo cáo bất kỳ thông tin nào về môi trường (3) Công ty nhạy cảm với môi trường 

có điểm số công bố cao hơn công ty không nhạy cảm với môi trường (4) Công ty 

lớn báo cáo nhiều thông tin môi trường hơn công ty nhỏ (5) Công ty Đức công bố 

thông tin tiền tệ ít hơn Pháp và Anh. Tác giả kết luận rằng việc tuân thủ IFRS ở 

các quốc gia là khác nhau do đó dù có chuẩn mực kế toán chung cho 3 quốc gia 

nhưng điều hành, thực hiện và ưu đãi thị trường cũng là khác biệt lớn. Quy định 

và yêu cầu pháp lý của quốc gia là đáng chú ý. 

 Li (2014) đã phân tích việc công bố thông tin về KTMT của công ty 

niêm yết ngành dầu khí của Trung Quốc. Thông tin thu thập từ 14 công ty niêm 

yết qua kênh báo cáo môi trường, báo cáo trách nhiệm xã hội và báo cáo phát 

triển bền vững, sau đó thống kê thông tin KTMT được công bố. Kết quả nghiên 

cứu ghi nhận về phương pháp công bố, nội dung công bố và hình thức thông tin 

công bố. Từ kết quả trên, tác giả đã đưa ra nhận định về công bố thông tin 

KTMT: Bắt buộc thì mạnh hơn là tự nguyện, thông tin định tính nhiều hơn định 

lượng, thông tin tích cực được công bố nhiều hơn thông tin tiêu cực, nội dung 

công bố và mô hình công bố không đồng nhất, thông tin ít tin cậy và giá trị thấp. 

Tác giả đề nghị những biện pháp hỗ trợ nhằm cải thiện việc công bố thông tin 

KTMT: 

1 Điều chỉnh luật và quy định, đảm bảo thực thi hiệu quả 
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2 Nhấn mạnh "tự nguyện, bổ sung bằng nguyên tắc bắt buộc" 

3 Xây dựng tiêu chuẩn kế toán môi trường cụ thể để quản lý kế toán 

môi trường 

4 Tăng cường hệ thống kiểm soát nội bộ 

5 Tăng cường kiểm toán độc lập, nhấn mạnh giám sát chất lượng công 

bố 

6 Tăng cường tuyên truyền hiểu biết về bảo vệ môi trường 

 Nghiên cứu này có hạn chế chưa đưa ra cơ sở để so sánh về mức độ, 

hình thức thông tin công bố.  

Bảng 1.1. Nội dung thông tin về KTMT công bố 

Nghiên cứu của (Barbu & cộng sự, 

2012) 

Nghiên cứu của (Li, 2014) 

TT Khoản mục TT Khoản mục 

1 Tài sản vô hình với thăm dò tài 

nguyên khoáng sản 

1 Chính sách tác động 

2 Tài sản quyền phát thải 2 Biện pháp chống ô nhiễm 

3 Giấy phép, nhãn hiệu và các khoản 

mục tương tự 

3 Chứng nhận hệ thống quản lý môi 

trường 

4 Tài sản vô hình khác 4 Đầu vào môi trường 

5 Tài sản hữu hình 5 Chi phí thiệt hại môi trường 

6 Tài sản hữu hình với thăm dòtài 

nguyên khoáng sản 

6 Tài trợ và trợ cấp bảo vệ môi 

trường 

7 Hàng tồn kho (chất thải) 7 Phần thưởng môi trường 

8 Dự phòng môi trường  

 

8 Cải thiện môi trường 

9 Quyền phát thải của chính phủ 9 Kiểm toán môi trường 

10 Tiền phạt và thuế đối với môi 

trường mục tiêu 

10 Khác 
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11 Các chi phí môi trường khác    

12 Nợ phải trả tiềm tàng và tài sản 

tiềm tàng 

  

( Nguồn: Tổng hợp của NCS) 

Thông tin môi trường có thể được cung cấp dưới nhiều hình thức như các 

tuyên bố định tính, số liệu định lượng, báo cáo tài chính, đồ họa hoặc hình ảnh, 

khai báo của giám đốc điều hành. Thông tin này và có thể được trình bày báo cáo 

thường niên hay báo cáo độc lập hoặc báo cáo phát triển bền vững theo GRI, qua 

thông cáo báo chí, trang web của công ty và các phương tiện khác (Mata & cộng 

sự, 2018).  

1.1.3 Các nhân tố tác động đến công bố thông tin KTMT 

Gamble & cộng sự (1995) đã tiến hành điều tra chất lượng công bố thông 

tin môi trường. Mẫu khảo sát là báo cáo hàng năm từ năm 1986 đến năm 1991 

của 234 công ty trong 12 ngành công nghiệp có tác động lớn đến môi trường. Kết 

quả điều tra cho rằng chất lượng công bố thông tin môi trường thấp, ngoại trừ 

việc công bố của một số ngành lọc dầu, quản lý chất thải độc hại, sản xuất thép là 

có chất lượng. Nguyên nhân là do thiếu hướng dẫn của cơ quan quản lý. 

Hackston & Milne (1996) nghiên cứu các nhân tố Quy mô công ty, ngành 

nghề kinh doanh, lợi nhuận công ty, niêm yết nước ngoài có tác động đến việc 

công bố thông tin về môi trường và xã hội của các công ty New Zealand. Phương 

pháp bình phương bé nhất được sử dụng,  mẫu nghiên cứu gồm 47 công ty với 

vốn hóa thị trường lớn nhất New Zealand. Kết quả nghiên cứu cho thấy, nhân tố 

quy mô công ty và niêm yết nước ngoài tác động tích cực còn nhân tố lợi nhuận 

và ngành nghề kinh doanh không tác động đến biến phụ thuộc.   

Xét từ góc độ của người quản lý và kế toán, có nghiên cứu cho thấy sự 

không đồng thuận về thông tin môi trường phải được công bố qua báo cáo kế 

toán, đó là nghiên cứu của Frost & Wilmshurst (1996) và Deegan & cộng sự 

(1996). 
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Frost & Wilmshurst (1996) điều tra về thái độ của quản lý đối với thông tin 

môi trường trong báo cáo kế toán. Bảng câu hỏi được gửi đến giám đốc tài chính 

của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Úc. Kết quả nhận được tỷ 

lệ trả lời là 30,4% với đánh giá như sau: 

(1) 43% đồng ý thông tin môi trường là rất hữu ích cho người sử dụng.  

(2) 36% đồng ý rằng kế toán nên đóng góp vào việc quản lý môi trường  

(3)  39% cho rằng các vấn đề về môi trường không phải thuộc về vai trò của kế 

toán 

(4) 46% không đồng ý việc công bố thông tin về môi trường trong BCTN. 

Deegan & cộng sự (1996) điều tra về thái độ của kế toán Úc đối với 

KTMT. Kết quả cho thấy, kế toán không đồng ý trình bày các vấn đề liên quan 

đến môi trường trong BCTC. Điều này tương đồng với nghiên cứu của Frost & 

Wilmshurst (1996). 

Deegan & Gordon (1996) phát hiện các nhóm ủng hộ về môi trường; các 

ngành công nghiệp nhạy cảm với môi trường và quy mô công ty sẽ có ảnh hưởng 

đến mức độ công bố thông tin về môi trường. Nghiên cứu này đã phân tích theo 

các cách sau đây: 

(1) Tìm kiếm thông tin môi trường được công bố qua các báo cáo hàng năm của 

các công ty ở năm 1991.  

(2)  Xem xét sự thay đổi trong thực hành công bố thông tin ở giai đoạn 1980-

1991 

(3)  Điều tra vai trò của các nhóm vận động môi trường trong việc công bố thông 

tin của công ty 

Nghiên cứu này nhận thấy sự có gia tăng về thông tin môi trường trong giai 

đoạn 1980-1991.  

Về tính chính xác của việc công bố thông tin môi trường, Fekrat & cộng sự 

(1996) đã thu thập thông tin từ 168 công ty của 6 ngành công nghiệp đến từ 18 

quốc gia. Phương pháp phân tích nội dung và điểm số trung bình cho việc công 

bố và hiệu quả môi trường. Kết quả cho thấy không có cơ sở hỗ trợ cho giả 



 

18 

 

 

thuyết công bố thông tin là tự nguyện; có sự khác biệt đáng kể trong công bố 

thông tin môi trường, các ngành nghề khác nhau thì việc công bố cũng khác nhau 

trong đó cao nhất là ngành Lâm nghiệp và thấp nhất là ngành công nghiệp ô tô. 

Deegan & Rankin (1996) đã xem xét sự khác biệt trong thông tin công bố 

của các công ty từng bị truy tố do vi phạm BVMT. Nghiên cứu sử dụng lý thuyết 

hợp pháp,  tiến hành phân tích các thông tin công bố về môi trường của các công 

ty đã bị Cơ quan BVMT Úc (EPA) truy tố. Qua mẫu các báo cáo hàng năm để 

kiểm tra sự khác biệt trong mô hình công bố thông tin của các công ty này so với 

trước khi bị truy tố. Kết quả cho rằng nếu không có quy định cụ thể hoặc yêu cầu 

phải khắc phục hậu quả thì ngay cả sau khi bị truy tố họ vẫn chỉ cung cấp thông 

tin thuận lợi cho hình ảnh công ty.  

 Neu & cộng sự (1998) đã khám phá ảnh hưởng của áp lực bên ngoài lên 

công bố thông tin môi trường của các công ty Canada trong thời gian từ năm 

1982 và 1991. Kết quả của cuộc kiểm tra này cho thấy các công ty trong lĩnh vực 

khai thác khoáng sản, lâm nghiệp, dầu khí và các ngành công nghiệp hóa chất 

cung cấp thêm bằng chứng công bố thông tin môi trường trong báo cáo hàng năm 

giúp công ty phản ảnh được hiệu quả quản lý hoạt động môi trường ra bên ngoài. 

Nghiên cứu cũng đã xác định áp lực bên ngoài là từ các bên liên quan và nhóm 

các cơ quan quản lý môi trường. Tác giả đề xuất cần thực hiện nghiên cứu sâu 

hơn để khám phá các mối quan hệ giữa công bố môi trường và hiệu quả môi 

trường. 

 Deegan & cộng sự (2000) đã kiểm tra cách mà các công ty lớn của Úc đã 

phản ứng thông qua việc công bố thông tin hàng năm của họ cho năm có sự cố xã 

hội lớn. Các tác giả lập luận rằng nếu một sự cố môi trường xảy ra, nhận thức của 

công chúng về sự việc có thể lan truyền nhanh chóng thông qua các phương tiện 

truyền thông, đe dọa tính hợp pháp của công ty nếu nó không có hành động khắc 

phục. Nhận thức của ban quản lý doanh nghiệp về tầm quan trọng của vụ việc 

trong mắt công chúng và ảnh hưởng của nó đối với hình ảnh của công ty hoặc sự 

sống còn sẽ quyết định liệu quản lý sẽ phản ứng với sự cố hay không. Kết quả 
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nghiên cứu cho thấy tổng số công bố thông tin liên quan đến môi trường tăng lên 

trong vòng hai năm sau một sự cố cụ thể, so với hai năm trước biến cố. Những 

phát hiện phù hợp với lý thuyết hợp pháp.  

Cormier & Gordon (2001) đã điều tra sự quan tâm của các nhà đầu tư qua 

giai đoạn 1986-1991 trong một mẫu của 154 công ty được rút ra từ ba công ty 

lớn thuộc các ngành công nghiệp Canada để tìm hiểu cách họ đánh giá hiệu quả 

tài chính liên quan đến hiệu suất môi trường. Theo quan điểm của nhà đầu tư, 

tiềm ẩn các khoản nợ phải trả phản ánh các chi phí liên quan đến môi trường và 

tổn thất dự kiến xảy ra chưa được hạch toán trong báo cáo tài chính.Kết quả 

nghiên cứu cho thấy sự khác biệt trong đánh giá hành vi của nhà đầu tư liên quan 

đến từng ngành. Đối với ngành có tác động đến môi trường thì có tương quan 

giữa đánh giá của nhà đầu tư với thông tin môi trường công bố về các khoản nợ 

phải trả tiềm tàng, tổn thất dự kiến xảy ra, ngược lại có sự tương quan yếu đối 

với ngành ít ô nhiễm. 

 Rowe & Wehrmeyer (2001) nghiên cứu về khoảng cách giữa thái độ về 

môi trường của các nhà lãnh đạo doanh nghiệp Trung Quốc và thực hành công bố 

thông tin môi trường. Các cuộc phỏng vấn năm 1999 được tiến hành với các 

giám đốc điều hành và kế toán tại Thượng Hải. Kết quả của nghiên cứu cho thấy 

rằng lãnh đạo doanh nghiệp Trung Quốc giữ tin tưởng vào giá trị tích cực về thực 

hành công bố môi trường nhưng họ không thể thực hiện do ràng buộc về thể chế. 

Nghiên cứu chỉ ra 6 rào cản hạn chế việc công bố thông tin môi trường là: 

1. Sự vắng mặt của yêu cầu pháp lý 

2. Chi phí lớn hơn lợi ích 

3. Nghi ngờ về những lợi thế mà công ty có thể đạt được từ công bố thông tin 

môi trường 

4. Đối thủ cạnh tranh không công bố thông tin môi trường 

5. Danh tiếng hiện có  

6. Bí mật. 

Liu & Anbumozhi (2008) nghiên cứu về các nhân tố tác động đến công bố 
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thông tin môi trường của các công ty niêm yết tại Trung Quốc. Các nhân tố gồm: 

Ngành nghề kinh doanh, cổ đông, đòn bẩy tài chính, quy mô công ty, địa bàn 

công ty, số năm niêm yết, lợi nhuận, khả năng học tập của nhân viên. Biến phụ 

thuộc (mức độ công bố thông tin môi trường) được xây dựng trên cơ sở các 

hướng dẫn của GRI và đo lường công bố thông tin môi trường do cơ quan 

BVMT Trung Quốc ban hành. Mẫu nghiên cứu gồm 175 công ty niêm yết. 

Nghiên cứu sử dụng mô hình hồi quy theo phương pháp bình phương bé nhất. 

Kết quả nghiên cứu hồi quy cho thấy, biến ngành nghề kinh doanh, và biến quy 

mô có tác động đến mức độ công bố thông tin môi trường. 

 Suttipun & cộng sự (2012) điều tra tại sao các công ty Thái Lan thực 

hiện công bố hoặc không công bố thông tin môi trường. Nghiên cứu này sử dụng 

lý thuyết các bên liên quan để giải thích việc công bố thông tin môi trường nên là 

bắt buộc. Bảng câu hỏi khảo sát được gửi cho 405 kế toán nhưng chỉ có 311 phản 

hồi được sử dụng để phân tích thống kê mô tả và T-test để đánh giá mức độ công 

bố thông tin môi trường theo loại hình doanh nghiệp. Tại Thái Lan, công bố 

thông tin môi trường là tự nguyện. Năm 1999, Sở giao dịch chứng khoán của 

Thái Lan giới thiệu nguyên tắc quản trị công ty khuyến khích công ty niêm yết 

công bố thông tin môi trường trên báo cáo thường niên ngoài các thông tin tài 

chính. Tuy nhiên, đến năm 2008 thì việc công bố là bắt buộc đối với công ty 

niêm yết. Kết quả nghiên cứu, tùy thuộc vào loại hình kinh doanh, ngành công 

nghiệp có tỷ lệ 57,1% không công bố, doanh nghiệp công bố thông tin môi 

trường là doanh nghiệp tuân theo quy tắc/chuẩn mực về môi trường như 

UNCTAD. Nghiên cứu chỉ ra có 15 lý do công bố thông tin môi trường lớn nhất 

là đáp ứng yêu cầu luật pháp, thứ hai là tăng lòng trung thành của khách hàng 

dẫn đến lợi thế cạnh tranh, kế đến là mối quan tâm của khách hàng, nhu cầu 

thông tin của nhà đầu tư, tuân thủ hệ thống quản lý môi trường…Ngược lại 18 lý 

do không công bố là do không có tác động môi trường, không có quy định, chuẩn 

mực về công bố thông tin môi trường, nguồn lực tài chính, thái độ, chi phí và lợi 

ích,…Cuối cùng tác giả nhận định rằng các công ty Thái Lan chỉ công bố thông 
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tin môi trường khi đó là yêu cầu bắt buộc, tác giả cũng đưa ra hạn chế là những 

lý do công bố hoặc không công bố thông tin là kế thừa và phát triển thêm sau đó 

khảo sát vì vậy người trả lời chỉ lựa chọn mà không nêu ý kiến riêng của họ, thứ 

hai là chưa nghiên cứu đối với công ty chưa niêm yết. 

 Bhattacharyya (2014) đã kiểm tra mức độ báo cáo xã hội và môi trường 

tại Úc, sử dụng sáng kiến báo cáo toàn cầu GRI để xác định mức độ báo cáo xã 

hội và môi trường, sau đó phân tích mối liên hệ giữa các đặc điểm công ty và 

mức độ báo cáo xã hội và môi trường (SER), phân tích hồi quy được sử dụng để 

kiểm tra các giả thuyết. Phương pháp thực hiện: Nghiên cứu thực hành báo cáo 

xã hội và môi trường của 47 công ty lớn, nhỏ của 5 ngành công nghiệp, sử dụng 

17 chỉ số xã hội, 18 chỉ số môi trường được công bố để đánh giá thông tin được 

công bố. Sử dụng điểm số để đánh giá mức độ công bố theo từng chỉ số tương 

ứng: Công bố thông tin định lượng – 2; công bố thông tin định tính-1; không 

công bố thông tin-0. Sử dụng phương pháp hồi quy để kiểm tra các yếu tố quyết 

định thực hiện công bố báo cáo xã hội và môi trường. Các kết quả chỉ ra rằng 

mức độ công bố báo cáo xã hội và môi trường của các công ty Úc là khá thấp và 

mức độ công bố tổng thể cao hơn đáng kể cho các tổ chức lớn trong ngành công 

nghiệp vận tải công nghiệp. Các công ty có lợi nhuận âm trên tổng tài sản đã báo 

cáo thông tin xã hội cao hơn. Mức độ công bố tổng thể không liên quan đến độ 

tuổi của tổ chức và quy mô kiểm toán viên bên ngoài. Hạn chế của nghiên cứu là 

sử dụng chỉ số GRI là biến phụ thuộc duy nhất để đánh giá mức độ công bố 

thông tin môi trường và xã hội. 

Jerry (2015) đã tiến hành phân tích thực hành công bố thông tin về KTMT 

của công ty Nigeria liệu có khác nhau khi không có hướng dẫn bắt buộc công bố. 

Dữ liệu thu thập từ báo cáo thường niên năm 2013, kiểm định giả thuyết bằng 

phân tích phương sai để xem xét chuẩn mực kế toán có ảnh hưởng đến công bố 

thông tin KTMT. Kết quả nghiên cứu cho rằng thiếu chuẩn mực KTMT nên các 

bên liên quan chỉ dựa vào thông tin mà doanh nghiệp tự nguyện công bố, thông 

tin này không đồng nhất giữa các công ty, các quốc gia. Vì vậy, tác giả đề nghị 
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cần xây dựng chuẩn mực công bố thông tin KTMT để tạo sự đồng nhất trong 

việc công bố. 

Kaya (2016) đã có nghiên cứu thông tin về môi trường và xã hội được bắt 

buộc theo Đạo luật Code Grenelle II của Pháp. Quy định này bắt buộc công ty có 

số nhân viên hơn 500 phải lập báo cáo môi trường và xã hội, báo cáo này phải 

được kiểm toán xác nhận. Quy định này có 42 mục thông tin cần báo cáo liên 

quan đến các vấn đề xã hội, môi trường và họat động cộng đồng. Nghiên cứu này 

cho rằng, quy định hướng dẫn các công ty lập báo cáo môi trường và xã hội là 

hướng đến sự phát triển bền vững, từ đó giúp nhà đầu tư, đối tác đánh giá được 

sự hoạt động bền vững của DN. Tuy nhiên, nghiên cứu cho rằng Luật Code 

Grenelle II không làm gia tăng mức độ công bố thông tin môi trường bởi vì chỉ 

đáp ứng mối quan tâm về quản trị công ty hơn là động lực về xã hội và môi 

trường. Luật không không đưa ra chỉ dẫn chính xác về mức độ công bố cả về chất 

lượng hoặc số lượng do đó Luật khó trở thành chuẩn mực (Senn, 2018). 

1.2 Các nghiên cứu trong nước  

1.2.1 Các nghiên cứu về KTMT 

Tại Việt Nam, các nghiên cứu về KTMT chủ yếu tập trung vào các nội 

dung KTMT từ mức độ tổng quát đến cụ thể cho doanh nghiệp. Đối với nghiên 

cứu ở mức độ tổng quát xác định KTMT gồm KTTCMT và KTQTMT: (1) 

KTTCMT hướng đến ghi nhận chi phí môi trường, tài sản môi trường, nợ phải 

trả môi trường và thu nhập môi trường sau đó trình bày và công bố thông tin môi 

trường trên thuyết minh Báo cáo tài chính (Hoàng Thụy Diệu Linh, 2013; Phạm 

Hoài Nam, 2017); (2) KTQTMT hướng đến các công cụ phân tích chi phí mà 

trọng tâm của KTQTMT là chi phí, thu nhập từ môi trường. Các thông tin môi 

trường được trình bày và công bố bổ sung trên thuyết minh báo cáo tài chính 

(Trịnh Hiệp Thiện, 2010; Phạm Hoài Nam, 2017) 

Đối với nghiên cứu cụ thể trong DN chế biến dầu khí của Hoàng Thị Bích 

Ngọc (2017), chế biến thủy sản của Ngô Thị Hoài Nam (2017) hướng đến nhận 
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diện các đối tượng KTMT bao gồm CPMT, thu nhập môi trường tại DN. Từ đó 

ghi nhận chi phí và thu thập môi trường đầy đủ hơn, so sánh với mô hình kế toán 

trước để tách chi phí môi trường trong tổng chi phí. Vì vậy, nhà quản lý có thông 

tin phục vụ cho đánh giá, ra quyết định một cách toàn diện theo hướng bền vững. 

Phạm Hoài Nam (2016) đã trình bày các nghiên cứu về KTMT tại Việt 

Nam và trên thế giới, từ đó xác định các nội dung tổ chức KTMT tại một số DN 

sản xuất theo cả hai góc độ thông tin là kế toán tài chính và kế toán quản trị môi 

trường. Nội dung đề xuất tập trung vào phương pháp, cơ sở xác định, nhận diện 

thông tin, tài khoản sử dụng và trình bày thông tin trên sổ sách kế toán. Để thực 

hiện đề xuất nghiên cứu đã đưa ra các kiến nghị cơ bản thuộc về phía DN, cơ 

quan quản lý nhà nước nhằm tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ cho các DN sản 

xuất thực hiện tốt tổ chức công tác KTMT.  

1.2.2 Các nghiên cứu về các nhân tố tác động đến việc áp dụng KTMT 

Luật Kế toán, nghị định hướng dẫn thi hành Luật kế toán, chuẩn mực kế 

toán Việt Nam, chế độ kế toán hiện hành không có bất cứ quy định, hướng dẫn 

nào liên quan đến KTMT. Do đó, các nghiên cứu thực hiện ở bối cảnh của Việt 

Nam chủ yếu dựa trên các quy định của các tổ chức IFAC, UNDSD, MOE và các 

nghiên cứu nước ngoài có liên quan đến KTMT. Vì chưa áp dụng KTMT nên có 

các nghiên cứu về các nhân tố tác động đến khả năng áp dụng hoặc thực hiện 

KTMT (Phạm Đức Hiếu & cộng sự, 2010; Hoàng Thị Bích Ngọc, 2017; Ngô Thị 

Hoài Nam, 2017). Nghiên cứu của Phạm Đức Hiếu phỏng vấn các nhà quản lý tại 

các DN, tác giả phân tích 7 nhân tố tác động cản trở đến việc áp dụng KTMT tại 

các DNSX Việt Nam là không ưu tiên cho KTMT, giới hạn về nguồn lực, khó 

khăn trong việc phân chia chi phí, doanh thu môi trường, thiếu các áp lực và chế 

tài pháp luật, thiếu cơ chế trách nhiệm với môi trường. Ngược lại, Hoàng Thị 

Bích Ngọc (2017) tìm ra 4 nhóm nhân tố có tác động cùng chiều đến áp dụng 

KTQTMT tại các DN chế biến dầu khí thuộc tập đoàn dầu khí quốc gia Việt 

Nam là (1) Áp lực từ các bên liên quan (2) Nhận thức của nhà quản trị DN về vai 

trò, lợi ích của kế toán quản trị CPMT và trách nhiệm môi trường của DN (3) 
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Mối quan hệ chi phí - lợi ích (4) Trình độ của nhân viên kế toán thực hiện các kỹ 

thuật/công cụ kế toán quản trị chi phí môi trường. Còn Ngô Thị Hoài Nam 

(2017) xác định có 2 nhóm nhân tố ảnh hưởng đến áp dụng KTQTMT gồm: (1) 

Nhóm nhân tố bên ngoài: gồm Luật pháp, các quy định về môi trường và tiêu 

chuẩn quốc tế; áp lực từ cộng đồng; sự khuyến khích, hỗ trợ của nhà nước, các 

cơ quan chủ quan, các tổ chức về môi trường. (2) Nhóm nhân tố bên trong: Gồm 

nhận thức của nhà quản trị DN; nhu cầu sử dụng thông tin; nhân tố thuộc về tiềm 

lực của DN ,...Tác giả cũng nhận định để thực hiện kế toán quản trị chi phí môi 

trường phụ thuộc vào:  

(1). Nhận thức về KTMT của các nhà quản trị 

(2). Khi DN có điều kiện tài chính đầu tư cho BVMT  

(3). Khi kế toán có trình độ cao 

(4). Kỹ thuật và trình độ công nghệ 

(5). Pháp luật về kế toán có quy định thực hiện KTMT 

1.2.3 Các nghiên cứu về các nhân tố tác động đến việc công bố thông tin 

KTMT  

Tại Việt Nam, không có nhiều nghiên cứu về các nhân tố tác động đến việc 

công bố thông tin KTMT. Trong nghiên cứu Trịnh Hiệp Thiện (2010), Hoàng 

Thụy Diệu Linh (2013) có đề cập đến việc công bố thông tin môi trường nói 

chung tuy nhiên chưa phải là kết quả từ việc thực hiện KTMT.  

Trịnh Hiệp Thiện (2010) khẳng định trong số 87 DN mà tác giả khảo sát thì 

trên báo cáo tài chính của họ không công bố bất cứ thông tin nào về môi trường. 

Còn Hoàng Thụy Diệu Linh (2013) chỉ ra các DN có công bố thông tin môi 

trường là các DN du lịch, xây dựng, thủy sản, sản xuất hóa chất thuộc các lĩnh 

vực có tác động đến môi trường.  

Nghiên cứu này cũng cho rằng có các nhân tố sau đây nhân tố tác động đến 

việc công bố thông tin môi trường: 

(1). Các hướng dẫn, quy định về công bố thông tin KTMT. 

(2). Thiếu sự ủng hộ của nhà quản lý. Nguyên nhân là do chưa có chuẩn mực 
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kế toán quy định và cũng chưa có hướng dẫn công bố thông tin KTMT, mặt khác 

DN sợ mất uy tín và tốn nhiều chi phí để thu thập thông tin. 

(3). Thông tin môi trường cung cấp còn chưa đáp ứng nhu cầu của người sử 

dụng. 

 Nguyễn La Soa & cộng sự (2018) đánh giá mức độ công bố thông tin về 

KTMT của công ty hoạt động theo mô hình công ty mẹ- công ty con. Nghiên cứu 

này dựa trên các nghiên cứu trước về công bố thông tin, thông tư 155/2015/TT-

BTC để lý giải các công ty niêm yết phải công bố thông tin môi trường, đưa ra 

giả thuyết nghiên cứu về các nhân tố tác động đến mức độ công bố thông tin 

KTMT tại công ty hoạt động theo mô hình công ty mẹ- công ty con. Dữ liệu thu 

thập từ báo cáo thường niên được công bố cùng BCTC được kiểm toán, báo cáo 

phát triển bền vững giai đoạn từ năm 2014 đến 2017 của 167 công ty niêm yết 

trên sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM chiếm 50,898% tổng số theo loại hình 

công ty. Dựa trên 44 khoản mục bắt buộc công bố theo 12 khía cạnh về môi 

trường của sáng kiến báo cáo toàn cầu GRI 2013, chấm điểm thông tin công bố 

theo các mức: Điểm 4 cho thông tin định tính và định lượng; điểm 3 cho thông 

tin chất lượng mà không công bố số lượng; điểm 2 cho thông tin vật chất và giá 

trị, không có thông tin định tính, điểm 1 cho thông tin định lượng về giá trị, 

không có thông tin vật chất và định tính, điểm 0 cho không công bố thông tin, 

sau đó tính điểm trung bình cho từng khía cạnh. Kết quả nghiên cứu khẳng định 

mức độ công bố thông tin KTMT tăng qua các năm và ảnh hưởng bởi các nhân tố 

như quy mô kinh doanh, quyền sở hữu cổ đông nước ngoài, lợi nhuận, thời gian 

niêm yết và kiểm toán viên độc lập. Hạn chế của nghiên cứu là chưa nhận dạng 

cụ thể thông tin công bố có phù hợp với đặc điểm hoạt động của công ty, trong 

12 khía cạnh cần công bố thì thông tin nào cần phải công bố từ đó việc chấm 

điểm và tính trung bình mới phản ánh kết quả phù hợp. Bởi thông tin môi trường 

cung cấp phụ thuộc vào ngành có nhạy cảm với môi trường hay không. 

1.3 Nhận xét các công trình nghiên cứu 
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Công bố thông tin môi trường là một nội dung của KTMT, các quốc gia 

khi thực hiện KTMT phải công bố thông tin môi trường trên BCTN hoặc báo cáo 

phát triển bền vững, báo cáo trách nhiệm xã hội. Các thông tin được cung cấp có 

thể là thông tin định tính hoặc định lượng, thông tin tài chính hoặc phi tài chính, 

bắt buộc công bố thông tin môi trường được yêu cầu đối với công ty niêm yết. 

Yêu cầu tuân thủ pháp luật, đáp ứng nhu cầu của các bên liên quan đòi hỏi doanh 

nghiệp phải công bố thông tin thích hợp và đáng tin cậy. Vì vậy, hướng dẫn công 

bố thông tin môi trường là cần thiết để gia tăng mức độ, chất lượng công bố 

thông tin. 

Qua các nghiên cứu về công bố thông tin môi trường tác giả luận án nhận 

xét các nội dung có liên quan như sau: 

(1) Công bố thông tin môi trường là công bố các thông tin của KTMT 

qua Báo cáo thường niên, Báo cáo trách nhiệm xã hội, báo cáo phát triển bền 

vững hoặc báo cáo môi trường độc lập. Các nghiên cứu nước ngoài sử dụng thuật 

ngữ công bố thông tin môi trường với hàm ý là công bố thông tin chung về môi 

trường và cả thông tin kế toán khi thực hiện KTMT trên các báo cáo kế toán. Đối 

với nghiên cứu tại Việt Nam, công bố thông tin môi trường bước đầu chỉ là công 

bố thông tin chung liên quan đến môi trường theo quy định, chưa phải là kết quả 

từ việc thực hiện KTMT. 

(2) Thông tin môi trường cung cấp dưới hình thức định tính, định 

lượng; tài chính hoặc phi tài chính 

(3) Nội dung thông tin cung cấp phụ thuộc vào quy định về công bố 

thông tin môi trường của quốc gia đó hoặc theo hướng dẫn của sáng kiến báo cáo 

toàn cầu GRI. 

(4) Đánh giá mức độ công bố thông tin môi trường qua số trang, từ 

được công bố hoặc số khoản mục được công bố trong tổng số theo quy 

định/hướng dẫn kết hợp với chấm điểm khi thông tin trình bày dạng định tính, 

định lượng hoặc tài chính, phi tài chính. 

(5) Nhân tố tác động đến công bố thông tin kế toán môi trường: 
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- Đối với các nước phát triển đã thực hiện KTMT và có quy định về công 

bố thông tin môi trường: Các nghiên cứu theo hướng các nhân tố tác động đến 

mức độ công bố/ chất lượng công bố thông tin môi trường hoặc nghiên cứu mối 

quan hệ giữa ngành nghề kinh doanh, quy mô công ty, lợi nhuận, hiệu quả môi 

trường với công bố thông tin môi trường. 

- Đối với các nước đang phát triển, KTMT còn mới do đó các nghiên cứu 

theo hướng có công bố thông tin KTMT hay không hoặc lý do công bố hoặc 

không công bố hoặc nhân tố nào có tác động đến mức độ công bố thông tin 

KTMT. 

(Phụ lục 1.1.Tổng hợp các nghiên cứu về thực hành công bố thông tin và các nhân tố 

tác động đến việc công bố thông tin MT) 

1.4 Khe hổng nghiên cứu 

Qua tổng kết các nghiên cứu trong và ngoài nước, tác giả luận án nhận thấy 

các khe hổng nghiên cứu như sau: 

Thứ nhất, có khá nhiều nghiên cứu nước ngoài về nhân tố tác động đến 

công bố thông tin KTMT, phương pháp phân tích chủ yếu là chấm điểm công bố 

thông tin sau đó phân tích hồi quy để xem xét mức độ tương quan giữa các nhân 

tố với biến phụ thuộc. Tuy nhiên, các nghiên cứu này được thực hiện trong bối 

cảnh các nước phát triển và ở các nước có quy định về thực hiện và công bố 

thông tin KTMT. 

Thứ hai, kết quả một số nhân tố tác động đến công bố thông tin KTMT 

được thực hiện bối cảnh các nước khác nhau, mỗi nghiên cứu phát hiện ra một số 

nhân tố, tuy nhiên khi xem xét trong bối cảnh quốc gia khác hoặc thời gian khác 

nhau, ngành nghề khác nhau thì có nhiều kết quả không tương đồng.  

Thứ ba, Việt Nam là nước đang phát triển, KTMT còn khá mới, pháp luật 

kế toán cũng chưa có quy định và hướng dẫn thực hiện.Việc công bố thông tin 

môi trường chủ yếu là định tính và công bố theo hướng dẫn của thông tư 

155/2015/TT-BTC hoặc theo sáng kiến báo cáo toàn cầu GRI. Chưa công bố 
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thông tin môi trường từ kết quả thực hiện KTMT như các nghiên cứu nước ngoài. 

Các nghiên cứu về KTMT bước đầu chỉ là nghiên cứu về nội dung KTMT, lợi 

ích và nhận diện các đối tượng của KTMT. Trong các nghiên cứu này có mô tả 

thông tin môi trường được công bố, nhận diện lý do công bố và chưa công bố. 

Chưa có nghiên cứu xác định mức độ ảnh hưởng các nhân tố tác động đến việc 

công bố thông tin KTMT trên báo cáo kế toán. 

Chính vì có các khe hổng trong nghiên cứu về công bố thông tin KTMT nên 

NCS thực hiện nghiên cứu “Các nhân tố tác động đến việc công bố thông tin 

KTMT tại các DN nuôi trồng thủy sản (NTTS) Việt Nam” để kiểm chứng các 

nhân tố đã được phát hiện từ nghiên cứu trước có tác động đến việc công bố 

thông tin KTMT ở bối cảnh của Việt Nam, cụ thể là DN NTTS. Từ đó, xây dựng 

mô hình các nhân tố tác động và đo lường mức độ ảnh hưởng các nhân tố tác 

động đến việc công bố thông tin KTMT tại các DN NTTS Việt Nam. 

1.5 Định hướng nghiên cứu 

Nghiên cứu này dựa trên bối cảnh tại Việt Nam còn thiếu quy định về 

KTMT do đó nghiên cứu về các nhân tố tác động đến việc công bố thông tin 

KTMT được thực hiện trên cơ sở doanh nghiệp phải thực hiện KTMT để có 

thông tin cung cấp cho người sử dụng. Vì vậy, các nghiên cứu trước về nhân tố 

tác động đến thực hiện KTMT tại Việt Nam, các nghiên cứu về công bố thông tin 

môi trường của nước ngoài được tổng hợp để thảo luận chuyên gia nhằm khám 

phá nhân tố tác động đến việc công bố thông tin KTMT tại DN NTTS Việt Nam. 

Mục tiêu nghiên cứu là xác định thực trạng công bố thông tin KTMT, ảnh 

hưởng các nhân tố và mức độ tác động của các nhân tố đến việc công bố thông 

tin KTMT tại các DN NTTS Việt Nam do đó nghiên cứu không xây dựng cụ thể 

nội dung tổ chức thực hiện KTMT mà trên cơ sở tầm quan trọng của các nhân tố 

tác động đến công bố thông tin KTMT tác giả đưa ra các khuyến nghị nhằm gia 

tăng việc công bố thông tin KTMT tại các DN NTTS Việt Nam. 
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Kết luận chương 1 

 

Chương 1 đã giới thiệu sự hình thành và phát triển của KTMT, công bố 

thông tin môi trường là bước tiếp theo khi thực hiện KTMT. Việc công bố thông 

tin KTMT phụ thuộc vào quy định của quốc gia hoặc theo sáng kiến báo cáo toàn 

cầu GRI, thông tin công bố qua báo cáo thường niên, báo cáo phát triển bền vững 

theo GRI hoặc báo cáo trách nhiệm xã hội. Mức độ công bố thông tin có thể định 

tính, định lượng, thông tin tài chính, phi tài chính. Phân tích nội dung được sử 

dụng để đánh giá chất lượng thông tin công bố. Qua các nghiên cứu cho thấy việc 

công bố thông tin KTMT sẽ bị tác động bởi các nhân tố như áp lực bên trong và 

bên ngoài doanh nghiệp như: Ngành nghề kinh doanh, áp lực tuân thủ pháp luật, 

nhu cầu thông tin của nhà đầu tư, khách hàng, cộng đồng, bởi nhà quản lý, trình 

độ của kế toán, bởi năng lực tài chính của DN, và khung pháp lý cho việc thực 

hiện KTMT, hệ thống quản lý môi trường tại doanh nghiệp, nhận thức đầy đủ lợi 

ích và chi phí cũng là yếu tố có tác động đến công bố thông tin KTMT.Từ các 

nghiên cứu trước, tác giả đã chỉ ra khe hổng nghiên cứu và sự cần thiết phải thực 

hiện Luận án. 
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CHƯƠNG 2.CƠ SỞ LÝ THUYẾT 
 

Chương này gồm 3 nội dung, thứ nhất trình bày tổng quan về KTMT và 

công bố thông tin KTMT. Thứ hai, các lý thuyết nền làm cơ sở biện luận cho các 

nhân tố tác động đến việc công bố thông tin KTMT. Trên cơ sở các nghiên cứu 

trước đã vận dụng các lý thuyết nền và nội dung của các lý thuyết, tác giả biện 

luận sự phù hợp ứng dụng các lý thuyết vào luận án.  

2.1 Tổng quan về KTMT và công bố thông tin KTMT 

2.1.1. Tổng quan về KTMT 

2.1.1.1 Khái niệm 

Tính đến nay, có khá nhiều các khái niệm khác nhau về KTMT. Sự khác 

nhau này xuất phát từ mục tiêu, hướng nghiên cứu và cách tiếp cận khác nhau 

của các tổ chức và các nhà nghiên cứu. Trong phạm vi doanh nghiệp, KTMT 

gồm kế toán tài chính môi trường (KTTCMT) và kế toán quản trị môi trường 

(KTQTMT)  

Theo USEPA (1995) 

KTTCMT trong DN là quá trình kế toán và lập báo cáo liên quan đến các 

khoản nợ hay CPMT dựa trên các nguyên tắc kế toán được thừa nhận. 

KTQTMT trong DN là quá trình nhận dạng, thu thập và phân tích các thông 

tin cơ bản về môi trường dùng trong nội bộ đơn vị. Không giống như kế toán tài 

chính, phải tuân theo các chuẩn mực và nguyên tắc kế toán được thừa nhận. Kế 

toán quản trị có thể được thiết lập cho phù hợp với yêu cầu của các nhà quản lý. 

Theo IFAC (2005) 

KTTCMT: Là việc cung cấp các thông tin có liên quan đến hoạt động môi 

trường trong báo cáo tài chính, bao gồm thông tin liên quan như thu nhập và chi 

phí của các khoản đầu tư liên quan đến môi trường, trách nhiệm pháp lý và các 

chi phí quan trọng khác liên quan đến hoạt động môi trường của DN. 

KTQTMT: Là hệ thống kế toán nhằm phản ánh, đánh giá thành quả kinh tế 
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liên quan đến môi trường và trách nhiệm quản lý về môi trường, bao gồm các nội 

dung như:  

(1) Hạch toán dòng luân chuyển vật chất 

(2) Đánh giá chu kỳ sống sản phẩm 

(3) Báo cáo thành quả quản lý môi trường 

(4) Kế toán chi phí môi trường, kế toán thu nhập môi trường 

(5) Phân tích mối quan hệ giữa chi phí – lợi ích của các dự án về môi 

trường 

(6) Đánh giá sự tác động của môi trường và trình bày các thông tin về môi 

trường trong hệ thống báo cáo kế toán. 

Từ khái niệm và các nghiên cứu trước đã trình bày ở chương 1 có thể xác 

định KTTCMT và KTQTMT gồm các nội dung chủ yếu sau đây: 

- KTTCMT tập trung vào việc (1) Ghi nhận và đo lường các đối tượng: Tài 

sản môi trường, nợ phải trả môi trường, thu nhập môi trường, CPMT; (2) Trình 

bày và công bố thông tin KTMT trên báo cáo DN. 

- KTQTMT nhấn mạnh trọng tâm là (1) Kế toán CPMT, tập trung vào việc 

ghi nhận và đo lường chi phí, (2) Kế toán thu nhập môi trường (3) Trình bày và 

công bố thông tin môi trường trên báo cáo DN. 

Theo nghiên cứu này, KTMT là việc ghi nhận các đối tượng KTMT gồm tài 

sản môi trường, nợ phải trả môi trường, chi phí môi trường, thu nhập môi 

trường. Thông tin của KTMT được trình bày và công bố theo hướng dẫn, quy 

định có liên quan. 

2.1.1.2  Chức năng, vai trò của KTMT 

Theo MOE (2005), Phạm Hoài Nam (2017) KTMT có chức năng và vai trò 

như sau: 

a. Chức năng 

- Chức năng phục vụ cho quản trị nội bộ: KTMT được xem như một bộ 

phận của hệ thống thông tin về môi trường trong DN. Khi đó, KTMT thực hiện 
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chức năng cung cấp thông tin về chi phí và lợi ích môi trường nhằm hỗ trợ cho 

việc ra quyết định quản trị nội bộ cũng như huấn luyện nhân viên theo tiêu chí 

môi trường trong DN. 

- Chức năng báo cáo ra bên ngoài: KTMT thực hiện chức năng trình bày 

và báo cáo công khai thông tin về môi trường liên quan đến các hoạt động của 

DN.  

b. Vai trò 

Việc công bố kết quả KTMT sẽ đóng vai trò như một phương tiện để các 

công ty thực hiện nghĩa vụ trách nhiệm giải trình cho các bên liên quan và đồng 

thời là phương tiện thích hợp để đánh giá các hoạt động BVMT. 

Các bên liên quan gồm nhà quản lý đơn vị, chính phủ, nhà đầu tư, các tổ 

chức tài chính, chủ nợ, nhân viên, công chúng. Các đối tượng này sử dụng thông 

tin kế toán của DN thường có lợi ích kinh tế trực tiếp hoặc gián tiếp đến DN. 

Nhu cầu thông tin của các đối tượng sử dụng thông tin sẽ chi phối đến các loại 

thông tin mà hệ thống kế toán của DN phải cung cấp. 

 Đối với nhà quản lý: Nhà quản lý phải chịu trách nhiệm về việc tuân thủ 

các quy định về BVMT, việc sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho hoạt động 

BVMT. Vì vậy, nhà quản lý cần có thông tin về các khoản đầu tư cho môi 

trường, CPMT, khoản CPMT tiết kiệm được và những lợi ích từ hoạt động môi 

trường... của đơn vị nhằm thực hiện quản lý và kiểm soát hoạt động của DN. 

Đối với chính phủ: Vấn đề về BVMT của các DN luôn được quan tâm vì nó 

ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng môi trường của quốc gia. Thông tin kế toán 

của DN có vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin tài chính liên quan 

đến các vấn đề môi trường phục vụ cho điều hành nền kinh tế, mặc khác sẽ có ý 

nghĩa quan trọng trong việc thống kê dữ liệu môi trường, đánh giá hoạt động 

BVMT tại quốc gia góp phần quản lý hiệu quả hoạt động môi trường. Những loại 

thông tin KTMT các DN cung cấp chủ yếu tập trung vào khoản đầu tư cho hoạt 

động môi trường, CPMT trong DN. 

Đối với các nhà đầu tư, đối tác kinh doanh, và các tổ chức tài chính tập 
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trung mối quan tâm của họ chủ yếu vào giá trị DN được xem xét từ quan điểm 

của các khía cạnh tài chính của công ty hoặc tổ chức khác. Họ có khuynh hướng 

sử dụng các thông tin chung, tổng hợp làm cơ sở cho việc ra quyết định và kiểm 

tra thông tin chi tiết khi cần thiết. Nhà đầu tư là người cấp vốn cho DN, lợi ích 

của họ phụ thuộc vào kết quả hoạt động kinh doanh. Khi có các rủi ro về môi 

trường sẽ ảnh hưởng đáng kể đến lợi ích của các nhà đầu tư. Chính vì vậy, nhu 

cầu thông tin về môi trường giúp cho họ đánh giá thực trạng và rủi ro. Những 

thông tin KTMT cần cung cấp cho nhà đầu tư bao gồm: Thông tin về tình hình 

tài sản môi trường, nợ phải trả môi trường, CPMT, thu nhập môi trường và các 

thông khác liên quan về hoạt động môi trường. 

Đối với người tiêu dùng, cư dân địa phương và các tổ chức phi chính phủ 

về môi trường có thể phải phân tích dữ liệu KTMT theo quan điểm của các vấn 

đề như quản lý các chất độc hại, sự tồn tại của các hoạt động môi trường và các 

kết quả của chúng, chi tiết về tác động môi trường tiềm ẩn và các biện pháp 

phòng ngừa, và các vấn đề trách nhiệm xã hội khác. Mặt khác, họ quan tâm đến 

các vấn đề đang chờ giải quyết.  

Người lao động cần quan tâm đến các thông tin kế toán phục vụ cho quyền 

lợi của họ đối với đơn vị kế toán, như điều kiện môi trường làm việc, khả năng 

tồn tại của DN bị ảnh hưởng bởi các vấn đề môi trường, khả năng thanh toán 

lương của DN. 

Các tổ chức kiểm toán sử dụng thông tin KTMT của đơn vị trên giác độ là 

người kiểm tra tính khách quan, trung thực và độ tin cậy của thông tin KTMT 

nhằm đảm bảo tuân thủ pháp lý của báo cáo tài chính trước khi được công bố 

nhằm bảo vệ lợi ích của các bên có liên quan. 

2.1.2 Công bố thông tin KTMT 

2.1.2.1 Khái niệm  

Theo Nguyễn Thị Bích Thủy (2017): Công bố thông tin là một quá trình 

truyền tải thông tin từ công ty tới các bên có liên quan bao gồm: cơ quan quản lý 

nhà nước, các nhà cung cấp, các tổ chức tài chính, các nhà đầu tư, nhân viên, 
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cộng đồng…họ quan tâm đến thông tin từ hoạt động của công ty vì có ảnh hưởng 

đến lợi ích của họ.  

Thông tin công bố của công ty có thể là thông tin tài chính và phi tài chính, 

trong đó thông tin về môi trường gồm số liệu hay dữ liệu về các thành phần môi 

trường, trữ lượng, giá trị sinh thái, giá trị kinh tế của các nguồn tài nguyên thiên 

nhiên là thông tin phi tài chính. Thông tin về môi trường có thể là thông tin về tác 

động môi trường, chất thải, mức độ ô nhiễm, suy thoái môi trường và thông tin 

về các vấn đề môi trường khác (Quốc Hội, 2014). 

Theo Cho, Chen & Roberts (2008): Công bố thông tin môi trường là một 

bước quan trọng trong việc thực hiện KTMT. Công bố các thông tin tài chính 

như chi phí tuân thủ, nợ tiềm tàng và các chi phí kiện tụng và thông tin phi tài 

chính liên quan đến các vấn đề môi trường như phát thải sulfur dioxide hoặc hóa 

chất độc hại tồn dư là một số tiêu chí quan trọng 

Theo Senn (2018): Công bố thông tin KTMT là công bố thông tin kế toán 

về môi trường trên bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 

và thuyết minh báo cáo tài chính. Các thông tin phải công bố gồm chi phí môi 

trường, tài sản môi trường, nợ phải trả môi trường. 

Báo cáo môi trường là một hình thức công bố thông tin của KTMT, trình 

bày và thuyết minh các dữ liệu liên quan đến môi trường của một đơn vị kế toán 

trên các góc độ: Chính sách môi trường; Rủi ro môi trường; các tác động môi 

trường; chiến lược môi trường; tài sản, chi phí, thu nhập và nợ phải trả môi 

trường  (Phạm Đức Hiếu & cộng sự, 2012). 

Từ các khái niệm trên, theo tác giả luận án, công bố thông tin KTMT là 

việc doanh nghiệp công bố (1) Thông tin chung về môi trường: Trình bày chính 

sách môi trường; mô tả các vấn đề về môi trường mà công ty có thể gặp phải; 

những cải tiến mà công ty đã thực hiện; mức độ thực hiện các biện pháp BVMT 

theo quy định của pháp luật (2) Các thông tin về kế toán môi trường:tài sản, chi 

phí, nợ phải trả, thu nhập môi trường trên các báo cáo kế toán như BCTC, 

BCTN. 
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2.1.2.2 Kênh và hình thức công bố thông tin 

Thông tin mà các tổ chức cung cấp cho nhiều đối tượng khác nhau do đó có 

2 loại thông tin công bố là bắt buộc và tự nguyện. Thông tin bắt buộc cung cấp 

cho người sử dụng qua báo cáo thường niên đáp ứng theo quy định, việc công bố 

bắt buộc đặt tổ chức vào vị trí bị giám sát tăng. Nghiên cứu cũng chỉ ra dữ liệu 

trình bày theo dạng công bố bắt buộc khác với công bố tự nguyện. Cách thức để 

các tổ chức thỏa mãn nhu cầu của người sử dụng và cách để tổ chức được xã hội 

coi là hợp pháp thông qua việc công bố tự nguyện (Cowan & Gadenne, 2005). 

Báo cáo môi trường của DN có thể trình bày qua các kênh: Báo cáo trách 

nhiệm xã hội; Báo cáo môi trường độc lập; Báo cáo phát triển bền vững theo 

GRI; Hệ thống BCTN hoặc BCTC; Các phương tiện truyền thông khác.  

2.1.2.3 Nội dung công bố thông tin KTMT 

Thông tin KTMT là quan trọng đối với các bên liên quan nhằm đánh giá 

hiệu quả hoạt động, rủi ro tài chính gắn liền với các hoạt động môi trường của 

DN. Người sử dụng thông tin kế toán ngày càng quan tâm đến các vấn đề về môi 

trường, đòi hỏi các DN phải từng bước công bố thông tin ra bên ngoài. Tại các 

quốc gia phát triển như Nhật Bản, Hoa Kỳ, Liên Minh Châu Âu, các DN đều 

từng bước công bố thông tin môi trường được tích hợp trong BCTC hàng năm 

hoặc công khai thông tin môi trường trên một báo cáo độc lập. (Phạm Đức Hiếu 

& cộng sự, 2012) 

 Theo nghiên cứu của Barbu & cộng sự (2012) các thông tin môi trường 

cần công bố đối với quốc gia áp dụng IAS/IFRS gồm các thông tin ở bảng sau. 

Bảng 2.1. Các thông tin môi trường công bố theo IAS/IFRS 

TT Khoản mục IAS/IFRS có liên 

quan 

1 Tài sản vô hình với thăm dò tài nguyên khoáng sản IFRS 6, IAS 36 

2 Tài sản quyền phát thải IAS 38, IAS 36, 

IFRIC 3 
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3 Giấy phép, nhãn hiệu và các khoản mục tương tự IAS 38, IAS 36 

4 Tài sản vô hình khác IAS 38, IAS 36 

5 Tài sản hữu hình* IAS 16, IAS 36 

6 Tài sản hữu hình với thăm dòtài nguyên khoáng sản IFRS 6, IAS 36 

7 Hàng tồn kho (chất thải) IAS 2, IAS 37 

8 Dự phòng môi trường  

 

IFRIC 1, IFRIC 

3, IFRIC 5, 

IFRIC 6 

9 Quyền phát thải của chính phủ IAS 20, IFRIC 3 

10 Tiền phạt và thuế đối với môi trườngmục tiêu IAS 37 

11 Các chi phí môi trường khác * IAS 8, IAS 38, 

IFRS 6 

12 Nợ phải trả tiềm tàng và tài sản tiềm tàng IAS 37 

( Nguồn: Barbu & cộng sự, 2012) 

Cụ thể thông tin KTMT gồm (1) Các thông tin về KTMT và (2) Các thông 

tin chung về môi trường. 

(1)Các thông tin về kế toán môi trường (KTMT) 

Tài sản môi trường 

Tài sản môi trường là một nguồn lực được kiểm soát của DN, phát sinh từ 

các sự kiện trong quá khứ và dự kiến mang lại lợi ích kinh tế trong tương lai cho 

DN, được sử dụng cho hoạt động môi trường (UNCTAD, 2002) 

Tài sản môi trường bao gồm: Thiết bị xử lý chất thải, thiết bị xử lý ô 

nhiễm...Tài sản môi trường có thể là tài sản cố định hoặc các tài sản ngắn hạn 

(vật liệu, hóa chất xử lý môi trường; công cụ, dụng cụ sử dụng cho công tác 

BVMT).  

Nợ phải trả môi trường 

Nợ phải trả môi trường là nghĩa vụ hiện tại của DN phải thực hiện thanh 

toán khoản chi phí phát sinh liên quan đến hoạt động môi trường và đáp ứng các 
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tiêu chí để ghi nhận một là trách nhiệm (UNCTAD, 2002) 

Trách nhiệm pháp lý về môi trường được ghi nhận khi có một trách nhiệm 

của DN phải gánh chịu một khoản CPMT, tham gia một cam kết hoặc phát sinh 

nghĩa vụ pháp lý về môi trường. Trong DN, căn cứ vào chính sách môi trường 

xây dựng để xây dựng nghĩa vụ môi trường. Một nghĩa vụ môi trường sẽ phát 

sinh trách nhiệm pháp lý về môi trường được ghi nhận. Khi hình thành một nghĩa 

vụ, DN cần xác định, đo lường và ghi nhận nợ phải trả môi trường vào chi phí 

sản xuất kinh doanh. Nghĩa vụ của DN không chỉ bao gồm các nghĩa vụ pháp lý 

mà còn nghĩa vụ DN tự xây dựng trên cơ sở các tiêu chuẩn môi trường của đơn 

vị như: 

• Báo cáo môi trường của DN cho khách hàng, chính sách quản lý môi 

trường của DN được công khai bên ngoài. 

• Tiêu chuẩn môi trường quy định tại DN. 

• Kỳ vọng của cộng đồng và chính phủ về tiêu chuẩn môi trường. 

Khoản nợ phải trả môi trường phát sinh liên quan đến thực hiện các hành 

động khắc phục hậu quả, phục hồi các vùng bị ô nhiễm môi trường, đóng cửa 

hoặc loại bỏ cho đến khi hoạt động xử lý môi trường hoặc hoạt động di dời hoàn 

thành... 

Trong phạm vi KTMT, các khoản nợ phải trả môi trường thể hiện nghĩa vụ 

của DN đối với xã hội cũng như đối với môi trường mà DN đang khai thác, sử 

dụng. 

Chi phí môi trường 

Theo IFAC (2005) CPMT gồm CPMT bên ngoài và CPMT bên trong. 

CPMT bên ngoài là những chi phí phát sinh từ tác động của những hoạt 

động sản xuất kinh doanh trong DN làm ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường, từ 

đó gây nên những thiệt hại cho cá nhân, tổ chức, DN và chủ thể khác. Những 

thiệt hại này theo quy định của chính phủ trong hiện tại hoặc sắp ban hành trong 

tương lai vẫn chưa yêu cầu DN phải có trách nhiệm pháp lý hoặc một nghĩa vụ 
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kinh tế, vì vậy nhà quản lý ít quan tâm đến CPMT bên ngoài. CPMT bên ngoài 

khó xác định được giá trị, việc xác định CPMT bên ngoài thường dựa vào 

phương pháp quy đổi giá trị tương đương. 

 CPMT bên ngoài có thể là các khoản chi mà DN phải trả để giảm thiểu 

hoặc đền bù tự nguyện những thiệt hại cho cá nhân, tổ chức, DN và chủ thể khác 

do những hoạt động làm ô nhiễm môi trường mà DN gây ra như: Chi phí bồi 

thường thiệt hại cho dân cư địa phương do xả nước thải ra sông; chi phí bồi 

thường thiệt hại về những tác động tiêu cực đến sức khỏe và môi trường sống do 

khai thác làm cạn kiệt nguồn tài nguyên, do khí thải, do tiếng ồn, do nhiệt 

độ…làm thay đổi cuộc sống của cư dân địa phương. 

CPMT bên trong gồm 6 loại sau đây: 

(1) Chi phí nguyên vật liệu cấu tạo nên sản phẩm   

Là những chi phí phát sinh trong quá trình sản xuất nó kết tinh, cấu thành 

nên thực thể của sản phẩm đầu ra. Bao gồm: vật liệu chính, vật liệu thô, vật liệu 

phụ, bao bì, nước. 

Những loại vật liệu cấu thành này sẽ bị phân hủy, thẩm thấu hoặc phát tán 

các chất độc hại khi sản phẩm bị thải loại, chôn lấp, xử lý, điều này tác động rất 

lớn đến môi trường. Hoặc những loại vật liệu cấu thành sản phẩm này có được do 

khai thác và làm biến đổi hệ sinh thái ở khu vực khai thác. CPMT phát sinh để xử 

lý những tác động của môi trường của loại nguyên liệu cấu thành nên sản phẩm 

đó có khi lớn hơn nhiều loại nguyên liệu không cấu thành nên sản phẩm (tức là 

nguyên liệu cấu tạo nên chất thải). 

(2) Chi phí nguyên vật liệu không cấu tạo nên sản phẩm  

Là những chi phí nguyên vật liệu đầu vào nhưng không kết tinh, cấu thành 

nên thực thể sản phẩm đầu ra mà chuyển thành chất thải: nước thải, khí thải, chất 

thải rắn và tác động tiêu cực đến môi trường. Chi phí này bao gồm hai nhóm: Chi 

phí đầu vào của chất thải và chi phí chuyển đổi thành chất thải. 
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(3) Chi phí xử lý và kiểm soát chất thải  

Bao gồm tất cả chi phí xử lý chất thải, chi phí tái chế chất thải, vứt bỏ chất 

thải, chi phí làm sạch môi trường, chi phí phục hồi khu vực bị ô nhiễm và các chi 

phí nhằm đảm bảo sự tuân thủ pháp luật và các quy định về môi trường, không 

bao gồm những chi phí liên quan đến hoạt động phòng ngừa và quản lý môi 

trường tại DN. 

Chi phí này bao gồm:  

- Chi phí khấu hao: Gồm khấu hao các thiết bị xử lý và kiểm soát chất thải  

- Chi phí nguyên vật liệu (NVL) hoạt động: Là những chi phí NVL dùng để 

phục vụ cho việc kiểm soát và xử lý chất thải, vận hành, bảo dưỡng, kiểm tra các 

phương tiện xử lý chất thải như chất xúc tác, dung môi làm sạch các thiết bị, hóa 

chất sử dụng. 

- Chi phí nước và năng lượng: Là chi phí nước và năng lượng dùng để xử lý 

và kiểm soát chất thải như năng lượng sử dụng cho thiết bị vận chuyển, thu gom 

chất thải, nước làm sạch khu vực xử lý chất thải. 

- Chi phí lao động: Là chi phí tiền lương và các khoản trích theo lương cho 

công nhân, bộ phận giám sát làm việc toàn thời gian hoặc bán thời gian, phục vụ 

cho hoạt động kiểm soát và xử lý chất thải như tiền lương cho công nhân thu 

gom, phân loại, kiểm tra, vận chuyển chất thải trong nội bộ, chi phí tiền lương 

cho nhân viên quản lý khu vực chất thải. 

- Các khoản thuế, phí, lệ phí cho giấy phép hạn mức chất thải và tiền phạt: 

Những chi phí này bao gồm các loại thuế liên quan môi trường và BVMT (thuế 

môi trường), lệ phí liên quan đến xử lý chất thải, tất cả chi phí cho việc cấp phép 

xả chất thải để đáp ứng đủ nhu cầu trong quá trình sản xuất kinh doanh của DN 

và các khoản nộp phạt do không tuân thủ các quy định về môi trường, về xử lý và 

kiểm soát chất thải. 

- Chi phí bảo hiểm: Là chi phí bảo hiểm trách nhiệm liên quan đến việc 

phát tán chất thải nguy hiểm, nhằm hạn chế thiệt hại trước những rủi ro liên quan 
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đến môi trường mà DN có nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý. 

- Chi phí phục hồi và đền bù thiệt hại: Là những chi phí phát sinh để đền bù 

cho bên thứ ba bị thiệt hại về tài sản, sức khỏe, các khoản chi để làm sạch địa 

điểm bị ô nhiễm, các khoản chi nhằm phục hồi hệ sinh thái, phục hồi do những 

tác hại của chất thải gây ra theo quy định của pháp luật. 

(4) Chi phí phòng ngừa và quản lý môi trường 

 Là các khoản chi phí chi đầu tư bổ sung để lắp đặt công nghệ làm sạch 

trong quy trình sản xuất, hệ thống tái chế tại chỗ, chi phí tăng thêm do lựa chọn 

nhà cung cấp nguyên liệu thân thiện với môi trường, chi phụ cấp tăng thêm cho 

bộ phận sản xuất nhằm tăng ý thức trách nhiệm BVMT. 

Chi phí trả cho hoạt động tư vấn, đào tạo nhân viên về môi trường, chi phí 

xây dựng và hoạt động của bộ phận KTMT, kiểm toán môi trường, chi phí lập 

báo cáo trách nhiệm xã hội và các khoản chi cho hoạt động phối hợp tài trợ cho 

các dự án môi trường trong cộng đồng. Chi phí này gồm: 

- Chi phí khấu hao máy móc thiết bị sử dụng cho phòng ngừa và quản lý 

môi trường; 

- Chi phí NVL, năng lượng, nước sử dụng; 

- Chi phí nhân công; 

- Chi phí dịch vụ mua ngoài: trả cho hoạt động tư vấn về môi trường, chi 

phí trả cho giảng viên; 

- Chi phí bằng tiền khác, 

(5) Chi phí nghiên cứu và phát triển 

Là những chi phí cho hoat động nghiên cứu và phát triển liên quan đến môi 

trường và BVMT, đó là các chi phí cho việc phát triển các sản phẩm sử dụng tiết 

kiệm năng lượng, chi phí nghiên cứu hệ thống máy móc, thiết bị mới để giảm 

chất thải, chi phí nghiên cứu giải pháp mới để cải thiện phương pháp quản lý, chi 
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phí nghiên cứu độc tố của nguyên vật liệu sử dụng. 

- Chi phí khấu hao máy móc thiết bị phục vụ nghiên cứu 

- Chi phí NVL, năng lượng, nước phục vụ nghiên cứu 

- Chi phí nhân công 

- Chi phí dịch vụ mua ngoài 

- Chi phí bằng tiền khác 

(6) CPMT vô hình  

Chi phí này liên quan đến trách nhiệm, nghĩa vụ pháp lý của DN đối với 

môi trường. Những chi phí này chưa thật sự phát sinh trong hiện tại, nhưng có 

thể phát sinh trong tương lai, như chi phí bồi thường thiệt hại, chi phí nộp phạt, 

chi phí phục hồi và làm sạch môi trường nếu có sự cố môi trường xảy ra. Những 

khoản chi phí này sẽ được nhà quản lý đảm bảo bằng cách lập dự phòng hoặc 

bằng những hợp đồng bảo hiểm. 

CPMT phát sinh do ảnh hưởng của tình hình và hiệu quả hoạt động sản 

xuất. Ví dụ như tình trạng máy móc thiết bị quá cũ, lạc hậu sẽ làm gia tăng chất 

thải và CPMT, làm giảm sản lượng. Hoặc khi hoạt động quản lý môi trường kém 

hiệu quả sẽ dẫn đến hiệu quả sản xuất giảm do người lao động tập trung vào hoạt 

động kiểm soát, xử lý chất thải, không dành nhiều thời gian cho hoạt động sản 

xuất, hoặc do môi trường làm việc bị ô nhiễm ảnh hưởng đến tinh thần làm việc 

của công nhân. 

Chi phí xây dựng hình ảnh thương hiệu xanh, thân thiện với môi trường của 

DN với bên ngoài và chi phí xây dựng mối quan hệ giữa DN với các tổ chức 

chính phủ, tổ chức môi trường và dân cư. 

Kế toán xác định CPMT 

Theo MOE (2005): Quy trình kế toán xác định CPMT trong hoạt động sản xuất 

được thực hiện như sau: 
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(1). Xác định đối tượng tập hợp CPMT: là xác định phạm vi, giới hạn CPMT 

được tập hợp. CPMT được tập hợp là những chi phí thực tế phát sinh trong nội 

bộ DN theo phạm vi phát sinh chi phí là phân xưởng (quá trình) hay đơn đặt hàng 

(công việc). 

(2). Tập hợp và phân bổ CPMT: 

- Đối với CPMT liên quan đến quá trình sản xuất sản phẩm như chi phí vật 

liệu trực tiếp, nhân công trực tiếp và sản xuất chung nhưng không tạo thành sản 

phẩm tích cực (đầu ra phi sản phẩm hay chất thải) được tập hợp vào chi phí vật 

liệu trực tiếp, nhân công trực tiếp và sản xuất chung. Cuối kỳ, kế toán căn cứ vào 

chi phí thực tế phát sinh và hiệu suất sản xuất để tách phần CPMT ẩn trong các 

chi phí sản xuất này. 

- Đối với CPMT phát sinh từ bộ phận xử lý chất thải như chi phí xử lý nước 

thải, lò đốt rác sẽ được tập hợp vào chi phí sản xuất chung (chi tiết cho CPMT). 

Cuối kỳ, kế toán phân bổ chi phí này cho các đối tượng chịu chi phí theo các tiêu 

thức phù hợp.  

Thu nhập liên quan đến môi trường 

Theo UNDSD (2001) thu nhập môi trường gồm: Các khoản trợ cấp, giải 

thưởng; thu nhập khác như bán chất thải tái chế. 

Theo IFAC (2005) thu nhập môi trường gồm: Các khoản doanh thu bán 

hoặc sử dụng lại những chất thải được tái chế; Thu nhập tăng lên do sản xuất 

sạch, do sản xuất sản phẩm xanh, sản phẩm thân thiện với môi trường; Thu nhập 

từ tiền bồi hoàn bảo hiểm liên quan đến môi trường; Thu nhập từ tiết kiệm do cải 

tiến và quản lý trong lĩnh vực môi trường, như để BVMT (giảm khí thải, chất 

thải) cần đầu tư máy móc thiết bị mới, hiện đại vì vậy làm tiết kiệm chi phí 

nguyên liệu, chi phí nhân công; Thu nhập từ tiền trợ cấp, tiền thưởng liên quan 

đến môi trường như: tiền trợ cấp của chính phủ, thu nhập từ miễn giảm thuế, tiền 

thưởng và các loại thu nhập khác nhận được nhờ vào việc đạt được các tiêu 
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chuẩn của hoạt động môi trường. 

(2) Thông tin chung về môi trường 

Tại Việt Nam các thông tin môi trường công bố theo quy định thông tư 

155/2015/TT-BTC về hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán 

gồm các thông tin về (1) Vật liệu: có 2 tiêu chí (2) Năng lượng: có 3 tiêu chí (3) 

Nước: có 2 tiêu chí (4) Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường: có 2 tiêu 

chí. Sau đó, tổ chức tài chính quốc tế (IFC) ban hành hướng dẫn để khuyến khích 

các doanh nghiệp áp dụng nhằm thực hiện tốt công tác công bố thông tin về môi 

trường và xã hội theo thông tư 155/2015/TT-BTC.  

Năm 2016, tổ chức sáng kiến báo cáo toàn cầu giới thiệu Khung báo cáo 

phát triển bền vững gọi là GRI Standard, các thông tin về môi trường được công 

bố gồm 8 tiêu chuẩn, 28 tiêu chí. Cụ thể (1) Vật liệu: có 3 tiêu chí (2) Năng 

lượng: có 5 tiêu chí (3) Nước: có 3 tiêu chí (4) Đa dạng sinh học: có 2 tiêu chí 

(5) Phát thải: có 7 tiêu chí (6) Nước thải và chất thải: có 5 tiêu chí (7) Tuân 

thủ quy định về môi trường: có 1 tiêu chí (8) Đánh giá nhà cung cấp về môi 

trường: có 2 tiêu chí. 

Tại Việt Nam, phòng công nghiệp thương mại Việt Nam (VCCI) giới thiệu 

Bộ tiêu chuẩn đánh giá Doanh nghiệp Bền vững CSI năm 2016, trong đó khía 

cạnh môi trường gồm 9 tiêu chuẩn và 28 tiêu chí như sau: 

Bảng 2.2. Trích bộ tiêu chuẩn đánh giá Doanh nghiệp bền vững- khía 

cạnh Môi trường 

TT Tiêu chuẩn TT Tiêu chí 

I 

TUÂN THỦ 

LUẬT PHÁP 

VIỆT NAM VỀ 

BẢO VỆ MÔI 

TRƯỜNG 

35 Tuân thủ luật pháp Việt Nam về bảo vệ môi 

trường 

36 
Ngoài các tiêu chí nêu trên, có những hoạt 

động/sáng kiến nào khác về tuân thủ luật pháp 

Việt Nam về bảo vệ môi trường doanh nghiệp 
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TT Tiêu chuẩn TT Tiêu chí 

đang triển khai 

II 

PHÒNG NGỪA 

Ô NHIỄM, 

KHẮC PHỤC 

SỰ CỐ, CẢI 

THIỆN MÔI 

TRƯỜNG 

 

37 Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục 

nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cho 

cán bộ, công nhân viên và người lao động 

38 Bố trí nhân sự phụ trách về môi trường và thực 

hiện các phương án bảo vệ môi trường 

39 Đầu tư trang thiết bị phòng ngừa và ứng phó sự 

cố môi trường 

40 Đầu tư hệ thống thu gom, xử lý nước thải đạt 

Quy chuẩn kỹ thuật môi trường 

41 Hoạt động quản lý và kiểm soát, giảm thiểu, xử 

lý khí thải, bụi, tiếng ồn, độ rung, đảm bảo Quy 

chuẩn kỹ thuật môi trường 

42 Hoạt động giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế chất 

thải, thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ, thu gom, 

phân loại, vận chuyển, lưu giữ, xử lý chất thải 

rắn 

43 Hoạt động ký quỹ khai thác và hoàn nguyên môi 

trường sau khai thác, sử dụng tài nguyên  

44 Tuân thủ bảo vệ môi trường trong nhập khẩu và 

quá cảnh hàng hoá 

45 
Ngoài các tiêu chí nêu trên, có những hoạt 

động/sáng kiến nào khác về phòng ngừa ô nhiễm, 

khắc phục sự cố, cải thiện môi trường doanh 

nghiệp đang triển khai 

III TIẾT KIỆM 46 
Tiết kiệm tài nguyên, ứng phó với biến đổi khí 
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TT Tiêu chuẩn TT Tiêu chí 

TÀI NGUYÊN, 

ỨNG PHÓ VỚI 

BIẾN ĐỔI KHÍ 

HẬU 

hậu 

47 
Ngoài các tiêu chí nêu trên, có những hoạt 

động/sáng kiến nào khác về tiết kiệm tài nguyên, 

ứng phó với biến đổi khí hậu doanh nghiệp đang 

triển khai 

IV 

BẢO VỆ TÀI 

NGUYÊN 

RỪNG, BẢO 

VỆ ĐA DẠNG 

SINH HỌC 

 

48 Các hoạt động bảo vệ và phát triển bền vững tài 

nguyên 

49 
Hoạt động bảo vệ các loài động, thực vật quý 

hiếm trong danh mục quy định. Bảo tồn Gen và 

các loài bản địa, ngăn ngừa sinh vật ngoại lai 

xâm hại 

50 
Ngoài các tiêu chí nêu trên, có những hoạt 

động/sáng kiến nào khác về bảo vệ tài nguyên 

rừng, bảo vệ đa dạng sinh học doanh nghiệp 

đang triển khai 

V 

BẢO VỆ TÀI 

NGUYÊN ĐẤT 

 

51 
Sử dụng hiệu quả, hợp lý, tiết kiệm, đúng mục 

đích tài nguyên đất 

52 Quản lý chất lượng và kiểm soát ô nhiễm môi 

trường đất, ngăn ngừa nguy cơ ô nhiễm đất bởi 

hoá chất, thuốc bảo vệ thực vật, chất thải nguy 

hại 

53 Nguy cơ nhiễm phèn, nhiễm mặn, sói mòn, suy 

thoái tài nguyên đất 

54 
Ngoài các tiêu chí nêu trên, có những hoạt 

động/sáng kiến nào khác về bảo vệ tài nguyên 
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TT Tiêu chuẩn TT Tiêu chí 

đất doanh nghiệp đang triển khai 

VI 

BẢO VỆ TÀI 

NGUYÊN 

NƯỚC 

 

55 Sử dụng tiết kiệm tài nguyên nước mặt, nước 

ngầm  

56 Thực trạng xả nước thải vào nguồn nước 

57 
Ngoài các tiêu chí nêu trên, có những hoạt 

động/sáng kiến nào khác về bảo vệ tài nguyên 

nước doanh nghiệp đang triển khai 

VII 

BẢO VỆ MÔI 

TRƯỜNG 

KHÔNG KHÍ, 

BỤI, TIẾNG 

ỒN, ĐỘ RUNG 

58 
Quản lý chất lượng và kiểm soát ô nhiễm môi 

trường không khí, đầu tư hệ thống xử lý ô nhiễm 

môi trường khí thải, bụi, tiếng ồn, độ rung. 

59 
Ngoài tiêu chí nêu trên, có những hoạt động/sáng 

kiến nào khác về bảo vệ môi trường không khí, 

bụi, tiếng ồn, độ rung doanh nghiệp đang triển 

khai. 

VIII 

BẢO VỆ TÀI 

NGUYÊN 

KHOÁNG SẢN 

 

60 
Bảo vệ môi trường trong hoạt động thăm dò, khai 

thác, chế biến khoáng sản, khai thác hợp lý tài 

nguyên khoáng sản 

61 
Đảm bảo thu hồi và hoàn nguyên môi trường sau 

khai thác khoáng sản 

62 
Ngoài các tiêu chí nêu trên, có những hoạt 

động/sáng kiến nào khác về bảo vệ tài nguyên 

khoáng sản doanh nghiệp đang triển khai 

IX 
BẢO VỆ TÀI 

NGUYÊN MÔI 

63 Phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường biển và 

hải đảo 
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TT Tiêu chuẩn TT Tiêu chí 

TRƯỜNG 

BIỂN 

 

64 Kiểm soát, thu gom, xử lý nguồn thải phát sinh 

từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ 

tác động tới môi trường biển 

65 Bảo vệ tài nguyên và môi trường, bảo vệ đa dạng 

sinh học biển và ven bờ 

66 
Ngoài các tiêu chí nêu trên, có những hoạt 

động/sáng kiến nào khác về bảo vệ tài nguyên 

môi trường biển doanh nghiệp đang triển khai 

(Nguồn: Trích từ VCCI, 2016) 

Còn theo chương trình của UNEP đã thiết kế báo cáo môi trường gồm 50 

tiêu mục báo cáo và được tập hợp trong 5 mục chính là: 

(1). Giới thiệu tổng quan về hệ thống quản lý môi trường 

(2). Danh mục các loại nguyên vật liệu, năng lượng, nước, sản phẩm hoàn 

thành, chất thải, khí thải xuất hiện tại đầu vào và đầu ra của từng công 

đoạn sản xuất và vòng đời sản phẩm 

(3). Thông tin tài chính liên quan đến môi trường 

(4). Mối quan hệ giữa các bên có liên quan trong hoạt động BVMT 

(5). Chiến lược cho sự phát triển bền vững của DN và của xã hội. 

Minh họa công bố thông tin môi trường 

Việc công bố thông tin môi trường của các DN tùy theo quy định của Quốc 

gia đó và các hướng dẫn mà DN đó tham gia. Sau đây là minh họa thông tin môi 

trường công bố của tập đoàn Apple, General Motor và Tập đoàn RICOCH 

(1) Tập đoàn Apple 

- Kênh công bố thông tin: Báo cáo sáng kiến toàn cầu (Global Reportting 

Initiative - GRI) 

- Thông tin công bố:  

+ Thông tin về kinh tế 
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+ Thông tin về môi trường 

+ Thông tin về nhân quyền 

+ Thông tin về xã hội và tay nghề của người lao động 

- Thông tin cụ thể về môi trường: 

+ Báo cáo sản phẩm thân thiện với môi trường 

+ Báo cáo thông tin về cơ sở vật chất về môi trường 

+ Báo cáo tiến bộ, cải thiện về môi trường 

+ Báo cáo trách nhiệm của nhà cung cấp 

+ Các thông tin cơ bản về môi trường: Chính sách môi trường; sức khỏe và 

an toàn; thông tin quản lý và sử dụng năng lượng, nước, nguyên vật liệu; thông 

tin về chất thải và tái chế, thông tin về khi thải, thông tin về cung ứng nguyên 

liệu, vận chuyển sản phẩm, nguyên liệu 

(2) General Motor 

- Kênh công bố thông tin: Báo cáo sáng kiến toàn cầu (Global Reportting 

Initiative - GRI) 

- Thông tin công bố:  

+ Thông tin về kinh tế như doanh thu, lợi nhuận ròng, lợi nhuận mỗi cổ 

phiếu, số lượng xe bán được, thị phần xe hơi. 

+ Thông tin về sản phẩm: Mức tiết kiệm cho nhiên liệu xe hơi và xe tải nhẹ, 

mức giảm khí CO2 cho xe hơi và xe tải nhẹ, chất lượng xe so với các hãng khác. 

+Thông tin về xã hội, lao động: Tổng số tiền ủng hộ và tài trợ cộng đồng, 

số lượng nhân viên, tỷ lệ nhân viên nữ, sự hài lòng của nhân viên, tỷ lệ tai nạn 

dẫn đến khả năng mất việc. 

(3) Tập đoàn RICOCH 

- Kênh công bố thông tin: Báo cáo thường niên 

- Thông tin công bố: 

+ Thông tin về quản trị môi trường bền vững: Trình bày những thông điệp 

cam kết về môi trường, chính sách môi trường, những nguyên tắc về môi trường 

+ Thông tin phát triển kỹ thuật về môi trường 
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+ Thông tin về sản phẩm thân thiện với môi trường 

+ Thông tin về phạm vi hoạt động kinh doanh 

+ Thông tin về tiết kiệm tài nguyên, năng lượng, nước, thông tin giảm khi 

thải, nước thải, chất thải rắn 

+ Thông tin truyền thông về môi trường 

+ Thông tin về lượng tài nguyên không cấu tạo nên sản phẩm 

+ Thông tin về lịch sử và tin tức trên toàn cầu về hoạt động gần đây của 

công ty về môi trường 

+ Thông tin về quản trị môi trường cơ bản như thông tin về cân bằng sinh 

thái, phân tích chu kỳ sống sản phẩm 

2.2 Lý thuyết nền và các nghiên cứu vận dụng lý thuyết nền vào việc công bố 

thông tin KTMT 

2.2.1 Lý thuyết nền 

Lý thuyết hợp pháp, lý thuyết thể chế, lý thuyết phụ thuộc tài nguyên và lý thuyết 

các bên liên quan cung cấp các khung lý thuyết quan trọng cho nghiên cứu kế 

toán xã hội và môi trường (Gray & cộng sự, 1995a, 1996; Chen & Robert, 2010). 

2.2.1.1. Lý thuyết thể chế 

Nội dung của lý thuyết đề cập đến vai trò của các tổ chức gồm cơ quan 

chính phủ, nghề nghiệp và xã hội đối với việc thiết lập cơ cấu tổ chức, hành vi 

của công ty. 

Quan điểm lý thuyết về thể chế chủ yếu dựa trên các quan điểm lý thuyết xã 

hội và kinh tế (DiMaggio & Powell, 1983). Lý thuyết này khám phá cách cơ cấu 

tổ chức và hành động được hình thành bởi các lực lượng thể chế, chẳng hạn như 

chính phủ, các cơ quan chuyên môn và xã hội xung quanh các tổ chức. Có ba áp 

lực có thể xảy ra: áp lực ép buộc, áp lực bắt chước và áp lực quy chuẩn.  

Áp lực ép buộc được giải thích là sự tuân thủ các quy định hiện hành. Dưới 

áp lực ép buộc, chính phủ và các cơ quan quản lý có thể can thiệp và ảnh hưởng 

đến các DN tuân thủ các quy định hiện hành. 
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Áp lực bắt chước là phản ứng của một công ty đối với các kỹ thuật đã được 

chứng minh hoặc qua thực tiễn của các công ty cạnh tranh khi phải đối mặt với 

tình huống mơ hồ và không chắc chắn. 

Áp lực quy chuẩn nhấn mạnh tầm quan trọng của áp dụng tự nguyện để 

giảm áp lực ép buộc. 

2.2.1.2. Lý thuyết hợp pháp 

Lý thuyết hợp pháp khẳng định rằng để một công ty tiếp tục hoạt động 

thành công, nó phải hành động trong phạm vi ranh giới và định mức mà xã hội 

xác định là hành vi có trách nhiệm với xã hội (O'Donovan, 2002). Deegan & 

Unerman (2011) xác định lý thuyết hợp pháp là "hợp đồng xã hội" giữa một tổ 

chức và xã hội mà nó hoạt động. Trong một môi trường như vậy, các công ty cố 

gắng hợp pháp hóa các hành động của mình bằng cách tham gia vào các báo cáo 

CSR để được phê duyệt về mặt xã hội (Omran & Ramdhony, 2015). Lý thuyết về 

thể chế đã đặt nền móng cho lý thuyết hợp pháp vì nó coi nhiều hoạt động của tổ 

chức như là động lực của các hành vi tìm kiếm hợp pháp, và do đó bị ảnh hưởng 

bởi các quy tắc xã hội. Nếu các công ty muốn tồn tại, họ phải tương tác với môi 

trường của họ theo những cách được chấp nhận để đạt được sự hợp pháp hoá sự 

hỗ trợ xã hội (Scott & Meyer, 1983, trang 149). Các báo cáo về tính bền vững 

cung cấp một phương tiện thông qua đó các tổ chức có thể ảnh hưởng đến nhận 

thức của các bên liên quan về hành động của công ty (DiMaggio & Powell, 1983; 

Greening & Grey, 1994). 

Phần lớn các nghiên cứu hiện tại về lý do tại sao các công ty công bố thông 

tin môi trường trong báo cáo hàng năm chỉ ra rằng lý thuyết hợp pháp là một 

trong những giải thích có thể xảy ra cho sự gia tăng công bố môi trường kể từ 

đầu những năm 1980. Lý thuyết chính thức dựa trên ý tưởng rằng để tiếp tục hoạt 

động thành công, các công ty phải hành động trong phạm vi của xã hội mà nhận 

thức được như hành vi được xã hội chấp nhận (Gary O’Donovan, 2006) 

2.2.1.3. Lý thuyết về sự phụ thuộc vào các nguồn tài nguyên 

Lý thuyết về sự phụ thuộc vào các nguồn tài nguyên là lý thuyết nghiên cứu 
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về ảnh hưởng của các nguồn lực bên ngoài đối với các tổ chức đến hành vi và 

hoạt động của tổ chức. Lý thuyết này xuất hiện năm 1970, với việc xuất bản tài 

liệu “Kiểm soát bên ngoài của các tổ chức; quan điểm phụ thuộc tài nguyên” của 

Pfeffer & Salancik (1978). Theo khung lý thuyết này, sự hoạt động và tồn tại lâu 

dài của DN phụ thuộc vào những chủ thể cung cấp các nguồn tài nguyên ngoài 

DN như nhà cung cấp nguyên vật liệu, nhân lực, tài chính, khách hàng,…Vì vậy, 

hoạt động và kết quả hoạt động của DN được công nhận và đánh giá bởi những 

tiêu chí của chủ thể ngoài DN, những tiêu chí này khác với những tiêu chí đánh 

giá thành quả trong nội bộ DN. Lý thuyết về phụ thuộc vào các nguồn tài 

nguyên, đòi hỏi DN phải nhận biết và xác định các nhóm xã hội bên ngoài mà 

DN phụ thuộc, trên cơ sở đó quản lý và điều chỉnh các hoạt động, hành vi phù 

hợp với nhu cầu của họ, nhằm giảm nguy cơ, rủi ro từ sự phản ứng của các nhóm 

xã hội bên ngoài. Các DN cần nhận được sự ủng hộ, đồng thuận từ xã hội mà 

nhất là sự đồng thuận từ các chủ thể cung cấp nguồn tài nguyên chủ yếu cho DN. 

2.2.1.4. Lý thuyết các bên liên quan 

Lý thuyết các bên liên quan được Edward Freeman sử dụng lần đầu tiên 

năm 1984 trong tác phẩm quản trị chiến lược. Các bên có liên quan gồm bất kỳ 

cá nhân hoặc nhóm người nào quan tâm đến công ty vì họ có thể gây ảnh hưởng 

hoặc chịu ảnh hưởng bởi công ty. Freeman chia bên có quyền lợi và nghĩa vụ liên 

quan thành hai nhóm: bên trong và bên ngoài DN. Nhà quản lý và nhân viên là 

bên liên quan bên trong DN, các bên liên quan bên ngoài DN như cổ đông, nhà 

cung cấp, cơ quan chính phủ… Lý thuyết các bên liên quan có nhiều ứng dụng, 

trong đó có ứng dụng vào lĩnh vực kế toán cho rằng thành công của công ty  phụ 

thuộc vào sự hợp tác của  các  bên liên quan bởi vì họ cung cấp nguồn lực hữu 

hình hoặc vô hình để đảm bảo sự tồn tại của bất kỳ công ty nào, các nguồn lực đó 

có thể là nguồn lực tài chính (cổ đông), môi trường hoạt động và dịch vụ công 

(cơ quan chính phủ), sức lao động (nhân viên)… vì vậy công ty có trách nhiệm 

giải trình, cung cấp thông tin giải thích về hoạt động kinh doanh của công ty cho  

các  bên liên quan thay vì chỉ cung cấp thông tin cho chủ sở hữu (Freeman, 1984) 
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2.2.2 Việc vận dụng lý thuyết nền vào các nghiên cứu trước có liên quan 

Mata & cộng sự (2018) đã tổng kết có nhiều lý thuyết giải thích cho việc 

công bố thông tin môi trường và xã hội, qua số lượng bài báo có sử dụng các lý 

thuyết cho thấy Lý thuyết hợp pháp là lý thuyết được áp dụng nhiều nhất sử dụng 

trong 38 bài báo, lý thuyết các bên liên quan là 21 bài, lý thuyết thể chế là 12 bài. 

Một số nghiên cứu sau đây sử dụng lý thuyết nền để giải thích việc công bố 

thông tin môi trường và làm cơ sở phân tích các nhân tố tác động đến công bố 

thông tin môi trường. 

Bảng 2.3. Các nghiên cứu sử dụng lý thuyết nền giải thích việc công bố 

thông tin môi trường 

Tác giả  

(năm công bố) 
Lý thuyết sử dụng Mục đích sử dụng 

Deegan & 

Rankin (1996) 

Lý thuyết hợp pháp Làm cơ sở để giải thích có sự khác 

biệt nào trong việc công bố thông 

tin môi trường của các công ty sau 

khi bị truy tố. Các tác giả kết luận 

rằng nếu không có quy định hoặc 

yêu cầu khắc phục, các công ty Úc 

sẵn sàng cung cấp thông tin thuận 

lợi cho hình ảnh của họ, ngay cả sau 

khi truy tố 

Rowe & 

Wehrmeyer 

(2001) 

Lý thuyết thể chế Để giải thích khoảng cách giữa thái 

độ về môi trường của các nhà lãnh 

đạo doanh nghiệp Trung Quốcvà 

thực hành công bố thông tin môi 

trường 

Mobus (2005) Lý thuyết hợp pháp Lý giải về việc bắt buộc công bố 

thông tin môi trường trong BCTC. 
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Nghiên cứu cho rằng công bố thông 

tin môi trường là một áp lực để các 

công ty tuân thủ các quy định trong 

việc sử dụng định mức môi trường 

Cho & Patten 

(2007) 

Lý thuyết hợp pháp Để giải thích việc thực hành công 

bố thông tin môi trường và xã hội. 

Công ty tìm cách hợp pháp hóa hoạt 

động trong dài hạn, sự ổn định bằng 

việc công bố thông tin 

Kent & Chan 

(2009) 

Lý thuyết các bên liên quan Giải thích mức độ công bố thông tin 

môi trường. 

Suttipun 

&cộng sự 

(2012) 

Lý thuyết các bên liên quan Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến 

chất lượng công bố thông tin môi 

trường. 

Ali (2013)  Lý thuyết thể chế 

 Lý thuyết hợp pháp 

 Lý thuyết các bên liên 

quan 

Nhấn mạnh sự phù hợp của lý 

thuyết thể chế giải thích lý do thực 

hành công bố thông tin môi trường 

ở các nước đang phát triển 

Bhattacharyya 

(2014) 

Lý thuyết thể chế 

Lý thuyết hợp pháp 

Lý thuyết các bên liên quan 

Lý thuyết phụ thuộc các 

nguồn tài nguyên 

Giải thích cho thực hành công bố 

thông tin môi trường. Sử dụng để 

nghiên cứu mức độ công bố thông 

tin môi trường 

Dinh & cộng 

sự (2014) 

Lý thuyết hợp pháp Xác định các yếu tố tác động đến 

công bố thông tin môi trường. Nhấn 

mạnh yếu tố chính sách, thể chế và 

các lực lượng xã hội có tác động 

đến công bố thông tin. 
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Che (2014) Lý thuyết thể chế Lý giải các nhân tố tác động thúc 

đẩy/cản trở việc thực hiện 

KTQTMT. Nghiên cứu nhấn mạnh 

áp lực cưỡng chế của pháp luật, 

thiếu hướng dẫn thực hiện sẽ cản trở 

thực hiện KTQTMT 

Jerry & cộng 

sự (2015) 

Lý thuyết thể chế 

Lý thuyết hợp pháp 

Lý thuyết các bên liên quan 

Giải thích việc thực hành công bố 

thông tin môi trường 

Abdillahi & 

Manini (2017) 

Lý thuyết thể chế 

Lý thuyết các bên liên quan 

Phân tích mối tương quan giữa cấu 

trúc tài chính, lợi nhuận công ty, 

loại công ty kiểm toán, tính thanh 

khoản, số năm của công ty đến công 

bố thông tin môi trường. 

(Nguồn: NCS tổng hợp) 

2.2.3 Vận dụng lý thuyết nền và các nghiên cứu có liên quan vào luận án 

2.2.3.1. Lý thuyết thể chế 

Hoạt động của DN NTTS Việt Nam chịu áp lực bởi quy định từ chính phủ, 

yêu cầu của hiệp hội thủy sản, áp lực từ người dân sống ở khu vực NTTS, các 

nhà đầu tư. Thông tin về các biện pháp tuân thủ quy định về môi trường tại DN 

được các đối tượng này quan tâm do đó cần phải được công bố. Cụ thể áp lực từ 

chính phủ là phải tuân thủ Luật BVMT, Luật thủy sản và các nghị định hướng 

dẫn về BVMT trong NTTS, đây là áp lực ép buộc các DN phải tuân thủ. Áp lực 

từ hiệp hội thủy sản, người dân nhằm duy trì hình ảnh của DN giúp sản phẩm 

được người tiêu dùng chấp nhận do đáp ứng tốt các quy định về môi trường. Tác 

động môi trường có ảnh hưởng đến cộng đồng, nơi DN có NTTS do đó DN cần 

có công bố thông tin phù hợp với mối quan tâm của cộng đồng. 

Lý thuyết thể chế được ứng dụng vào luận án để xác định nhân tố thuộc về 
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áp lực từ chính phủ, các tổ chức nghề nghiệp, cộng đồng về thông tin môi trường. 

Chính vì nhu cầu thông tin về môi trường của nhóm đối tượng này nên DN có 

trách nhiệm phải công bố thông tin KTMT để đáp ứng sự thõa mãn từ các bên từ 

đó có thể tiếp tục hoạt động. 

2.2.3.2. Lý thuyết hợp pháp 

Lý thuyết này được sử dụng trong nghiên cứu để lý giải DN có trách nhiệm 

giải trình với các bên có liên quan về những chính sách, biện pháp mà DN đã áp 

dụng để chứng minh tính tuân thủ pháp luật về môi trường nói chung, đồng thời 

cung cấp thông tin cụ thể về những tác động môi trường từ hoạt động sản xuất 

kinh doanh, chi phí đầu tư để khắc phục, chi phí bị xử phạt (nếu có) qua các báo 

cáo DN. 

Lý thuyết hợp pháp nhấn mạnh trách nhiệm giải trình với chính phủ qua 

việc tuân thủ quy định về môi trường từ Luật Bảo vệ môi trường và công bố 

thông tin KTMTcủa DN sẽ giúp cho chính phủ có thông tin về việc sử dụng 

nguồn lực quốc gia của DN, mức độ tuân thủ pháp luật về môi trường,… từ đó 

ban hành các quy định để DN thực hiện và có biện pháp quản lý, giám sát về các 

biện pháp BVMT tại DN.  

Tại Việt Nam, pháp luật kế toán chưa có quy định về thực hiện và công bố 

thông tin KTMT. Do đó, thông tin môi trường được công bố chỉ là đáp ứng quy 

định về Luật BVMT và các nghị định hướng dẫn Luật. Việc trình bày thông tin 

này nhằm duy trì hình ảnh DN tuân thủ pháp luật, có trách nhiệm với nhà nước, 

cộng đồng. Việc thiếu các hướng dẫn về KTMT là nhân tố cản trở việc áp dụng 

KTMT. Bởi nếu không có quy định ràng buộc hoặc thiếu hướng dẫn thì kế toán 

không thể thực hiện và công bố thông tin KTMT. Vì vậy, khi có các hướng dẫn 

thực hiện KTMT thì việc công bố thông tin KTMT sẽ thuận lợi hơn.  

Việc sử dụng lý thuyết hợp pháp trong luận án để xác định việc công bố 

thông tin KTMT tại DN NTTS Việt Nam nhằm đảm bảo tính tuân thủ pháp luật 

về môi trường và pháp luật về kế toán. Vì vậy, hai nhân tố (1) áp lực từ chính 
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phủ về thông tin môi trường và (2) Hướng dẫn thực hiện KTMT là nhân tố có tác 

động đến việc công bố thông tin KTMT tại DN NTTS Việt Nam.  

2.2.3.3.Lý thuyết phụ thuộc vào các nguồn tài nguyên 

 Lý thuyết này nghiên cứu ảnh hưởng của các nguồn lực bên ngoài như nhà 

nhập khẩu, nhà cung cấp, nhà đầu tư. Đây là các đối tượng cung cấp nguồn lực 

cho DN qua việc cung cấp nguyên liệu, nguồn lực tài chính và bị ảnh hưởng trực 

tiếp bởi hoạt động của DN. Do đó, DN có trách nhiệm làm hài lòng các bên để 

tạo sự đồng thuận và tiếp tục cung cấp nguồn lực cho DN hoạt động.  

Nhà nhập khẩu quan tâm đến thông tin KTMT của DN để đảm bảo sản 

phẩm của DN cung cấp đáp ứng tiêu chuẩn quy định về môi trường. Qua việc 

công bố thông tin KTMT, các biện pháp, kỹ thuật NTTS, nguyên liệu sử dụng tại 

DN được công bố đầy đủ. Đối với nhà đầu tư cần thông tin đầy đủ về biện pháp 

BVMT tại DN, thông tin về hiệu quả các biện pháp BVMT, nguy cơ từ môi 

trường do hoạt động của DN có thể gây ra sẽ ảnh hưởng đến quyết định đầu tư. 

Qua công bố thông tin KTMTsẽ giúp DN đáp ứng được nhu cầu thông tin môi 

trường của các bên cung cấp nguồn lực, tiếp theo là giúp nhà quản lý, nhà đầu tư 

nhận diện rõ những lợi ích có được từ việc thực hiện KTMT. Đây là hai nhân tố 

được rút ra từ lý thuyết phụ thuộc vào các nguồn tài nguyên.  

2.2.3.4.Lý thuyết các bên liên quan 

Hoạt động của DN sẽ ảnh hưởng đến các bên có liên quan bao gồm bên 

ngoài và bên trong DN. Sản phẩm NTTS được xuất khẩu vì vậy ngoài việc tuân 

thủ pháp luật về môi trường của Việt Nam thì cũng cần tuân thủ nghiêm ngặt các 

tiêu chuẩn về môi trường của nước nhập khẩu, các hiệp hội, tổ chức có liên quan. 

Ngoài ra, thông tin về môi trường được các nhà đầu tư, khách hàng và cộng đồng 

quan tâm trong điều kiện môi trường hiện nay bị ô nhiễm từ hoạt động sản xuất 

của DN. 

Hiện nay, khi tham gia vào thị trường quốc tế, các nhà quản lý đã có sự 

quan tâm đến vấn đề môi trường theo xu thế toàn cầu và đó trở thành một trong 
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những tiêu chí mà DN cần cải thiện. Với thị trường quốc tế, khi DN tuyên bố đáp 

ứng tiêu chí môi trường thì phải có hồ sơ minh chứng, công bố thông tin là một 

trong các minh chứng cho việc thực hành NTTS đảm bảo tiêu chuẩn môi trường. 

Việc sử dụng lý thuyết này nhằm xác định các nhân tố theo các bên có liên 

quan tác động đến công bố thông tin KTMT đó là: 

(1) Áp lực từ chính phủ, nhà nhập khẩu, nhà đầu tư, cộng đồng về thông tin 

môi trường 

(2) Nhận thức của nhà quản lý DN về chi phí và lợi ích từ BVMT trong 

NTTS  

(3) Nguồn lực tài chính cho công tác BVMT 

(4) Tập huấn cho kế toán có am hiểu về KTMT 

2.3 Tổng hợp các nhân tố tác động đến việc công bố thông tin KTMT 

Từ các nghiên cứu trước trong và ngoài nước, các lý thuyết giải thích việc 

công bố thông tin môi trường trên các báo cáo kế toán, tác giả luận án tổng hợp 

12 nhân tố có tác động đến việc công bố thông tin KTMT. 

Bảng 2.4. Các nhân tố tác động đến việc công bố thông tin KTMT và 

mối quan hệ với các lý thuyết nền có liên quan 

TT Nhân tố Lý thuyết nền Nghiên cứu trước của các tác 

giả 

1 

Áp lực (chính sách, 

nhà quản lý, cơ quan 

quản lý môi trường, 

công chúng) 

Lý thuyết thể chế 

Lý thuyết hợp pháp 

Lý thuyết các bên liên 

quan 

Lý thuyết phụ thuộc tài 

nguyên 

Walden & Schwartz (1997); 

Neu & cộng sự (1998); Rowe 

& Wehrmeyer (2001); Suttipun 

& cộng sự (2012) Li (2014) 

2 

Chuẩn mực công bố 

thông tin môi trường/ 

Hướng dẫn KTMT 

Lý thuyết thể chế 

Lý thuyết hợp pháp 

Lý thuyết các bên liên 

Fortes & Akerfeldt(1999); 

Gamble & cộng sự (1995); 

Deegan & Rankin 
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quan 

Lý thuyết phụ thuộc tài 

nguyên 

(1996);Suttipun & cộng sự 

(2012);Jerry (2015); Kaya 

(2016); Hoàng Thụy Diệu Linh 

(2013) 

3 
Ngành nhạy cảm môi 

trường 

Lý thuyết phụ thuộc tài 

nguyên 

Barbu & cộng sự (2012; 

Gamble & cộng sự (1995)’ 

Fekrat & cộng sự (1996); 

Deegan & Gordon (1996); 

Cormier & Gordon (2001); 

Liu & Anbumozhi (2008); 

Suttipun & cộng sự (2012) 

4 Quy mô công ty  
Hackston & Milne (1996); Liu 

& Anbumozhi (2008) 

5 Niêm yết nước ngoài Lý thuyết thể chế Hackston & Milne (1996) 

6 
Có ích cho người sử 

dụng. 

Lý thuyết các bên liên 

quan 

Wilmshurst(1996); Rowe & 

Wehrmeyer (2001);Suttipun & 

cộng sự (2012) 

7 
Nâng cao khả năng 

cạnh tranh 
 

Fortes & Akerfeldt(1999) 

8 Hình ảnh của công ty. Lý thuyết hợp pháp Deegan & cộng sự (2000) 

9 Thái độ Kế toán 
Lý thuyết các bên liên 

quan 

Deegan & cộng sự (1996); 

Suttipun & cộng sự (2012) 

10 Thái độ nhà quản lý  
Suttipun & cộng sự (2012) 

Hoàng Thụy Diệu Linh (2013) 

11 

Giám sát việc thực 

hiện khắc phục sau vi 

phạm về môi trường 

Lý thuyết hợp pháp 

Deegan & Rankin (1996) 

12 Nguồn lực tài chính 
Lý thuyết các bên liên 

quan 

Suttipun & cộng sự (2012) 

(Nguồn: NCS tổng hợp) 
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Kết luận chương 2 

 

Chương 2 đã hệ thống cơ sở lý thuyết về KTMT và công bố thông tin 

KTMT. Công bố thông tin KTMT được thực hiện qua báo cáo thường niên, hình 

thức công bố gồm định tính và định lượng. Các nội dung công bố tùy theo quy 

định của quốc gia đó. Tại Việt Nam, việc công bố thông tin môi trường được 

thực hiện theo thông tư 155 hoặc áp dụng sáng kiến báo cáo toàn cầu GRI. 

Các lý thuyết thể chế, lý thuyết hợp pháp, lý thuyết phụ thuộc nguồn tài 

nguyên và lý thuyết các bên liên quan được sử dụng trong luận án để lý giải cho 

xác định các nhân tố tác động đến việc công bố thông tin KTMT tại DN NTTS 

Việt Nam. Từ lý thuyết nền, các nghiên cứu trước có liên quan tác giả tổng hợp 

thành 12  nhân tố tác động đến công bố thông tin KTMT làm cơ sở cho phần thảo 

luận chuyên gia. 
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CHƯƠNG 3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Chương này sẽ mô tả phương pháp nghiên cứu được lựa chọn, quy trình 

nghiên cứu của luận án. Mục 3.1 sẽ lý giải việc chọn phương pháp nghiên cứu 

hỗn hợp và các giai đoạn thực hiện. Mục 3.2 sẽ mô tả cụ thể quy trình, công cụ, 

phương pháp, kỹ thuật thu thập dữ liệu trong nghiên cứu định tính. Cuối cùng 

mục 3.3 mô tả chi tiết quy trình, công cụ sử dụng, phương pháp chọn mẫu, 

phương pháp phân tích dữ liệu cho nghiên cứu định lượng.  

3.1. Khái quát về phương pháp nghiên cứu  

3.1.1. Phương pháp nghiêncứu 

Creswell (2003) cho rằng có ba phương pháp nghiên cứu thường được sử 

dụng trong lĩnh vực khoa học kinh doanh là: định tính, định lượng và hỗn hợp. 

Trong đó, nghiên cứu định tính thường sử dụng cách tiếp cận quy nạp có nghĩa là 

thu thập dữ liệu và phát triển lý thuyết từ kết quả thu thập dữ liệu, còn nghiên cứu 

định lượng thường gắn liền với tiếp cận diễn dịch tức là thiết lập giả thuyết và 

thiết kế chiến lược nghiên cứu để kiểm định các giả thuyết. 

Nghiên cứu này nhằm xác định và đo lường mức độ ảnh hưởng của các 

nhân tố tác động đến việc công bố thông tin KTMT tại DN NTTS Việt Nam. Do 

KTMT còn khá mới tại Việt Nam, nên chưa có sẵn mô hình để có thể kiểm định 

cho đối tượng là DN NTTS Việt Nam, vì thế trên cơ sở các nghiên cứu trước của 

nước ngoài, tác giả tìm những yếu tố nào có thể kế thừa và phát hiện nhân tố mới 

để xây dựng mô hình các nhân tố tác động đến việc công bố thông tin KTMT tại 

DN NTTS Việt Nam.  

Mặc dù, có một số nghiên cứu nước ngoài nhận diện các nhân tố tác động đến 

việc công bố thông tin môi trường nhưng chủ yếu là nước phát triển đã có quy 

định về thực hiện công bố thông tin môi trường, đặc điểm kinh tế cũng có khác 

biệt so với Việt Nam là nước đang phát triển, hệ thống các văn bản quy định về Kế 

toán do nhà nước ban hành. Vì vậy, trên cơ sở nhận diện các nhân tố, nghiên cứu 
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sẽ kiểm định tại Việt Nam, đồng thời qua nghiên cứu định tính khám phá các biểu 

hiện đo lường các nhân tố tác động đến việc công bố thông tin KTMT tại DN 

NTTS Việt Nam.  

Vì vậy, tác giả chọn phương pháp hỗn hợp để giải quyết các mục tiêu và 

câu hỏi nghiên cứu. Đầu tiên là nghiên cứu định tính để xác định nhân tố tác 

động đến việc công bố thông tin KTMT tại DN NTTS Việt Nam, sau đó sẽ là 

nghiên cứu định lượng để đo lường mức độ ảnh hưởng của các nhân tố tác động 

đến việc công bố thông tin KTMT tại DN NTTS Việt Nam. 

3.1.2. Quy trình nghiên cứu 

Theo Nguyễn Đình Thọ (2013), thiết kế nghiên cứu hỗn hợp khám phá qua 

2 giai đoạn: 

Giai đoạn 1: Nghiên cứu định tính 

Bước 1: Tổng kết các nghiên cứu trước về công bố thông tin môi trường 

xác định những vấn đề đã được nghiên cứu trước khẳng định và vấn đề khác biệt 

về công bố thông tin KTMT. 

Bước 2: Thu thập thông tin chung về môi trường, về KTMT công bố trên 

Báo cáo thường niên, BCTC của DN NTTS niêm yết để đánh giá thực trạng công 

bố thông tin KTMT. Kết quả này làm căn cứ để thảo luận với chuyên gia nhằm 

phát hiện các nhân tố có tác động đến việc công bố thông tin KTMT. 

Bước 3: Thảo luận sâu với các chuyên gia có am hiểu về KTMT, đại diện 

chuyên gia về kiểm toán, đại diện các DN NTTS để phát hiện nhân tố và các yếu 

tố đo lường mức độ ảnh hưởng các nhân tố tác động đến việc công bố thông tin 

KTMT tại các DN NTTS Việt Nam. Từ đó, tác giả đưa ra mô hình nghiên cứu 

các nhân tố tác động đến việc công bố thông tin KTMT tại các DN NTTS Việt 

Nam. 

Giai đoạn 2: Nghiên cứu định lượng 

Bước 4: Căn cứ vào mô hình nghiên cứu ở giai đoạn 1, tác giả tiến hành 

khảo sát bằng bảng câu hỏi khảo sát sau đó mã hóa dữ liệu, làm sạch dữ liệu.   
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Bước 5: 

- Tác giả sử dụng mô hình phân tích nhân tố khám phá (EFA) cụ thể các 

bước như sau: Đánh giá độ tin cậy của thang đo bằng hệ số Cronbach Alpha, sau 

đó tiến hành phân tích EFA, qua các kiểm định tính thích hợp của EFA, kiểm 

định phương sai trích sau đó đặt lại tên cho các biến. 

- Sau khi xác định lại các biến, tiến hành phân tích hồi quy bằng việc kiểm 

định hệ số hồi quy, kiểm định mức độ giải thích của mô hình qua hệ số R2 hiệu 

chỉnh, phân tích phương sai (ANOVA) để kiểm định tính phù hợp của mô hình 

và cuối cùng kiểm định phương sai của phần dư không đổi bằng kiểm định 

Spearman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hình 3.1. Quy trình nghiên cứu của Luận Án 

(NCS tổng hợp và đề xuất) 

Tổng quan các 

nghiên cứu trước và 

lý thuyết có liên 

quan đến vấn đề 

nghiên cứu 
 

Phỏng vấn 

chuyên gia 
N=9 

Nghiên cứu định lượng 
 

Khảo sát 

N=148 
 

1.Thực trạng công bố thông tin 

KTMT tại DN NTTS Việt Nam. 

2.Xác định các nhân tố tác động 

đến việc công bố thông tin KTMT 

3.Xây dựng thang đo các nhân tố 

tác động đến việc công bố thông 

tin KTMT. 

Kết luận và hàm ý chính sách 
 

Phương pháp nghiên cứu 
 

Nghiên cứu định tính 
 

Câu hỏi nghiên cứu 
 

1. Đo lường mức độ ảnh hưởng 

các nhân tố tác động đến việc 

công bố thông tin KTMT tại 

các DN NTTS Việt Nam 

2. Kiểm định giả thuyết nghiên 

cứu 
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3.2 Nghiên cứu định tính 

3.2.1 Quy trình nghiên cứu định tính 

Trước tiên, để trả lời câu hỏi nghiên cứu thứ 1 “Tại các doanh nghiệp NTTS 

Việt Nam có công bố thông tin KTMT?”, tác giả thu thập các báo cáo tài chính 

và báo cáo thường niên năm 2016, 2017 của các công ty NTTS niêm yết để tìm 

các thông tin KTMT được công bố. 

Tiếp theo, để trả lời câu hỏi nghiên cứu thứ 2 “Nhân tố nào tác động đến 

việc công bố thông tin KTMT tại các doanh nghiệp NTTS Việt Nam?” tác giả 

thực hiện theo quy trình sau đây: 

 

   

 

   

 

 

 

   

  

 

 

 

 

Hình 3.2. Quy trình nghiên cứu định tính 

3.2.2 Phương pháp nghiên cứu, công cụ và kỹ thuật thu thập dữ liệu định 

tính 

3.2.2.1. Phương pháp nghiên cứu 

Phương pháp phổ biến trong nghiên cứu định tính để xây dựng lý thuyết 

khoa học là phương pháp GT (Grounded theory): xây dựng lý thuyết khoa học 

dựa trên dữ liệu thông qua việc thu thập, so sánh dữ liệu để nhận dạng, xây dựng 

Phân loại, nhóm các 

hiện tượng giống 

nhau 

Mục tiêu 

nghiên cứu 
Công cụ 

nghiên cứu 

Thu thập dữ 

liệu 
Phân tích dữ 

liệu định tính 

Dàn bài thảo 

luận nháp 

Dàn bài thảo 

luận chính 

thức 

Thảo luận 

nháp đầu 

Thảo luận 

chính thức 

(9) 

Mô tả hiện tượng 

Kết nối các hiện 

tượng 
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và kết nối các khái niệm với nhau để tạo thành lý thuyết khoa học (Strauss & 

Cobin, 1998) 

Phương pháp GT sử dụng để “khám phá các quá trình, các hoạt động và các 

sự kiện hình thành qua quan điểm của một số người tham gia để tạo ra lời giải 

thích chung (lý thuyết)”. Mặt khác, phương pháp GT được sử dụng phù hợp khi 

“lý thuyết không có sẵn để giải thích một quá trình, hoặc các mô hình đã có sẵn 

nhưng việc kiểm định đã thực hiện trên mẫu của quần thể khác với bối cảnh hiện 

nghiên cứu hay lý thuyết đã có nhưng chưa đầy đủ” (Creswell, 2007).  

Tại Việt Nam đã có các nghiên cứu chung về  KTMT nhưng có rất ít nghiên 

cứu về công bố thông tin KTMT vì vậy nghiên cứu này chọn phương pháp GT 

cho việc khám phá các nhân tố tác động đến việc công bố thông tin KTMT và 

xây dựng thang đo cho các nhân tố tác động đến việc công bố thông tin KTMT 

tại các DN NTTS Việt Nam. 

3.2.2.2. Công cụ và kỹ thuật thu thập dữ liệu định tính 

Để thu thập dữ liệu cho nghiên cứu này tác giả sử dụng công cụ thu thập dữ 

liệu là Dàn bài thảo luận. Dàn bài thảo luận gồm hai phần chính (1) Phần giới 

thiệu và gạn lọc (2) Phần thảo luận. Phần giới thiệu và gạn lọc nhằm giới thiệu 

mục đích, nội dung thảo luận và gạn lọc đúng đối tượng cần nghiên cứu. Phần 

thứ hai bao gồm các câu hỏi gợi ý và dẫn hướng quá trình thảo luận để thu thập 

dữ liệu (Nguyễn Đình Thọ, 2013) 

Kỹ thuật sử dụng cho thu thập dữ liệu định tính là thảo luận tay đôi. 

Cụ thể thiết kế dàn bài thảo luận và các bước tiến hành thảo luận trình bày ở 

mục 3.2.4 và 3.2.5. 

3.2.3 Phương pháp chọn mẫu nghiên cứu 

3.2.3.1. Số lượng mẫu 

Nghiên cứu định tính là một dạng của nghiên cứu khám phá và được thực 

hiện với một nhóm nhỏ các đối tượng nghiên cứu, vì vậy, tác giả chọn mẫu theo 

mục đích xây dựng lý thuyết, thường được gọi là chọn mẫu lý thuyết (Nguyễn 

Đình Thọ, 2013) 
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Phương pháp này cho rằng cần phải xác định mẫu mà ở đó thông tin thu 

thập được hầu như không có gì khác biệt so với các mẫu trước đó, sau đó tiếp tục 

chọn thêm một mẫu nhằm khẳng định điểm bảo hòa. Nếu không phát hiện thêm 

thông tin gì mới thì sẽ ngừng lại.  

3.2.3.2. Chọn chuyên gia cho phỏng vấn  

Lựa chọn đối tượng tham gia phỏng vấn dựa trên các tiêu chí: 

- Thứ nhất, am hiểu về tác động môi trường của ngành NTTS và những giải 

pháp kỹ thuật, những yêu cầu về môi trường mà DN NTTS phải tuân thủ và thực 

hiện. 

- Thứ hai, liên quan trực tiếp đến thực hiện và quyết định công bố thông tin 

KTMT tại các DN NTTS 

- Thứ ba, có am hiểu về KTMT để giúp cho việc khẳng định các nhân tố tác 

động đến công bố thông tin môi trường trên các báo cáo kế toán và phát hiện 

nhân tố mới đồng thời góp ý thang đo các nhân tố tác động. 

- Thứ tư, có khả năng đề xuất những chính sách để gia tăng việc công bố 

thông tin KTMT tại DN NTTS. 

Dựa trên các tiêu chí trên, tác giả chọn đối tượng phỏng vấn chuyên gia 

gồm: (1) Quản lý và kế toán tại DN NTTS. (2) Chuyên gia về KTMT; (3) 

Chuyên gia về kiểm toán. 

(Phụ lục 3.1. Danh sách chuyên gia tham gia thảo luận) 

3.2.4 Thiết kế dàn bài thảo luận 

Câu hỏi được thiết kế chủ yếu là dạng câu hỏi mở do các câu hỏi trong 

nghiên cứu định tính là các câu hỏi mang tính chất gợi ý, hướng dẫn cho việc 

thảo luận (Nguyễn Đình Thọ, 2013). Nhằm tạo thuận lợi trong quá trình thảo 

luận, tác giả có tổng kết các kết quả nghiên cứu liên quan đến công bố thông tin 

KTMT và đưa ra các câu hỏi gợi ý chi tiết để trả lời cho câu hỏi thảo luận chính. 

Có 2 câu hỏi thảo luận chính được đưa ra trong dàn bài thảo luận: 

Câu hỏi 1:Theo Ông/Bà Doanh nghiệp Nuôi trồng thủy sản Việt Nam đã 
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công bố thông tin gì liên quan đến KTMT? Các thông tin công bố đã đáp ứng 

nhu cầu sử dụng thông tin của các bên có liên quan như nhà nước, nhà nhập 

khẩu, quản lý doanh nghiệp, công chúng? Theo Ông/bà công bố thông tin KTMT 

gồm những thông tin gì? 

Câu hỏi 2: Theo Ông/Bà điều gì sẽ làm cho DN NTTS Việt Nam công bố 

thông tin KTMT (thông tin môi trường trên các báo cáo kế toán)? Biểu hiện như 

thế nào? Ông/Bà có đề nghị gì để việc công bố thông tin KTMT có thể thực hiện 

được? 

(Phụ lục 3.2. Dàn bài thảo luận chuyên gia) 

3.2.5 Các bước thảo luận chuyên gia 

3.2.5.1. Liên hệ 

Trước tiên, tác giả tìm hiểu các chuyên gia có am hiểu về KTMT như các 

giảng viên tại các Trường Đại học sau đó liên hệ để giới thiệu về nội dung nghiên 

cứu và mời hỗ trợ cho nghiên cứu thông qua thực hiện thảo luận. Tiếp theo, 

thông qua sự hỗ trợ của Hiệp hội thủy sản tác giả nhận được sự đồng ý hỗ trợ của 

đại diện quản lý và kế toán Trưởng DN của DN NTTS. Kế đến, được sự giới 

thiệu của GVHD tác giả liên hệ với các chuyên gia trong lĩnh vực Kiểm toán để 

tiến hành thảo luận phục vụ cho việc nhận diện và xây dựng thang đo. 

Việc liên hệ và hỗ trợ cho nghiên cứu chủ yếu thực hiện qua điện thoại và 

Email. Sau đó, xác định thời gian và địa điểm tiến hành thảo luận. 

3.2.5.2 Thảo luận nháp 

Dàn bài thảo luận chuyên gia sau khi được thiết kế sơ bộ tác giả tiến hành 

thảo luận nháp với 3 giảng viên sau đó trên cơ sở góp ý về nội dung, cách trình 

bày, bổ sung các câu hỏi mở. Ngoài ra, do vấn đề nghiên cứu khá mới vì vậy cần 

có gợi ý các ý trả lời để người tham gia thảo luận đưa ra ý kiến. Thời gian tiến 

hành trong tháng 4/2017. 

3.2.5.3. Thảo luận chính thức 

Để thu thập dữ liệu, tác giả sử dụng Dàn bài thảo luận gồm hai phần chính: 
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phần giới thiệu, gạn lọc; phần thảo luận. Phần thảo luận bao gồm các câu hỏi gợi 

ý và hướng dẫn quá trình thảo luận. Thời gian thảo luận từ tháng 6/2017 đến 

tháng 11/2017. 

 Tác giả gửi đến các chuyên gia thư mời thảo luận và Dàn Bài thảo luận 

theo danh sách dự kiến qua Email sau đó liên lạc để xác nhận chuyên gia đã nhận 

thông tin về cuộc thảo luận. Vì nội dung khá mới, đặc biệt là đối với các DN nên 

việc nhận phản hồi về cuộc thảo luận khá chậm, tác giả phải liên hệ nhiều lần 

mới được sự hỗ trợ do DN rất bận và cần có thời gian nghiên cứu. Đối với các 

chuyên gia KTMT chủ yếu là các giảng viên tại các Trường Đại học tác giả được 

sự hỗ trợ nhiệt tình, tuy nhiên vì khoảng cách địa lý và thời gian công tác nên chủ 

yếu là phản hồi các câu hỏi từ Dàn bài thảo luận qua Email và điện thoại. 

3.2.5.4. Tổng hợp dữ liệu và kết nối các ý kiến tương đồng 

Sau khi thảo luận tác giả tiến hành đọc các ý kiến, phân tích để xác định các 

nhân tố tương đồng từ các chuyên gia, ghi nhận các biểu hiện đo lường cho nhân 

tố.  

Từ thảo luận sơ bộ: Căn cứ vào ý kiến của từng chuyên gia về các nhân tố 

tác động và thang đo dự kiến cho nhân tố, tác giả tập hợp lại các nhân tố tương 

đồng và các biểu hiện cho từng nhân tố. Kết quả này được sắp xếp lại thành tài 

liệu tóm tắt các nghiên cứu trước về công bố thông tin KTMT gửi cho đối tượng 

tham gia thảo luận chính thức.  

Từ thảo luận chính thức: Đầu tiên, tác giả thảo luận với nhóm quản lý và kế 

toán Trưởng tại Doanh nghiệp NTTS, đối với nhóm này dù am hiểu về KTMT 

không nhiều tuy nhiên căn cứ vào tổng kết các nghiên cứu trước và qua các câu 

gợi ý chi tiết, nhóm này đưa ra 5 nhân tố tác động đến việc công bố thông tin 

KTMT tại DN NTTS Việt Nam và một số biểu hiện đo lường nhân tố. Tiếp theo, 

tác giả thảo luận với giảng viên tại các Trường Đại học có công trình nghiên cứu 

về KTMT. Đối tượng này tuy không trực tiếp tổ chức KTMT tại DN nhưng có 

am hiểu qua các nghiên cứu, qua thảo luận phát hiện thêm 2 nhân tố đồng thời bổ 

sung các biểu hiện đo lường nhân tố tác động đến việc công bố thông tin KTMT. 
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Từ kết quả thảo luận giúp tác giả xây dựng mô hình nhân tố tác động đến việc 

công bố thông tin KTMT tại DN NTTS Việt Nam. Cuối cùng, thảo luận với 

chuyên gia kiểm toán, giúp tác giả khẳng định việc các DN NTTS Việt Nam hiện 

chưa công bố thông tin về KTMT và bổ sung đo lường nhân tố tác động theo 

khía cạnh tuân thủ pháp luật, cần có các quy định về công bố thông tin KTMT để 

đảm bảo khả năng có thể thực hiện công bố thông tin KTMT. 

Các ý kiến thảo luận với từng đối tuợng chuyên gia được ghi nhận và biên 

tập các ý kiến trả lời theo câu hỏi gợi ý, sau đó tác giả đọc kỹ và nhận diện các ý 

kiến tương đồng với phản hồi của các chuyên gia để nhóm thành nhân tố và các 

biểu hiện đo lường, sau đó tổng hợp thành7 nhân tố có tác động đến việc công bố 

thông tin KTMT tại các doanh nghiệp NTTS Việt Nam gồm: 

1 Áp lực từ chính phủ, nhà nhập khẩu, nhà đầu tư, các tổ chức tài chính, 

cộng đồng về thông tin môi trường  

2 Lợi ích khi thực hiện KTMT  

3 Hướng dẫn thực hiện KTMT  

4 Thái độ của nhà quản lý về BVMT  

5 Trình độ am hiểu về KTMT của kế toán  

6 Nguồn lực tài chính cho thực hiện biện pháp BVMT  

7 Sự giám sát của các cơ quan quản lý đối với các biện pháp BVMT tại 

DN  

3.2.5.5. Thang đo các khái niệm nghiên cứu 

Việc xác định các biểu hiện (biến quan sát) đo lường nhân tố tác động đến việc 

công bố thông tin KTMT tại các DN NTTS Việt Nam được dựa trên: 

(1) Tổng hợp từ các nghiên cứu về các nhân tố ảnh hưởng đến việc công bố 

thông tin KTMT (bảng 2.4) 

(2) Từ kết quả thảo luận chuyên gia, tác giả rút trích các nhân tố và biểu hiện 

đo lường các nhân tố. 

Kết quả có 25 biểu hiện đo lường cho 7 nhân tố dự kiến, 4 biểu hiện đo lường 

cho biến phụ thuộc là công bố thông tin KTMT tại các DN NTTS Việt Nam.  
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Thang đo biến AL - “Áp lực từ chính phủ, nhà nhập khẩu, nhà đầu tư, các 

tổ chức tài chính, cộng đồng về thông tin môi trường” 

AL1 
Tuân thủ Luật bảo vệ môi trường của Việt Nam, tiêu chuẩn về 

bảo vệ môi trường trong NTTS của nước nhập khẩu 

AL2 
Công bố, cung cấp thông tin môi trường, thống kê, báo cáo môi 

trường theo yêu cầu của nhà nước, nhà đầu tư, tổ chức tài chính. 

AL3 
Xây dựng biện pháp cải thiện, phục hồi môi trường, hỗ trợ cho 

cộng đồng do hoạt động NTTS của doanh nghiệp gây ra 

AL4 Nhu cầu sử dụng thông tin môi trường trong việc ra quyết định 

Thang đo biến LI - “Lợi ích khi thực hiện KTMT” 

LI1 
Nâng cao hình ảnh tuân thủ pháp luật, giá trị đạo đức, uy tín của 

doanh nghiệp  

LI2 Xuất khẩu thuận lợi hơn  

LI3 

Thực hiện KTMT làm tăng chi phí do phải thực hiện hệ thống 

quản lý môi trường nhưng sẽ giảm chi phí sản xuất, tiết kiệm 

nguyên nhiên liệu, do nghiên cứu tái sử dụng chất thải, sử dụng 

nguyên liệu hiệu quả. 

LI4 
KTMT là công cụ giúp doanh nghiệp đánh giá được hiệu quả từ 

việc đầu tư cho các dự án; đổi mới quy trình NTTS tiên tiến 

Thang đo biến HD -  “Có các hướng dẫn thực hiện KTMT” 

HD1 Có quy định việc ghi nhận, trình bày thông tin KTMT 

HD2 
Quy định việc công bố thông KTMT trên BCTC và các báo cáo 

kế toán khác 
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HD3 
Các tổ chức nghề nghiệp về kế toán có tài liệu hướng dẫn thực 

hiện KTMT tại doanh nghiệp 

Thang đo biến NQL - “Thái độ của nhà quản lý về bảo vệ môi trường” 

NQL1 Ủng hộ việc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường 

NQL2 
Ủng hộ việc lập và trình bày các thông tin môi trường trên báo 

cáo kế toán 

NQL3 
Quan tâm đến nghiên cứu biện pháp kỹ thuật để thực hiện NTTS 

bền vững 

NQL4 
Nhà quản lý cho rằng thực hiện KTMT giúp tăng lợi thế cạnh 

tranh cho doanh nghiệp 

Thang đo biến KT - “Trình độ am hiểu về KTMT của kế toán” 

KT1 Kế toán hiểu được lợi ích khi thực hiện KTMT 

KT2 

Kế toán nhận diện, đo lường được tài sản môi trường, nợ phải trả 

môi trường, doanh thu, thu nhập, chi phí môi trường từ việc thực 

hiện các quy định về bảo vệ môi trường 

KT3 Kế toán lập được các báo cáo môi trường theo yêu cầu 

Thang đo biến TC - “Nguồn tài chính cho thực hiện biện pháp bảo vệ môi 

trường” 

TC1 

Có phát sinh các chi phí liên quan đến môi trường như phí bảo vệ 

môi trường đối với nước thải công nghiệp; Chi phí xử lý ao nuôi 

trước, trong và sau khi NTTS  

TC2 

Có đầu tư cho thực hành NTTS theo 

VietGAP/GlobalGAP/ASC/BAP đáp ứng quy định của Việt Nam 

và nước nhập khẩu 
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TC3 

Có đầu tư tài sản cho bảo vệ môi trường như hệ thống thu gom, 

xử lý các nguồn thải (nước thải, khí thải, chất thải rắn, …) đảm 

bảo Quy chuẩn kỹ thuật môi trường và Tiêu chuẩn Việt Nam về 

môi trường 

TC4 Có ngân sách cho thực hiện hệ thống quản lý môi trường 

Thang đo biến GS - “Có sự giám sát của các cơ quan quản lý đối với các 

biện pháp bảo vệ môi trường tại DN” 

GS1 
Việc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường của doanh 

nghiệp được kiểm tra, giám sát định kỳ, đột xuất.  

GS2 
Có thanh tra, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch, biện pháp bảo vệ 

môi trường tại doanh nghiệp sau khi doanh nghiệp bị vi phạm. 

GS3 

Khi Doanh nghiệp vi phạm về bảo vệ môi trường bị xử lý theo 

Luật bảo vệ môi trường và các nghị định về xử phạt vi phạm 

trong lĩnh vực MT 

Thang đo biến phụ thuộc CBTT - “Công bố thông tin KTMT tại các DN 

NTTS Việt Nam” 

CBTT1 

Công bố chính sách môi trường, cam kết bảo vệ môi trường, 

những trách nhiệm mà doanh nghiệp phải gánh chịu khi có sự cố 

môi trường xảy ra trên BCTC/BCTN/BC phát triển bền vững 

CBTT2 
Công bố các tác động môi trường, biện pháp khắc phục tác động 

môi trường qua các báo cáo khi NTTS. 

CBTT3 
Thuyết minh đầy đủ chi phí liên quan đến đảm bảo tiêu chuẩn về 

môi trường khi NTTS trên TMBCTC 

CBTT4 Thông tin về chi phí, thu nhập, tài sản, nợ phải trả môi trường 
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được doanh nghiệp công bố đáp ứng nhu cầu của người sử dụng 

(Xem kết quả thảo luận chuyên gia ở phụ lục 4.3, 4.4, 4.6  và  bảng 4.1) 

3.2.6 Giả thuyết nghiên cứu  

Từ các lý thuyết nền giải thích cho việc công bố thông tin KTMT và các 

nghiên cứu trước, kết quả thảo luận chuyên gia phát hiện các nhân tố tác động 

đến việc công bố thông tin KTMT tại các DN NTTS Việt Nam, tác giả xác định 

các giả thuyết nghiên cứu như sau: 

H1 Áp lực từ chính phủ, nhà nhập khẩu, nhà đầu tư, các tổ chức tài chính, 

cộng đồng về thông tin môi trường có tác động tích cực đến việc công 

bố thông tin KTMT tại các DN NTTS Việt Nam 

H2 Lợi ích khi thực hiện KTMT có tác động tích cực đến việc công bố 

thông tin KTMT tại các DN NTTS Việt Nam 

H3 Hướng dẫn thực hiện KTMT có tác động tích cực đến việc công bố 

thông tin KTMT tại các DN NTTS Việt Nam 

H4 Thái độ của nhà quản lý về BVMT có tác động tích cực đến việc công 

bố thông tin KTMT tại các DN NTTS Việt Nam 

H5 Trình độ am hiểu về KTMT của kế toán có tác động tích cực đến việc 

công bố thông tin KTMT tại các DN NTTS Việt Nam 

H6 Nguồn lực tài chính cho thực hiện biện pháp BVMT có tác động tích 

cực đến việc công bố thông tin KTMT tại các DN NTTS Việt Nam 

H7 Sự giám sát của các cơ quan quản lý đối với các biện pháp BVMT tại 

DN có tác động tích cực đến việc công bố thông tin KTMT tại các DN 

NTTS Việt Nam 

3.3 Nghiên cứu định lượng  

Để trả lời câu hỏi nghiên cứu 3 “Mức độ ảnh hưởng các nhân tố tác động 

đến việc công bố thông tin KTMT tại các doanh nghiệp NTTS Việt Nam?” tác 

giả thực hiện theo quy trình như sau: 
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3.3.1 Quy trình nghiên cứu định lượng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

Hình 3.3. Quy trình nghiên cứu định lượng 

3.3.2 Phương pháp nghiên cứu, công cụ và phương pháp thu thập dữ liệu 

nghiên cứu 

3.3.2.1. Phương pháp khảo sát 

Nghiên cứu định lượng bao gồm hai phương pháp chính là khảo sát và thực 

nghiệm. Trong nghiên cứu này, tác giả sử dụng phương pháp khảo sát do phương 

pháp này là dạng thiết kế để thu thập dữ liệu phổ biến nhất trong nghiên cứu định 

lượng, đặc biệt là trong các thị trường chưa được phát triển, dữ liệu thứ cấp 

thường không có hoặc không đầy đủ, độ tin cậy không cao (Nguyễn Đình Thọ, 

2013).  

Tại Việt Nam, KTMT chưa được áp dụng,thông tin KTMT được công bố là 

thông tin chung về môi trường, chưa có thông tin về kế toán. Vì vậy, tác giả 

không sử dụng phương pháp phân tích nội dung hay chấm điểm công bố thông 

Bảng câu hỏi 

hoàn chỉnh 

 

 Phân tích EFA 

Mục tiêu 

nghiên cứu 
Công cụ 

nghiên cứu 

Thu thập dữ 

liệu 
Phân tích dữ 

liệu định lượng 

Bảng câu hỏi 

nháp 

Bảng câu hỏi 

nháp cuối 

 

Kiểm định thang 

đo (Cronbach α) 
 

Kiểm định mô hình 

hồi quy 

α test 

β test 

Ngoài nhóm 

nghiên cứu 

3 DN 

N = 148 
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tin như các nghiên cứu nước ngoài. Phương pháp khảo sát được sử dụng để hỏi 

về mức độ đồng ý về các nhân tố và biến quan sát đo lường nhân tố tác động đến 

việc công bố thông tin KTMT tại các DN NTTS Việt Nam. 

3.3.2.2. Công cụ sử dụng  

Trên cơ sở kích thước mẫu và phương pháp chọn mẫu đã xác định, tác giả 

tiến hành lựa chọn phương pháp thu thập dữ liệu phù hợp. Công cụ thu thập dữ 

liệu được sử dụng phổ biến trong nghiên cứu định lượng hiện nay là bảng câu 

hỏi. Bảng câu hỏi được sử dụng để thu thập dữ liệu thông qua phương pháp 

phỏng vấn, bao gồm: phỏng vấn trực diện, qua điện thoại, bằng cách gửi thư, và 

thông qua mạng Internet (bao gồm thư điện tử e-mail) (Nguyễn Đình Thọ, 2013). 

3.3.2.3. Phương pháp thu thập dữ liệu nghiên cứu 

Nghiên cứu này chọn cách thu thập dữ liệu bằng cách gửi thư qua bưu điện, 

qua e-mail, phỏng vấn trực diện, qua thành viên hỗ trợ khảo sát. Tác giả nhờ sự 

hỗ trợ của chi cục Thủy sản Tỉnh Vĩnh Long để khảo sát thông qua cán bộ của 

chi cục, hàng tháng cán bộ của chi cục có đợt thu thập thông tin về NTTS tại các 

cơ sở, vùng nuôi. Kênh thu thập này nhận được phản hồi khá tích cực. Đối với 

các Tỉnh trong khu vực ĐBSCL, tác giả không có điều kiện tiếp cận trực tiếp mà 

qua sự giới thiệu của Hiệp Hội Thủy sản, trong buổi họp của Hiệp Hội tác giả gửi 

Bảng câu hỏi khảo sát để thu thập thông tin, qua kênh này kết quả thu nhận chậm 

hơn so với Tỉnh Vĩnh Long.  

Theo Nguyễn Đình Thọ (2013), đối tượng nghiên cứu bao gồm hai dạng: 

đối tượng thu thập dữ liệu hay đối tượng khảo sát và đối tượng phân tích còn gọi 

là đơn vị phân tích. Trong nghiên cứu khoa học, đơn vị phân tích và đơn vị thu 

thập dữ liệu thường trùng nhau, tuy nhiên chúng là hai khái niệm khác nhau phản 

ánh hai vấn đề khác nhau trong nghiên cứu. Những gì hay những ai chúng ta 

muốn nghiên cứu (phân tích) và những gì hay những ai chúng ta cần thu thập dữ 

liệu để phân tích đôi khi không trùng nhau. 

Trong luận án này, đối tượng phân tích và đối tượng khảo sát không trùng 

nhau. Cụ thể, đối tượng phân tích trong luận án là DN NTTS Việt Nam tuy nhiên 
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đối tượng khảo sát là 1 người Thuộc Ban Giám đốc, 1 Kế toán trưởng hoặc phụ 

trách kế toán và 01 cán bộ phụ trách NTTS hoặc môi trường tại DN để đánh giá 

thực trạng và phát hiện các nhân tố tác động đến việc công bố thông tin KTMT 

tại DN NTTS Việt Nam. 

3.3.3 Phương pháp chọn mẫu nghiên cứu 

3.3.3.1. Số lượng mẫu 

Trong nghiên cứu này, tác giả sử dụng phương pháp phân tích nhân tố 

khám phá EFA để rút trích nhân tố và sử dụng mô hình hồi quy bội để kiểm định 

tác động của các nhân tố đến việc công bố thông tin KTMTtại DN NTTS Việt 

Nam. Để sử dụng EFA thì kích thước mẫu theo tỉ lệ quan sát/biến đo lường là 5:1 

– tức là 1 biến đo lường cần tối thiểu 5 quan sát, tốt nhất là 10:1 trở lên (Hair & 

cộng sự, 2006). 

 Tác giả đề xuất mô hình có 8 nhân tố (7 biến độc lập và 1 biến phụ thuộc) 

với 29 biến quan sát, nếu tính theo tỷ lệ 5:1 thì cần số mẫu là 145.  

 Nghiên cứu này tiến hành khảo sát về mức độ đồng ý cho các biến quan 

sát đo lường nhân tố tác động đến việc công bố thông tin KTMTtại các DN 

NTTS Việt Nam. Số lượng phiếu khảo sát được gửi là 200, đối tượng trả lời là 

quản lý DN, kế toán Trưởng hoặc phụ trách kế toán, phụ trách kỹ thuật NTTS 

hoặc môi trường của DN NTTS. Kết quả thu về 162 phiếu, có 148 phiếu hợp lệ. 

3.3.3.2. Phương pháp chọn mẫu  

Nghiên cứu này sử dụng phương pháp chọn mẫu là phương pháp chọn mẫu 

thuận tiện kết hợp phát triển mầm (Nguyễn Đình Thọ, 2013). Với phương pháp 

chọn mẫu thuận tiện kết hợp phát triển mầm, tác giả sẽ chọn bất kỳ DN nào trong 

số các DN NTTS Việt Nam mà tác giả có thể tiếp cận và khảo sát được để đưa 

vào mẫu tiến hành khảo sát. Việc tiếp cận với các DN gặp khó khăn vì nhà quản 

lý DN thường rất bận rộn và sự sẵn sàng hỗ trợ cho các nghiên cứu hàn lâm 

không nhiều, mặt khác cán bộ phụ trách kỹ thuật NTTS hoặc môi trường tại DN 

thường ở vùng nuôi không ở trụ sở của DN vì vậy việc liên hệ để thực hiện khảo 

sát gặp khó khăn do đó phương pháp chọn mẫu này là phù hợp.  
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3.3.4 Thiết kế bảng câu hỏi khảo sát 

3.3.4.1. Thiết kế bảng câu hỏi nháp  

Theo Nguyễn Đình Thọ (2013) thiết kế bảng câu hỏi nháp được căn cứ vào 

nội dung các thang đo của các biến đã được xây dựng trước đó. Do KTMT là một 

khái niệm mới đối với các DN do đó trước khi hỏi các nhân tố tác động đến công 

bố thông tin KTMT thì thiết kế thu thập thêm các thông tin về việc có đầu tư, ghi 

nhận các thông tin liên quan chi phí, thu nhập, nợ phải trả và báo cáo môi trường 

trong hoạt động sản xuất tại DN.  

Việc thiết kế bảng câu hỏi được sắp xếp theo trình tự từ câu đơn giản, gần 

gũi với hoạt động tại DN sau đó phát triển các câu hỏi có tính phức tạp hơn. Do 

vấn đề nghiên cứu khá mới do vậy để thu thập được thông tin câu hỏi chủ yếu là 

dạng câu hỏi đóng. Đối với phần III. Các nhân tố dựa trên mức độ đồng ý người 

trả lời lựa chọn từ mức 1 đến 5 của thang đo Likert theo từng câu hỏi.  

3.3.4.2. Bảng câu hỏi nháp cuối cùng  

Bảng câu hỏi nháp sẽ được chuyển cho các chuyên gia ngoài nhóm nghiên 

cứu để thu thập ý kiến và tiến hành điều chỉnh lần 1 (α test). Việc thảo luận với 

chuyên gia về NTTS, quản lý và kế toán tại DN NTTS giúp tác giả thiết kế các 

nội dung này phù hợp thực tế tại DN, thuận lợi cho việc trả lời khảo sát. Qua 

bước α test, nghiên cứu đã nhận được những ý kiến khuyến nghị: 

- Bổ sung giới thiệu về vấn đề nghiên cứu, thông tin chung về DN nên cụ 

thể hơn. 

- Phần các câu hỏi nên hạn chế câu hỏi mở, các câu hỏi đóng sẽ giúp thu 

nhận thông tin dễ dàng hơn. Đối với các câu hỏi 3,4,5 cần bổ sung các gợi ý ghi 

nhận cụ thể để người trả lời lựa chọn. 

- Phần thực trạng KTMT: Do thực tế tại DN chưa áp dụng KTMT vì vậy 

không thể đánh giá thực trạng mà chỉ có thể nhận diện tại DN có phát sinh các 

đối tượng KTMT hay không. Do đó, tác giả nêu các khoản đầu tư, nợ phải trả và 

chi phí có thể phát sinh để hỏi về cách ghi nhận hiện tại. Qua bước α test cho 

thấy việc hỏi về giá trị, ghi nhận vào tài khoản là khó để trả lời do đó nên điều 
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chỉnh để thu thập được thông tin. Sau khi tiếp thu tác giả sửa chữa Bảng câu hỏi 

nháp để có Bảng câu hỏi nháp cuối cùng.(Phụ lục 3.3. Bảng câu hỏi nháp) 

3.3.4.3. Bảng câu hỏi hoàn chỉnh  

Bảng câu hỏi nháp cuối cùng được qua lần thử thứ hai (β test) thông qua 

việc thu thập ý kiến của 3 DN đã được lựa chọn trong mẫu nghiên cứu với mục 

đích đánh giá bảng câu hỏi. Sau bước thử này, tác giả điều chỉnh về từ ngữ và sắp 

xếp câu hỏi, thứ tự nội dung về tài sản, nợ phải trả, thu nhập, chi phí môi trường 

để thuận lợi khi nhập dữ liệu, dự kiến tài khoản ghi nhận cho từng nội dung về 

các khoản đầu tư về môi trường, nợ phải trả, doanh thu, thu nhập và chi phí môi 

trường. Cuối cùng bảng câu hỏi hoàn chỉnh được thiết lập và sẵn sàng cho công 

việc khảo sát. 

(Phụ lục 3.4. Bảng câu hỏi chính thức) 

3.3.5 Phương pháp phân tích dữ liệu 

Sau khi nhận được phản hồi khảo sát, các dữ liệu thu thập được tiến hành 

xử lý và phân tích theo trình tự sau đây: 

3.3.5.1. Chuẩn bị dữ liệu 

 Bao gồm các công việc mã hóa dữ liệu, thiết lập ma trận dữ liệu và làm 

sạch dữ liệu. 

Mã hóa dữ liệu: Sau khi dữ liệu thu thập đã được kiểm tra, tiến hành mã 

hoá các biến. Đối với thông tin thu thập bằng dữ liệu định tính, sẽ chuyển đổi các 

trả lời thành dạng mã số để nhập và xử lý. 

Ma trận dữ liệu: Bảng câu hỏi sau khi đã được hiệu chỉnh và mã hóa sẽ 

được nhập vào máy tính dưới dạng ma trận. Phần mềm xử lý dữ liệu được lựa 

chọn là SPSS 20. Kết quả có 148 mẫu trả lời và 29 biến quan sát. 

Làm sạch dữ liệu: trước khi xử lý, dữ liệu được làm sạch nhằm phát hiện 

các sai sót như các ô trống và trả lời không hợp lý. Sau đó, thống kê mô tả các 

biến. 

3.3.5.2. Kiểm tra độ tin cậy của thang đo bằng Cronbach α 

 Nghiên cứu sử dụng hệ số Cronbach α, kết hợp với việc sử dụng hệ số 
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tương quan biến-tổng hiệu chỉnh (Corrected Item-Total Correlation) để đánh giá 

mối quan hệ tương quan giữa một biến quan sát với các biến còn lại. 

Nguyễn Đình Thọ (2013) độ tin cậy thang đo thường được dùng nhiều nhất 

là tính nhất quán nội tại, nói lên mối quan hệ của các biến quan sát trong cùng 

một thang đo. Nghiên cứu này sử dụng tính nhất quán nội tại để kiểm tra độ tin 

cậy của thang đo thông qua hệ số Cronbach α. 

Nghiên cứu này lựa chọn hệ số Alpha của tổng thể >0,6 và hệ số tương 

quan biến tổng >0,3. Các biến quan sát không đủ điều kiện sẽ bị loại sau đó chạy 

lại thang đo. Kết quả kiểm tra Cronbach α đã loại 2 biến không đủ điều kiện còn 

lại 27 biến được sử dụng cho phân tích nhân tố khám phá. 

3.3.5.3. Phân tích nhân tố khám phá EFA. 

Đinh Phi Hổ (2018) phân tích nhân tố khám phá qua các kiểm định sau đây: 

(1) Kiểm định tính thích hợp của EFA 

Thước đo KMO được sử dụng với điều kiện 0,5<=KMO<=1. 

(2) Kiểm định tính tương quan giữa các biến quan sát 

 Sử dụng kiểm định Bartlett điều kiện Sig.<=0,05 cho thấy các biến quan sát có 

tương quan trong mỗi nhân tố. 

(3) Kiểm định phương sai trích 

 Dựa vào bảng tổng phương sai được giải thích (total variance explained). Tiêu 

chuẩn chấp nhận là phương sai trích >50%, Eigenvalues>1. Kết quả có 6 nhân tố 

được rút trích tại Eigenvalues= 1,380 với phương sai trích là 73,627%. 

(4) Đặt lại tên các biến 

 Sau khi các nhân tố được rút trích thành các nhóm nhân tố chính, tác giả 

đặt tên lại theo các biến độc lập và biến phụ thuộc. Trong đó, biến phụ thuộc là 

công bố thông tin KTMT tại DN NTTS Việt Nam, các biến độc lập là các nhân 

tố tác động đến việc công bố thông tin KTMT tại DN NTTS Việt Nam gồm: (1) 

Áp lực từ chính phủ, nhà nhập khẩu, nhà đầu tư, các tổ chức tài chính, cộng đồng 

về thông tin môi trường (2) Lợi ích khi thực hiện KTMT (3) Có hướng dẫn thực 

hiện KTMT (4) Thái độ ủng hộ của nhà quản lý về BVMT (5) Trình độ am hiểu 
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về KTMT của kế toán (6) Có sự giám sát của các cơ quan quản lý đối với các 

biện pháp BVMT tại DN. 

3.3.5.4  Phân tích hồi quy bội.  

Đinh Phi Hổ (2018) việc phân tích hồi quy được tiến hành qua 4 kiểm định 

sau đây: 

(1) Kiểm định hệ số hồi quy 

Căn cứ vào các nhân tố được rút trích ở phân tích EFA, tiến hành kiểm định 

hệ số hồi quy. Nếu sig.<= 0,05 thì mô hình đảm bảo có ý nghĩa. 

(2) Kiểm định mức độ giải thích của mô hình 

Nghiên cứu dựa vào hệ số R2 adj để kết luận về mức độ giải thích của mô 

hình. Hệ số này cho biết mức độ giải thích của 6 biến độc lập gồm (1) Áp lực từ 

chính phủ, nhà nhập khẩu, nhà đầu tư, các tổ chức tài chính, cộng đồng về thông 

tin môi trường (2) Lợi ích khi thực hiện KTMT (3) Có hướng dẫn thực hiện 

KTMT (4) Thái độ ủng hộ của nhà quản lý về BVMT (5) Trình độ am hiểu về 

KTMT của kế toán (6) Có sự giám sát của các cơ quan quản lý đối với các biện 

pháp BVMT tại DN đối với biến phụ thuộc là “Công bố thông tin KTMT tại các 

DN NTTS Việt Nam” có phạm vi biến thiên từ 0 đến 1.  

(3) Kiểm định tính phù hợp của mô hình 

Để kiểm định tính phù hợp của mô hình tác giả sử dụng phân tích ANOVA 

bằng kiểm định F. 

(4) Kiểm định phương sai của phần dư không đổi 

Sử dụng kiểm định Spearman để kiểm tra giữa từng biến độc lập có ý nghĩa 

thống kê với giá trị tuyệt đối của phần dư được chuẩn hóa. Tiêu chuẩn các hệ số 

tương quan hạng Spearman có Sig. >0,05. 
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Kết luận chương 3 

 

Chương 3 đã mô tả phương pháp nghiên cứu được sử dụng là phương pháp 

hỗn hợp được thực hiện theo trình tự: 

Phương pháp nghiên cứu định tính: Phương pháp này được sử dụng để trả 

lời câu hỏi nghiên cứu thứ nhất và thứ hai. Qua thu thập các dữ liệu được công 

bố trên báo cáo tài chính và báo cáo thường niên của công ty NTTS niêm yết 

năm 2016, 2017 để nhận định thực trạng việc công bố thông tin KTMT tại các 

DN NTTS Việt Nam. Tiếp theo sử dụng dàn bài thảo luận để phỏng vấn chuyên 

gia nhằm xác định các nhân tố và yếu tố đo lường các nhân tố tác động đến việc 

công bố thông tin KTMT tại các DN NTTS Việt Nam.  

Phương pháp nghiên cứu định lượng: Căn cứ vào mô hình đề xuất từ 

nghiên cứu định tính, nghiên cứu này thiết kế bảng câu hỏi khảo sát sau đó tiến 

hành khảo sát với số phiếu thu về hợp lệ là 148. Sau đó tiến hành nhập dữ liệu, 

mã hóa dữ liệu và phân tích độ tin cậy thang đo nhằm loại biến quan sát không 

đóng góp nhiều cho sự mô tả khái niệm. Kế đến mô tả các bước phân tích EFA 

và phân tích hồi quy.   
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CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN 

Trong chương này gồm 4 nội dung chính. Đầu tiên phần 4.1 trình bày thực 

trạng công bố thông tin KTMT tại DN NTTS Việt Nam, tiếp theo phần 4.2 là kết 

quả nghiên cứu định tính nhằm xây dựng mô hình các nhân tố tác động đến việc 

công bố thông tin KTMT tại DN NTTS Việt Nam. Sau khi xây dựng mô hình, 

phần 4.3 thực hiện khảo sát dữ liệu để đánh giá độ tin cây thang đo và xác định 

các nhân tố bằng phương pháp EFA, phân tích hồi quy để xác định nhân tố nào 

thực sự tác động đến công bố thông tin KTMT tại DN NTTS Việt Nam. Từ kết 

quả trên phần 4.4 đưa ra bàn luận và so sánh phát hiện mới với các nghiên cứu 

trước. 

4.1 Thực trạng công bố thông tin KTMT tại các DN NTTS Việt Nam 

4.1.1 Phương pháp thực hiện 

Để đánh giá thực trạng công bố thông tin KTMT tại các DN NTTS Việt 

Nam, nghiên cứu này đã tiến hành thu thập thông tin về môi trường được thu 

thập từ BCTC và BCTN năm 2016, 2017 của các công ty thủy sản niêm yết trên 

sàn giao dịch HSX, HNX và Upcom để tìm các cam kết, chính sách BVMT, 

thông tin về chi phí, thu thập, tài sản, nợ phải trả môi trường để có căn cứ nhận 

định và khuyến nghị. Kết quả trong số 160 công ty thuộc lĩnh vực nông nghiệp 

có 26 công ty có kinh doanh nuôi trồng thủy sản. 

(Phụ lục 4.1. Danh sách công ty thủy sản niêm yết) 

4.1.2 Kết quả nghiên cứu về công bố thông tin KTMT tại các DN NTTS Việt 

Nam 

Qua xem xét BCTC và BCTN, các thông tin chung có liên quan đến môi 

trường được công bố trên BCTC và BCTN, không có thông tin về KTMT công 

bố trên Bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả kinh doanh. Trong số 26 công ty 

thủy sản có 21 công ty có trình bày thông tin có liên quan đến môi trường trên 

thuyết minh BCTC, BCTN. 

Thông tin chung về môi trường chủ yếu là thông tin định tính gồm các cam 
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kết BVMT, đầu tư thiết bị, hệ thống xử lý nước thải, DN có báo cáo đánh giá tác 

động môi trường, thực hành nuôi thủy sản theo quy trình tiên tiến GlobalGAP, 

ASC, BAP, sử dụng nguyên liệu, bao bì thân thiện với môi trường. Việc bị xử 

phạt hành chính do xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật cũng được công bố trên 

BCTN. 

 Trên bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả kinh doanh không có thông tin 

về KTMT nhưng trên thuyết minh BCTC thì có nêu thông tin liên quan đến 

BVMT hoặc thực hiện quy định môi trường trong NTTS như chi phí xây dựng dự 

án xử lý nước thải, các khoản chi phí trả trước dài hạn như phân bổ chi phí đền 

bù thiệt hại, chi phí xây dựng, đào ao nuôi, phí kiểm nghiệm, thu nhập từ bán phế 

liệu.  

Tuy nhiên, mức độ trình bày thông tin của các công ty là khác nhau. Có 

nhiều nội dung không xác định được giá trị cụ thể hoặc chi phí đầu tư cho hệ 

thống xử lý nước thải,… Ví dụ như thông tin về bị phạt vi phạm hành chính do 

xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật chỉ được trình bày trên BCTN nhưng trên 

BCTC không nêu rõ chi phí này là bao nhiêu hoặc công ty có dự án đầu tư thiết 

bị xử lý nước thải, chất thải ra môi trường nhưng trên BCTC lại không trình bày 

cụ thể chi phí có liên quan,... 

 (Phụ lục 4.2. Thông tin KTMT trình bày trên BCTN, BCTC) 

4.1.3 Nhận xét việc công bố thông tin KTMT tại các DN NTTS Việt Nam 

 Công bố thông tin KTMT hiện nay của các công ty thủy sản niêm yết chỉ 

là các thông tin chung về môi trường, chưa công bố các thông tin về KTMT. 

Thông tin chung về môi trường công bố theo quy định của thông tư 

155/2015/TT-BTC về hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. 

Hình thức chủ yếu là công bố dạng thông tin định tính qua Báo cáo thường niên 

và thuyết minh BCTC hoặc tích hợp trong báo cáo phát triển bền vững với 

BCTN. 

Các đối tượng của KTMT chưa được ghi nhận và đo lường: Chi phí đầu tư 

xây dựng hệ thống xử lý chất thải, chi phí xử lý chất thải, chi phí thực hiện chứng 
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nhận chưa được công bố hình thức thông tin tài chính. Các khoản nợ phải trả về 

môi trường như chi phí xử phạt, đền bù cũng chỉ dạng thông tin định tính. 

Các cam kết về tuân thủ pháp luật môi trường, sử dụng nguyên liệu, bao bì 

thân thiện với môi trường được tuyên bố nhưng thiếu dữ liệu để đánh giá được 

việc thực hiện có hiệu quả. 

4.2 Kết quả nghiên cứu định tính 

4.2.1 Mô tả đối tượng thảo luận  

Thảo luận chuyên gia nhằm nhận diện các nhân tố tác động, xây dựng thang 

đo các nhân tố tác động đến việc công bố thông tin KTMT tại các DN NTTS Việt 

Nam. Nghiên cứu chọn các chuyên gia gồm: 

(1) Quản lý, kế toán Trưởng tại DN NTTS là đối tượng am hiểu về tác 

động môi trường của hoạt động NTTS, trực tiếp tổ chức thực hiện những giải 

pháp kỹ thuật, những yêu cầu về môi trường mà DN NTTS phải tuân thủ, ghi 

nhận và báo cáo thông tin môi trường theo quy định. Đây cũng chính là đối 

tượng có khả năng thực hiện và quyết định công bố thông tin KTMT. 

(2) Chuyên gia về KTMT để giúp cho việc khám phá các nhân tố tác động 

đến công bố thông tin KTMT và các yếu tố đo lường cho các nhân tố tác động. 

(3) Chuyên gia trong lĩnh vực kiểm toán: là đối tượng có khả năng tác 

động, đề xuất những chính sách để gia tăng việc công bố thông tin KTMT tại DN 

NTTS. 

Nghiên cứu đã tiến hành phỏng vấn từ tháng 6/2017 đến tháng 11/2017 qua 

email, điện thoại và có trao đổi lại trên ý kiến phản hồi để làm rõ hơn nội dung 

thảo luận và ý kiến góp ý của các chuyên gia.  

Kết quả thảo luận chuyên gia làm cơ sở đề xuất mô hình các nhân tố tác 

động đến việc công bố thông tin KTMT tại các DN NTTS Việt Nam. 

4.2.2 Phương pháp và quy trình thực hiện 

4.2.2.1 Phương pháp thực hiện  
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Trên cơ sở Dàn bài thảo luận đã xây dựng ở chương 3, tác giả tiến hành 

thảo luận với từng nhóm đối tượng.Cuộc thảo luận được tiến hành chủ yếu qua 

điện thoại, email, thảo luận trực tiếp sau khi đã có ý kiến về nội dung lần đầu đã 

được tác giả biên tập lại ý kiến thành từng phiếu trả lời. Các phiếu được tổng hợp 

theo nhóm để phân tích và rút trích nhân tố, sau đó tổng hợp thành các nhân tố và 

yếu tố đo lường tương ứng.  

4.2.2.2 Quy trình thực hiện 

Việc thảo luận đối với từng nhóm được tiến hành như sau: 

- Nhóm chuyên gia là Quản lý và Kế toán Trưởng tại Doanh nghiệp 

NTTS (Ký hiệu S1: Từ S1.1 đến S1.4), qua thảo luận với 2 giám đốc và 2 kế toán 

Trưởng, tác giả xác định được 5 nhân tố có tác động đến việc công bố thông tin 

KTMT tại DN NTTS Việt Nam. Qua thảo luận cũng nhận diện được một số biểu 

hiện đo lường các nhân tố tác động đến công bố thông tin KTMT tại DN NTTS 

Việt Nam. 

- Nhóm chuyên gia là giảng viên tại các Trường Đại học có công trình 

nghiên cứu về KTMT (Ký hiệu S2: Từ S2.1 đến S2.3). Qua thảo luận với 3 

chuyên gia, tác giả ghi nhận thêm được 2 nhân tố tác động đến việc công bố 

thông tin KTMT tại DN NTTS Việt Nam và các biểu hiện đo lường cho công bố 

thông tin, lợi ích, nguồn lực tài chính đầu tư cho BVMT 

- Nhóm chuyên gia lĩnh vực Kiểm toán (Ký hiệu S3: Từ S3.1 đến S3.2). 

Qua thảo luận với 2 chuyên gia, có sự thống nhất về thực trạng công bố thông tin 

KTMT tại Việt Nam nói chung và DN NTTS Việt Nam nói riêng. Nhấn mạnh 

tầm quan trọng của quy định, sự giám sát của cơ quan quản lý về bảo vệ môi 

trường trong NTTS đảm bảo phát triển bền vững. Tác giả ghi nhận được các biểu 

hiện để đo lường cho công bố thông tin KTMT và các nhân tố mà không phát 

hiện thêm nhân tố mới. 

Điểm bảo hòa ở đối tượng thứ 9. 
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4.2.3 Kết quả nghiên cứu định tính 

  Qua kết quả thảo luận chuyên gia cho thấy khi NTTS ngoài việc cần tuân 

thủ Luật Thủy sản, Luật Bảo vệ môi trường, các nghị định và thông tư hướng dẫn 

về đảm bảo quy định môi trường trong NTTS thì cần đảm bảo quy định về môi 

trường của nước nhập khẩu. Khi  DN NTTS tuân thủ môi trường thì ngoài lợi ích 

xuất khẩu thuận lợi hơn thì còn có lợi ích về hình ảnh của DN, điều này góp phần 

gia tăng lợi nhuận trong tương lai. Chế độ kế toán hiện nay theo quy định của Bộ 

Tài chính chưa cung cấp được đầy đủ các thông tin về biện pháp mà DN NTTS 

cam kết BVMT, việc thực hiện các cam kết đó, các khoản đầu tư, chi phí, trách 

nhiệm bồi thường do gây tác động xấu đến môi trường. DN chỉ báo cáo thông tin 

môi trường trong báo cáo đánh giá tác động môi trường nộp cho Sở Tài nguyên 

và môi trường. Một số DN trình bày trên Báo cáo thường niên, một số có lập báo 

cáo phát triển bền vững thì có trình bày 1 mục riêng về môi trường. 

Kết quả thảo luận chuyên giađược trình bày ở phụ lục 4.3, 4.4. Sau đó, tổng 

hợp nhân tố rút trích được trình bày ở bảng 4.1. 
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Bảng 4.1. Tổng hợp nhân tố và rút trích từ thảo luận chuyên gia 

TT Nhân tố Khái niệm Yếu tố đo lường 

1 

Áp lực từ chính 

phủ, nhà nhập 

khẩu, nhà đầu tư, 

các tổ chức tài 

chính, cộng đồng về 

thông tin môi 

trường 

Là áp lực tuân thủ Luật 

BVMT của Việt Nam, đáp 

ứng tiêu chuẩn về BVMT 

trong NTTS của nước nhập 

khẩu về công bố, cung cấp 

thông tin, có biện pháp cải 

thiện, phục hồi môi trường, 

hỗ trợ cho cộng đồng đáp 

ứng nhu cầu sử dụng thông 

tin cho việc ra quyết định. 

1. Tuân thủ Luật bảo vệ môi trường của Việt Nam, tiêu chuẩn về 

bảo vệ môi trường trong NTTS của nước nhập khẩu 

2. Công bố, cung cấp thông tin môi trường, thống kê, báo cáo 

môi trường theo yêu cầu của nhà nước, nhà đầu tư, tổ chức tài chính. 

3. Xây dựng biện pháp cải thiện, phục hồi môi trường, hỗ trợ 

cho cộng đồng do hoạt động NTTS của doanh nghiệp gây ra 

4. Nhu cầu sử dụng thông tin môi trường trong việc ra quyết 

định 

2 
Lợi ích khi thực 

hiện KTMT 

Bao gồm lợi ích về hình ảnh 

của doanh nghiệp nhằm 

nâng cao giá trị đạo đức, uy 

tín giúp DN xuất khẩu thuận 

lợi; lợi ích về kinh tế KTMT 

là công cụ đánh giá được 

hiệu quả từ việc đầu tư cho 

1. Nâng cao hình ảnh tuân thủ pháp luật, giá trị đạo đức, uy tín 

của doanh nghiệp 

2. Xuất khẩu thuận lợi hơn 

3. Thực hiện KTMT làm tăng chi phí do phải thực hiện hệ thống 

quản lý môi trường nhưng sẽ giảm chi phí sản xuất, tiết kiệm nguyên 

nhiên liệu, do nghiên cứu tái sử dụng chất thải, sử dụng nguyên liệu 

hiệu quả 
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các dự án; đổi mới quy trình 

NTTS tiên tiến. 

4. Công cụ đánh giá được hiệu quả từ việc đầu tư cho các dự án; 

đổi mới quy trình NTTS tiên tiến 

3 
Có các hướng dẫn 

thực hiện KTMT 

Có quy định của nhà nước 

hoặc tài liệu của tổ chức 

nghề nghiệp hướng dẫn việc 

ghi nhận, trình bày và công 

bố thông tin KTMT. 

1.Có quy định việc ghi nhận, trình bày thông tin KTMT 

2. Quy định việc công bố thông KTMT trên BCTC và các báo cáo kế 

toán khác 

3.  Các tổ chức nghề nghiệp về kế toán có tài liệu hướng dẫn thực 

hiện KTMT tại doanh nghiệp 

4 

Thái độ của nhà 

quản lý về bảo vệ 

môi trường 

Qua việc ủng hộ thực hiện 

biện pháp BVMT, có quan 

tâm chỉ đạo nghiên cứu biện 

pháp kỹ thuật để thực hiện 

NTTS bền vững; ủng hộ 

thực hiện KTMT để công bố 

thông tin môi trường. 

1. Ủng hộ việc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường 

2. Ủng hộ việc lập và trình bày các thông tin môi trường trên báo 

cáo kế toán 

3. Quan tâm đến nghiên cứu biện pháp kỹ thuật để thực hiện 

NTTS bền vững 

4. Nhà quản lý cho rằng thực hiện KTMT giúp tăng lợi thế cạnh 

tranh cho doanh nghiệp 

5 

Trình độ am hiểu 

về KTMT của kế 

toán 

Là việc kế toán Nhận diện, 

đo lường được tài sản môi 

trường, nợ phải trả môi 

trường, doanh thu, thu nhập, 

1. Kế toán hiểu được lợi ích khi thực hiện KTMT 

2. Nhận diện, đo lường được tài sản môi trường, nợ phải trả môi 

trường, doanh thu, thu nhập, chi phí môi trường từ việc thực hiện các 

quy định về bảo vệ môi trường 
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chi phí môi trường từ việc 

thực hiện các quy định về 

bảo vệ môi trường, lập được 

báo cáo môi trường theo yêu 

cầu; hiểu được lợi ích 

KTMT. 

3. Kế toán lập được các báo cáo môi trường theo yêu cầu 

6 

Nguồn lực tài chính 

cho thực hiện biện 

pháp bảo vệ môi 

trường 

Là nguồn lực đầu tư cho 

thực hành NTTS tiên tiến, 

đầu tư cho tư tài sản cho bảo 

vệ môi trường như hệ thống 

thu gom, xử lý các nguồn 

thải; hệ thống quản lý môi 

trường; có hoạt động môi 

trường làm phát sinh chi phí 

môi trường. 

1. Có phát sinh các chi phí liên quan đến môi trường như phí bảo 

vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp; Chi phí xử lý Ao nuôi 

trước, trong và sau khi NTTS 

2. Có đầu tư cho thực hành NTTS theo 

VietGAP/GlobalGAP/ASC/BAP đáp ứng quy định của Việt Nam và 

nước nhập khẩu 

3.  Có đầu tư tài sản cho bảo vệ môi trường như hệ thống thu 

gom, xử lý các nguồn thải đảm bảo Quy chuẩn kỹ thuật môi trường 

và Tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường. 

4. Có ngân sách cho thực hiện hệ thống quản lý môi trường 

7 

Có sự giám sát của 

các cơ quan quản 

lý đối với các biện 

Là việc các DN được kiểm 

tra, giám sát việc thực hiện 

biện pháp BVMT, thực hiện 

1. Việc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường của doanh 

nghiệp được kiểm tra, giám sát định kỳ, đột xuất 

2. Có thanh tra, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch, biện pháp bảo 
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pháp bảo vệ môi 

trường tại DN 

các khắc phục sau vi phạm 

môi trường và bị xử phạt khi 

vi phạm trong lĩnh vực môi 

trường. 

vệ môi trường tại doanh nghiệp sau khi doanh nghiệp bị vi phạm. 

3. Khi Doanh nghiệp vi phạm về bảo vệ môi trường bị xử lý theo 

Luật bảo vệ môi trường và các nghị định về xử phạt vi phạm trong 

lĩnh vực môi trường. 

8 
Công bố thông tin 

KTMT 

Là công bố những thông tin 

về chính sách MT mà DN đã 

thực hiện, những dự định 

DN sẽ thực hiện; về chi phí, 

thu nhập, tài sản, nợ phải trả 

môi trường để đảm bảo tuân 

thủ pháp luật và yêu cầu các 

đối tượng có nhu cầu sử 

dụng thông tin. 

1. Công bố chính sách môi trường, cam kết bảo vệ môi trường, 

những trách nhiệm mà doanh nghiệp phải gánh chịu khi có sự cố môi 

trường xảy ra trên BCTC/BCTN/BC phát triển bền vững 

2. Công bố các tác động môi trường, biện pháp khắc phục tác 

động môi trường qua các báo cáo khi NTTS. 

3. Thuyết minh đầy đủ chi phí liên quan đến đảm bảo tiêu chuẩn 

về môi trường khi NTTS trên TMBCTC 

4. Thông tin về chi phí, thu nhập, tài sản, nợ phải trả môi trường 

được doanh nghiệp công bố đáp ứng nhu cầu của người sử dụng 

(Nguồn: NCS tổng hợp) 
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4.2.4 Kiểm tra kết quả nghiên cứu định tính 

Sau khi rút trích nhân tố và yếu tố đo lường các nhân tố tác động 

đến việc công bố thông tin KTMT tại các DN NTTS Việt Nam, tác giả đã 

khảo sát mức độ đồng ý kết quả nghiên cứu. Việc khảo sát được thực hiện 

với 9 đối tượng tham gia thảo luận và bổ sung thêm 16 đối tượng (Phụ lục 

4.5 Danh sách trả lời mức độ đồng ý các nhân tố tác động đến việc công bố 

thông tin KTMT tại DN NTTS Việt Nam) 

Bảng 4.2. Mức độ đồng ý nhân tố tác động đến việc công bố thông tin KTMT 

STT Tên các nhân tố Tỷ lệ đồng ý 

1 Áp lực từ chính phủ, nhà nhập khẩu, nhà đầu tư, các 

tổ chức tài chính, cộng đồng về thông tin môi trường 

100% 

2 Lợi ích khi thực hiện KTMT 100% 

3 Có các hướng dẫn thực hiện KTMT 100% 

4 Thái độ của nhà quản lý về BVMT 88% 

5 Trình độ am hiểu về KTMT của kế toán 80% 

6 Nguồn lực tài chính cho thực hiện biện pháp BVMT 84% 

7 Sự giám sát của các cơ quan quản lý đối với các biện 

pháp BVMT tại DN 

80% 

(Nguồn: NCS tổng hợp) 

4.2.5 Mô hình các nhân tố tác động đến việc công bố thông tin KTMT tại các 

DN NTTS Việt Nam 

Căn cứ vào kết quả đồng ý về các nhân tố tác động cho thấy tất cả các 

nhân tố có tỷ lệ đồng ý trên 50% nên tác giả sử dụng 7 nhân tố trên để xây dựng 

mô hình các nhân tố tác động đến việc công bố thông tin KTMT tại các DN 

NTTS Việt Nam ở hình 4.1. Thang đo các nhân tố trình bày ở phụ lục 4.6 (Phụ 
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lục 4.6.Thang đo các nhân tố tác động đến việc công bố thông tin KTMT tại các 

DN NTTS Việt Nam) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.1. Mô hình các nhân tố tác động đến việc công bố thông tin KTMT 

tại các DN NTTS Việt Nam 

Lợi ích khi thực hiện 

KTMT 
 

 

Công bố thông tin 

KTMT tại các DN 

NTTS Việt Nam 

Thái độ của nhà quản lý 

về BVMT 

Trình độ am hiểu về 

KTMT của kế toán 

Áp lực từ chính phủ, nhà 

nhập khẩu, nhà đầu tư, các 

tổ chức tài chính, cộng 

đồng về thông tin môi 

trường 

Có các hướng dẫn thực 

hiện KTMT 

Nguồn lực tài chính cho 

thực hiện biện pháp 

BVMT 
 

Có sự giám sát của các cơ 

quan quản lý đối với các 

biện pháp BVMT tại DN 
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4.3 Kết quả nghiên cứu định lượng 

4.3.1.Kết quả thống kê mô tả 

Bảng 4.3. Thống kê mô tả các biến 

 

Ký hiệu biến 

quan sát 

Số quan 

sát 

Giá trị 

thấp nhất 

Giá trị 

cao nhất 

Giá trị trung 

bình 

Độ lệch 

chuẩn 

AL1 148 1 5 3,55 1,145 

AL2 148 1 5 3,59 1,136 

AL3 148 1 5 3,70 1,140 

AL4 148 1 5 3,55 1,191 

LI1 148 1 5 3,22 1,354 

LI2 148 1 5 3,67 1,237 

LI3 148 1 5 2,97 1,475 

LI4 148 1 5 3,28 1,256 

HD1 148 2 5 3,03 ,803 

HD2 148 2 5 3,16 ,889 

HD3 148 2 5 3,15 ,891 

NQL1 148 2 5 3,61 ,869 

NQL2 148 2 5 3,15 ,794 

NQL3 148 2 5 3,22 ,772 

NQL4 148 2 5 3,36 ,865 

KT1 148 1 5 4,01 ,915 

KT2 148 2 5 3,64 ,888 

KT3 148 1 5 3,53 ,786 

TC1 148 1 4 2,56 ,827 

TC2 148 1 5 3,14 ,808 

TC3 148 2 5 3,22 ,752 

TC4 148 2 5 3,38 ,868 

GS1 148 1 5 2,90 1,276 

GS2 148 1 5 3,01 1,264 

GS3 148 1 5 2,99 1,226 

CBTT1 148 1 5 3,47 ,936 

CBTT2 148 1 5 3,13 ,971 

CBTT3 148 1 5 3,20 ,854 

CBTT4 148 1 5 3,22 ,848 

Valid N 

(listwise) 
148 

    

(Nguồn: Kết quả từ SPSS) 
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4.3.2. Đánh giá độ tin cậy của thang đo bằng Cronbach Alpha 

Bảng 4.4. Đánh giá độ tin cậy thang đo “Áp lực từ chính phủ,  

nhà nhập khẩu, nhà đầu tư, các tổ chức tài chính, cộng đồng về thông tin môi 

trường” 

Biến  

quan sát 

Trung bình 

thang đo nếu 

loại bỏ biến 

Phương sai 

thang đo nếu 

loại bỏ biến 

Tương quan 

biến tổng 

Cronbach’s 

Alpha nếu 

loại bỏ biến 

AL1 10,84 8,867 ,696 ,822 

AL2 10,81 8,780 ,720 ,812 

AL3 10,70 9,002 ,676 ,830 

AL4 10,84 8,513 ,718 ,813 

Cronbach’s Alpha =,858 

Bảng 4.4 cho thấy thang đo được cấu thành bởi 4 biến quan sát. Kết quả 

phân tích độ tin cậy của thang đo cho thấy tương quan biến tổng của tất cả các 

biến quan sát từ 0,676 đến 0,720 đều lớn hơn 0,3 và hệ số Cronbach’s Alpha 

=0,858>0,6. Vậy thang đo đạt độ tin cậy cần thiết. 

Bảng 4.5: Đánh giá độ tin cậy thang đo “Lợi ích khi thực hiện KTMT” 

Biến  

quan sát 

Trung bình 

thang đo nếu 

loại bỏ biến 

Phương sai 

thang đo nếu 

loại bỏ biến 

Tương quan 

biến tổng 

Cronbach’s 

Alpha nếu loại 

bỏ biến 

LI1 9,93 8,056 ,551 ,516 

LI2 9,48 8,469 ,574 ,510 

LI3 10,18 10,540 ,147 ,797 

LI4 9,86 8,308 ,585 ,500 

Cronbach’s Alpha =,662 
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Bảng 4.5 cho thấy thang đo được cấu thành bởi 4 biến quan sát, mặc dù 

Cronbach’s Alpha =0,662>0,6 đảm bảo độ tin cậy cần thiết. Tuy nhiên, biến 

LI3“Thực hiện KTMT làm tăng chi phí do phải thực hiện hệ thống quản lý môi 

trường nhưng sẽ giảm chi phí sản xuất, tiết kiệm nguyên nhiên liệu, do nghiên 

cứu tái sử dụng chất thải, sử dụng nguyên liệu hiệu quả” có hệ số tương quan 

biến tổng 0,147<0,3. Nếu loại biến này hệ số Cronbach’s Alpha =0,797>0,662 sẽ 

làm tăng độ tin cậy của thang đo. Nội dung của biến LI 3 nhấn mạnh đến hiệu 

quả khi thực hiện biện pháp bảo vệ môi trường, tuy nhiên trong một biến có hai 

vế vừa tăng chi phí thực hiện nhưng giảm chi phí sản xuất làm cho người trả lời 

khó lựa chọn khi chỉ chấp nhận một vế. Khi xem xét lại biến quan sát LI 4 

“KTMT là công cụ giúp doanh nghiệp đánh giá được hiệu quả từ việc đầu tư cho 

các dự án; đổi mới quy trình NTTS tiên tiến” đã có ý đánh giá hiệu quả đầu tư 

BVMT nên tác giả quyết định loại biến LI 3 để tăng độ tin cậy của thang đo. 

 

Bảng 4.6. Chạy lại độ tin cậy thang đo “Lợi ích khi thực hiện KTMT” 

khi loại biến LI3 

Biến quan sát 

Trung bình 

thang đo nếu 

loại bỏ biến 

Phương sai 

thang đo nếu 

loại bỏ biến 

Tương quan 

biến tổng 

Cronbach’s 

Alpha nếu loại bỏ 

biến 

LI1 6,95 4,943 ,625 ,743 

LI2 6,51 5,177 ,681 ,681 

LI4 6,89 5,362 ,618 ,746 

Cronbach’s Alpha =,797 

 

Sau khi chạy lại, thang đo Lợi ích khi thực hiện KTMT còn 3 biến quan sát, 

bảng 4.6 cho thấy hệ số Cronbach’s Alpha =0,797 và hệ số tương quan biến tổng 

đều lớn hơn 0,3. Như vậy thang đo đáp ứng được độ tin cậy cần thiết. 
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Bảng 4.7. Đánh giá độ tin cậy thang đo “Có hướng dẫn thực hiện KTMT” 

Biến  

quan sát 

Trung bình 

thang đo nếu 

loại bỏ biến 

Phương sai 

thang đo nếu 

loại bỏ biến 

Tương quan 

biến tổng 

Cronbach’s 

Alpha nếu 

loại bỏ biến 

HD1 6,31 2,270 ,722 ,605 

HD2 6,18 2,327 ,570 ,763 

HD3 6,20 2,295 ,583 ,749 

Cronbach’s Alpha =,783 

Bảng 4.7 cho thấy thang đo được cấu thành bởi 3 biến quan sát. Kết quả 

phân tích độ tin cậy của thang đo cho thấy tương quan biến tổng của tất cả các 

biến quan sát từ 0,570 đến 0,722 đều lớn hơn 0,3 và hệ số Cronbach’s Alpha 

=0,783>0,6. Vậy thang đo đạt độ tin cậy cần thiết. 

Bảng 4.8. Đánh giá độ tin cậy thang đo “Thái độ của nhà quản lý về BVMT” 

Biến  

quan sát 

Trung bình 

thang đo nếu 

loại bỏ biến 

Phương sai 

thang đo nếu 

loại bỏ biến 

Tương quan 

biến tổng 

Cronbach’s 

Alpha nếu 

loại bỏ biến 

NQL1 9,73 4,566 ,672 ,851 

NQL2 10,20 4,744 ,707 ,836 

NQL3 10,12 4,910 ,676 ,848 

NQL4 9,99 4,149 ,829 ,783 

Cronbach’s Alpha =,868 

 

Bảng 4.8 cho thấy thang đo “Thái độ của nhà quản lý về BVMT” được 

cấu thành bởi 4 biến quan sát. Kết quả phân tích độ tin cậy của thang đo cho thấy 

tương quan biến tổng của tất cả các biến quan sát từ 0,672 đến 0,829 đều lớn hơn 

0,3 và hệ số Cronbach’s Alpha =0,868>0,6. Vậy thang đo đạt độ tin cậy cần thiết. 
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Bảng 4.9. Đánh giá độ tin cậy thang đo  

“Trình độ am hiểu về KTMT của kế toán” 

Biến  

quan sát 

Trung bình 

thang đo nếu 

loại bỏ biến 

Phương sai 

thang đo nếu 

loại bỏ biến 

Tương quan 

biến tổng 

Cronbach’s 

Alpha nếu 

loại bỏ biến 

KT1 7,17 2,101 ,651 ,660 

KT2 7,53 2,264 ,602 ,715 

KT3 7,65 2,542 ,599 ,721 

Cronbach’s Alpha =,778 

Bảng 4.9 cho thấy thang đo “Trình độ am hiểu về KTMT của kế toán” 

được cấu thành bởi 3 biến quan sát. Kết quả phân tích độ tin cậy của thang đo 

cho thấy tương quan biến tổng của tất cả các biến quan sát từ 0,599 đến 0,652 

đều lớn hơn 0,3 và hệ số Cronbach’s Alpha =0,778>0,6. Vậy thang đo đạt độ tin 

cậy cần thiết. 

 

Bảng 4.10. Đánh giá độ tin cậy thang đo 

“Nguồn lực tài chính cho thực hiện biện pháp BVMT” 

Biến  

quan sát 

Trung bình 

thang đo nếu 

loại bỏ biến 

Phương sai 

thang đo nếu 

loại bỏ biến 

Tương quan 

biến tổng 

Cronbach’s 

Alpha nếu 

loại bỏ biến 

TC1 9,74 4,536 ,096 ,848 

TC2 9,16 3,166 ,604 ,551 

TC3 9,08 3,191 ,671 ,517 

TC4 8,92 2,878 ,654 ,509 

Cronbach’s Alpha =,696 
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Bảng 4.10 cho thấy thang đo “Nguồn lực tài chính cho thực hiện biện 

pháp BVMT” được cấu thành bởi 4 biến quan sát, mặc dù Cronbach’s Alpha 

=0,696>0,6 đảm bảo độ tin cậy cần thiết. Tuy nhiên, biến TC1“Có phát sinh các 

chi phí liên quan đến môi trường như phí BVMT đối với nước thải công nghiệp; 

Chi phí xử lý ao nuôi trước, trong và sau khi NTTS” có hệ số tương quan biến 

tổng 0,096 nhỏ hơn 0,3. Nếu loại biến này hệ số Cronbach’s Alpha =0,848 sẽ làm 

tăng độ tin cậy của thang đo. Tác giả xem xét các biến còn lại nhận thấy biến TC 

2 “Có đầu tư cho thực hành NTTS theo VietGAP/GlobalGAP/ASC/BAP đáp ứng 

quy định của Việt Nam và nước nhập khẩu” bao hàm cả nội dung biến TC 1. Vì 

vậy, tác giả quyết định loại biến TC 1. 

 

Bảng 4.11. Chạy lại độ tin cậy thang đo “Nguồn lực tài chính cho thực hiện  

biện pháp BVMT” 

Biến  

quan sát 

Trung bình 

thang đo nếu 

loại bỏ biến 

Phương sai 

thang đo nếu 

loại bỏ biến 

Tương quan 

biến tổng 

Cronbach’s 

Alpha nếu 

loại bỏ biến 

TC2 6,59 2,229 ,685 ,817 

TC3 6,52 2,292 ,737 ,772 

TC4 6,36 1,987 ,733 ,773 

Cronbach’s Alpha =,848 

 

Sau khi chạy lại lần thứ 2, Bảng 4.11 cho thấy thang đo “Nguồn lực tài 

chính cho thực hiện biện pháp BVMT”còn3 biến quan sát đều có hệ số tương 

quan biến tổng lớn hơn 0,3, hệ số Cronbach’s Alpha =0,848. Vì vậy, tác giả giữ 

lại 3 biến quan sát đo lường “Nguồn lực tài chính cho thực hiện biện pháp 

BVMT”. 

 

 



 

99 

 

 

Bảng 4.12. Đánh giá độ tin cậy thang đo “Có sự giám sát của các cơ quan  

quản lý đối với các biện pháp BVMT tại DN” 

Biến  

quan sát 

Trung bình 

thang đo nếu 

loại bỏ biến 

Phương sai 

thang đo nếu 

loại bỏ biến 

Tương quan 

biến tổng 

Cronbach’s 

Alpha nếu 

loại bỏ biến 

GS1 6,00 5,374 ,687 ,846 

GS2 5,89 5,267 ,725 ,811 

GS3 5,91 5,161 ,791 ,749 

Cronbach’s Alpha =,859 

Bảng 4.12 cho thấy thang đo “Có sự giám sát của các cơ quan quản lý đối 

với các biện pháp BVMT tại DN” được cấu thành bởi 3 biến quan sát. Kết quả 

phân tích độ tin cậy của thang đo cho thấy tương quan biến tổng của tất cả các 

biến quan sát từ 0,687 đến 0,791 đều lớn hơn 0,3 và hệ số Cronbach’s Alpha 

=0,859>0,6. Vậy thang đo đạt độ tin cậy cần thiết. 

Bảng 4.13. Đánh giá độ tin cậy thang đo “Công bố thông tin KTMT” 

Biến  

quan sát 

Trung bình 

thang đo nếu 

loại bỏ biến 

Phương sai 

thang đo nếu 

loại bỏ biến 

Tương quan 

biến tổng 

Cronbach’s 

Alpha nếu 

loại bỏ biến 

CBTT1 9,55 5,365 ,606 ,831 

CBTT2 9,89 5,259 ,599 ,837 

CBTT3 9,82 5,279 ,729 ,779 

CBTT4 9,79 5,105 ,795 ,751 

Cronbach’s Alpha =,842 
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Bảng 4.13 cho thấy thang đo “Công bố thông tin KTMT” được cấu thành 

bởi 4 biến quan sát. Kết quả phân tích độ tin cậy của thang đo cho thấy tương 

quan biến tổng của tất cả các biến quan sát từ 0,599 đến 0,795 đều lớn hơn 0,3 và 

hệ số Cronbach’s Alpha =0,842>0,6. Vậy thang đo đạt độ tin cậy cần thiết. 

Bảng 4.14. Bảng tổng hợp thang đo sau khi loại biến 

 

Biến 

quan sát 

Trung bình 

thang đo nếu 

loại bỏ biến 

Phương sai 

thang đo nếu 

loại bỏ biến 

Tương quan 

biến tổng 

Cronbach’s 

Alpha nếu 

loại bỏ biến 

Thành phần: Áp lực từ chính phủ, nhà nhập khẩu, nhà đầu tư, các tổ chức tài 

chính, cộng đồng về thông tin môi trường. Cronbach’s Alpha =,858. 

AL1 10,84 8,867 ,696 ,822 

AL2 10,81 8,780 ,720 ,812 

AL3 10,70 9,002 ,676 ,830 

AL4 10,84 8,513 ,718 ,813 

Thành phần: Lợi ích khi thực hiện KTMT, Cronbach’s Alpha =,797 

LI1 6,95 4,943 ,625 ,743 

LI2 6,51 5,177 ,681 ,681 

LI4 6,89 5,362 ,618 ,746 

Thành phần: Có hướng dẫn thực hiện KTMT, Cronbach’s Alpha =,783 

HD1 6,31 2,270 ,722 ,605 

HD2 6,18 2,327 ,570 ,763 

HD3 6,20 2,295 ,583 ,749 
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Biến 

quan sát 

Trung bình 

thang đo nếu 

loại bỏ biến 

Phương sai 

thang đo nếu 

loại bỏ biến 

Tương quan 

biến tổng 

Cronbach’s 

Alpha nếu 

loại bỏ biến 

Thành phần: Thái độ của nhà quản lý về BVMT, Cronbach’s Alpha = ,868 

NQL1 9,73 4,566 ,672 ,851 

NQL2 10,20 4,744 ,707 ,836 

NQL3 10,12 4,910 ,676 ,848 

NQL4 9,99 4,149 ,829 ,783 

Thành phần: Trình độ am hiểu về KTMT của kế toán, Cronbach’s Alpha =,778 

KT1 7,17 2,101 ,651 ,660 

KT2 7,53 2,264 ,602 ,715 

KT3 7,65 2,542 ,599 ,721 

Thành phần: Nguồn tài chính cho thực hiện biện pháp BVMT, Cronbach’s Alpha 

=,848 

TC2 6,59 2,229 ,685 ,817 

TC3 6,52 2,292 ,737 ,772 

TC4 6,36 1,987 ,733 ,773 

Thành phần: Có sự giám sát của các cơ quan quản lý đối với các biện pháp BVMT 

tại DN, Cronbach’s Alpha =,859 

GS1 6,00 5,374 ,687 ,846 

GS2 5,89 5,267 ,725 ,811 

GS3 5,91 5,161 ,791 ,749 
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Biến 

quan sát 

Trung bình 

thang đo nếu 

loại bỏ biến 

Phương sai 

thang đo nếu 

loại bỏ biến 

Tương quan 

biến tổng 

Cronbach’s 

Alpha nếu 

loại bỏ biến 

Thành phần: Công bố thông tin KTMT tại các DN NTTS Việt Nam, Cronbach’s 

Alpha =,842 

CBTT1 9,55 5,365 ,606 ,831 

CBTT2 9,89 5,259 ,599 ,837 

CBTT3 9,82 5,279 ,729 ,779 

CBTT4 9,79 5,105 ,795 ,751 

(Nguồn: Tổng hợp từ kết quả SPSS) 

4.3.3. Phân tích EFA 

Từ kết quả phân tích độ tin cậy của thang đo các khái niệm cho thấy có 23 

biến quan sát đạt tiêu chuẩn và được đưa vào thực hiện phân tích nhân tố với 

phương pháp trích nhân tố là Principal Components với phép quay Varimax 

nhằm phát hiện cấu trúc và đánh giá mức độ hội tụ của các biến quan sát theo các 

thành phần. 

Các biến quan sát sẽ tiếp tục được kiểm tra mức độ tương quan của chúng 

theo nhóm. Tiêu chuẩn của phương pháp phân tích nhân tố là chỉ số KMO phải 

lớn hơn 0,5 (Garson, 2002) và kiểm định Barlett’s có mức ý nghĩa sig < 0,05 để 

chứng tỏ dữ liệu dùng phân tích nhân tố là thích hợp và giữa các biến có tương 

quan với nhau. 

Giá trị Eigenvalues phải lớn hơn 1 và tổng phương sai trích lớn hơn 50% 

(Gerbing và Anderson, 1988). Do đó, trong mỗi nhân tố thì những biến quan sát 

có hệ số Factor loading bé hơn 0,5 sẽ tiếp tục bị loại để đảm bảo sự hội tụ giữa 

các biến trong một nhân tố. 
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4.3.3.1  Kiểm định tính thích hợp của EFA 

Phân tích EFA cho biến độc lập 

Bảng 4.15. Kiểm định KMO và Barlett’s 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,805 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx.Chi-Square 2318,606 

df 253 

Sig. ,000 

Kết quả kiểm định tính thích hợp của EFA cho thấy KMO >0,5 điều này 

chứng tỏ dữ liệu dùng để phân tích nhân tố là hoàn toàn thích hợp.  

4.3.3.2 Kiểm định tính tương quan giữa các biến quan sát 

Kết quả kiểm định Bartlett’s có (p_value) sig = 0,000 < 0.05, (bác bỏ giả 

thuyết H0: các biến quan sát không có tương quan với nhau trong tổng thể) như 

vậy giả thuyết về ma trận tương quan giữa các biến là ma trận đồng nhất bị bác 

bỏ, tức là các biến có tương quan với nhau và thỏa điều kiện phân tích nhân tố. 

4.3.3.3Kiểm định phương sai trích 

Tiếp theo, thực hiện phân tích nhân tố theo Principal components với phép 

quay Varimax: 

Bảng 4.16. Tổng phương sai trích được giải thích 

 

Com

pone

nt 

Initial Eigenvalues 
Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total 

% of 

Varianc

e 

Cumulat

ive % 
Total 

% of 

Varianc

e 

Cumulati

ve % 
Total 

% of 

Variance 

Cumulati

ve % 

1 7,139 31,041 31,041 7,139 31,041 31,041 5,114 22,234 22,234 

2 2,933 12,751 43,792 2,933 12,751 43,792 2,890 12,566 34,799 

3 2,096 9,113 52,905 2,096 9,113 52,905 2,389 10,387 45,186 

4 1,951 8,480 61,386 1,951 8,480 61,386 2,205 9,587 54,773 

5 1,435 6,240 67,626 1,435 6,240 67,626 2,203 9,579 64,353 

6 1,380 6,001 73,627 1,380 6,001 73,627 2,133 9,274 73,627 

7 ,726 3,158 76,784       

 …..         
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Kết quả cho thấy 23 biến quan sát ban đầu được nhóm thành 06 nhóm. 

Giá trị tổng phương sai trích = 73,627% > 50% 

Giá trị hệ số Eigenvalues của các nhân tố đều cao (>1), nhân tố thứ 6 có 

Eigenvalues (thấp nhất) = 1,380> 1. 

Kết luận: Biến phụ thuộc công bố thông tin KTMT tại các DN NTTS Việt 

Nam được giải thích bởi 23 biến quan sát và được nhóm thành 6 nhân tố. 06 nhân 

tố này giải thích 73,627% biến thiên của dữ liệu.  

4.3.3.4 Đặt lại tên các biến 

Bảng 4.17. Ma trận xoay của nhân tố khám phá 

 

 Component 

1 2 3 4 5 6 

AL1  ,804     

AL2  ,824     

AL3  ,780     

AL4  ,842     

LI1      ,789 

LI2      ,824 

LI4      ,771 

HD1    ,876   

HD2    ,763   

HD3    ,790   

NQL1 ,696      

NQL2 ,831      

NQL3 ,785      

NQL4 ,912      

KT1     ,832  

KT2     ,819  

KT3     ,785  

TC2 ,825      

TC3 ,851      

TC4 ,869      

GS1   ,817    

GS2   ,781    

GS3   ,846    
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Phân tích EFA cho biến phụ thuộc 

Bảng 4.18. Kiểm định KMO và Bartlett’s cho biến phụ thuộc 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,677 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 402,386 

df 6 

Sig. ,000 

Bảng 4.19. Tổng phương sai trích được giải thích đối với biến phụ thuộc 

Component 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total 
% of 

Variance 

Cumulative 

% 
Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% 

1 2,758 68,956 68,956 2,758 68,956 68,956 

2 ,741 18,524 87,480 
   

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

Kết quả cho thấy 4 biến quan sát ban đầu được nhóm thành 1 nhóm. 

Giá trị tổng phương sai trích = 68,956% > 50%: đạt yêu cầu; khi đó có thể 

nói rằng 1 nhân tố này giải thích 68,956% biến thiên của dữ liệu. 

Bảng 4.20. Ma trận nhân tố 

 Component 

1 

CBTT 1 ,756 

CBTT 2 ,752 

CBTT 3 ,883 

CBTT 4 ,917 

Extraction Method: Principal Component Analysis; a. 1 components extracted. 

Từ kết quả rút trích có 6 nhân tố gồm 23 biến quan sát tác động đến việc 

công bố thông tin KTMT tại các DN NTTS Việt Nam. Biến Nguồn lực tài chính 

cho thực hiện biện pháp BVMT và Thái độ của nhà quản lý về BVMT nhóm 

thành một nhóm. Tác giả quyết định sử dụng 7 biến quan sát được nhóm lại 
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thành một biến mới đặt tên là “Thái độ ủng hộ của nhà quản lý về BVMT”. Các 

biến quan sát đo lường gồm 4 biến đo lường cho nhận thức của nhà quản lý về 

BVMT và 3 biến đo lường cho việc ủng hộ các biện pháp BVMT qua việc đầu tư 

kinh phí. Cụ thể như sau: 

UHNQL-Thái độ ủng hộ của nhà quản lý về BVMT 

1 Ủng hộ việc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường 

2 
Ủng hộ việc lập và trình bày các thông tin môi trường trên báo cáo 

kế toán 

3 
Quan tâm đến nghiên cứu biện pháp kỹ thuật để thực hiện NTTS 

bền vững 

4 
Nhà quản lý cho rằng thực hiện KTMT giúp tăng lợi thế cạnh tranh 

cho doanh nghiệp 

5 

Có đầu tư cho thực hành NTTS theo 

VietGAP/GlobalGAP/ASC/BAP đáp ứng quy định của Việt Nam 

và nước nhập khẩu 

6 

Có đầu tư tài sản cho bảo vệ môi trường như hệ thống thu gom, xử 

lý các nguồn thải (nước thải, khí thải, chất thải rắn, …) đảm bảo 

Quy chuẩn kỹ thuật môi trường và Tiêu chuẩn Việt Nam về môi 

trường 

7 Có ngân sách cho thực hiện hệ thống quản lý môi trường 

Căn cứ vào 6 nhân tố được rút trích, mô hình gồm 6 biến độc lập và 1 biến 

phụ thuộc như sau: 
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Bảng 4.21. Bảng tổng hợp các biến sau khi rút trích nhân tố 

Ký hiệu Tên biến Số biến quan sát 

 Biến độc lập 23 

F-AL Áp lực từ chính phủ, nhà nhập khẩu, nhà đầu 

tư, các tổ chức tài chính, cộng đồng về thông 

tin môi trường 

4 

F-LI Lợi ích khi thực hiện KTMT 3 

F-HD Có hướng dẫn thực hiện KTMT 3 

F-UHNQL Thái độ ủng hộ của nhà quản lý về BVMT 7 

F-KT Trình độ am hiểu về KTMT của kế toán 3 

F-GS Có sự giám sát của các cơ quan quản lý đối 

với các biện pháp BVMT tại DN 

3 

 Biến phụ thuộc 4 

F-CBTT Công bố thông tin KTMT tại DN NTTS Việt 

Nam 

4 

Tổng cộng 27 

(Nguồn: NCS tổng hợp) 

Căn cứ vào các biến độc lập mới, tác giả xác định lại các giả thuyết nghiên 

cứu: 

Bảng 4.22. Giả thuyết nghiên cứu và dự kiến tác động của nhân tố ảnh 

hưởng đến công bố thông tin KTMT 

TT Giả thuyết nghiên cứu 
Dự kiến  

tác động 

1 

Áp lực từ chính phủ, nhà nhập khẩu, nhà đầu tư, các tổ chức tài chính, 

cộng đồng có tác động đến việc công bố thông tin KTMT tại các DN 

NTTS Việt Nam 

+ 

2 Lợi ích khi thực hiện KTMT có tác động đến việc công bố thông tin + 
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KTMT tại các DN NTTS Việt Nam 

3 
Có các hướng dẫn thực hiện KTMT có tác động đến việc công bố 

thông tin KTMT tại các DN NTTS Việt Nam 
+ 

4 
Thái độ ủng hộ của nhà quản lý về BVMT có tác động đến việc công 

bố thông tin KTMT tại các DN NTTS Việt Nam 
+ 

5 
Trình độ am hiểu về KTMT của kế toán có tác động đến việc công bố 

thông tin KTMT tại các DN NTTS Việt Nam 
+ 

6 

Sự giám sát của các cơ quan quản lý đối với các biện pháp BVMT tại 

DN có tác động đến việc công bố thông tin KTMT tại các DN NTTS 

Việt Nam 

+ 

(Nguồn: NCS dự kiến) 

 

4.3.4 Phân tích mô hình hồi quy 

4.3.4.1 Kiểm định hệ số hồi quy 

Kiểm định ý nghĩa hệ số hồi quy riêng phần: ta thấy giá trị sig của các biến 

độc lập đều nhỏ hơn 0,05. Như vậy, có thể khẳng định các biến độc lập đưa vào 

mô hình đều có nghĩa thống kê, với mức ý nghĩa α= 5%, đều có thể giải thích cho 

sự biến thiên của biến phụ thuộc F_ CBTT 

Bảng 4.23. Bảng hệ số hồi quy 

 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -,411 ,282  -1,458 ,147 

F_AL ,132 ,043 ,171 3,072 ,003 

F_LI ,134 ,046 ,169 2,928 ,004 

F_HD ,193 ,057 ,186 3,406 ,001 

F_KT ,214 ,054 ,207 3,927 ,000 

F_GS ,232 ,040 ,346 5,779 ,000 

F_UHNQL ,201 ,059 ,192 3,396 ,001 

Dependent Variable: F_CBTT 
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4.3.4.2. Kiểm định mức độ giải thích của mô hình hồi quy 

Bảng 4.24 cho thấy R2=0,646> R2 điều chỉnh =0,631 có nghĩa là biến phụ 

thuộc công bố thông tin KTMT được giải thích 63,1% bởi biến độc lập.  

Bảng 4.24. Tóm tắt mô hình với biến phụ thuộc là công bố thông tin 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,804a ,646 ,631 ,45203 

 

4.3.4.3 .Kiểm địnhtính phù hợp của mô hình 

Để kiểm định tính phù hợp của mô hình, nghiên cứu phân tích mức ý nghĩa 

Sig của kiểm định F, mô hình phù hợp khi sig<0,05.  

Bảng phân tích ANOVA có sig= 0,000 chứng tỏ mô hình hồi quy xây dựng 

là phù hợp với bộ dữ liệu thu thập được, các biến đưa vào đều có mức ý nghĩa về 

mặt thống kê với mức ý nghĩa 5%. 

Bảng 4.25. Phân tích ANOVA  

Model 
Sum of 

Squares 
df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 52,688 6 8,781 42,976 ,000b 

Residual 28,810 141 ,204   

Total 81,498 147    

a. Dependent Variable: F_công bố thông tin 

b. Predictors: (Constant), F_UHNQL, F_KT, F_AL, F_HD, F_LI, F_GS 

 Kết luận: Các biến độc lập (1) Áp lực từ chính phủ, nhà nhập khẩu, nhà 

đầu tư, các tổ chức tài chính, cộng đồng về thông tin môi trường  (2) Lợi ích khi 

thực hiện KTMT (3) Có hướng dẫn thực hiện KTMT (4) Thái độ ủng hộ của nhà 

quản lý về BVMT (5) Trình độ am hiểu về KTMT của kế toán (6) Có sự giám sát 

của các cơ quan quản lý đối với các biện pháp BVMT tại DN có tương quan 

tuyến tính với biến phụ thuộc là công bố thông tin KTMT tại các DN NTTS Việt 

Nam. Như vậy mô hình này đã phù hợp để kiểm định các giả thuyết nghiên cứu 

trên. 
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4.3.4.4. Kiểm định phương sai của phần dư không đổi  

Để kiểm tra giữa từng biến độc lập có ý nghĩa thống kê với giá trị tuyệt đối 

của phần dư được chuẩn hóa nghiên cứu này sử dụng kiểm định Spearman. 

Bảng 4.26. Bảng kiểm định phương sai của phần dư không đổi 

 ABSRES 

Spearman's 

rho 

F_UHNQL 
Correlation Coefficient -,092 

Sig. (2-tailed) ,267 

F_AL 
Correlation Coefficient -,067 

Sig. (2-tailed) ,417 

F_LI 
Correlation Coefficient ,061 

Sig. (2-tailed) ,458 

F_HD 
Correlation Coefficient ,056 

Sig. (2-tailed) ,499 

F_GS 
Correlation Coefficient ,143 

Sig. (2-tailed) ,084 

F_KT 
Correlation Coefficient -,131 

Sig. (2-tailed) ,111 

ABSRES 

Correlation Coefficient 1,000 

Sig. (2-tailed) . 

N 148 

(Nguồn: Kết quả từ SPSS) 

Kết luận: Căn cứ bảng 4.26 cho thấy tất cả giá trị sig mối tương quan hạng 

giữa ABSRES với các biến độc lập (1) Áp lực từ chính phủ, nhà nhập khẩu, nhà 

đầu tư, các tổ chức tài chính, cộng đồng về thông tin môi trường  (2) Lợi ích khi 

thực hiện KTMT (3) Có hướng dẫn thực hiện KTMT (4) Thái độ ủng hộ của nhà 

quản lý về BVMT (5) Trình độ am hiểu về KTMT của kế toán (6) Có sự giám sát 

của các cơ quan quản lý đối với các biện pháp BVMT tại DN đều lớn hơn 0,05, 

do đó phương sai phần dư là đồng nhất, giả định phương sai không đổi không bị 

vi phạm.  

4.3.4.5. Kết quả phân tích hồi quy  

Từ kết quả 4 kiểm định cho thấy công bố thông tin KTMT tại các DN 

NTTS Việt Nam bị tác động bởi 6 nhân tố gồm: 

(1) Áp lực từ chính phủ, nhà nhập khẩu, nhà đầu tư, các tổ chức tài chính, cộng 
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đồng về thông tin môi trường  

 (2) Lợi ích khi thực hiện KTMT 

 (3) Có hướng dẫn thực hiện KTMT 

 (4) Thái độ ủng hộ của nhà quản lý về BVMT 

 (5) Trình độ am hiểu về KTMT của kế toán  

(6) Có sự giám sát của các cơ quan quản lý đối với các biện pháp BVMT tại DN 

Căn cứ vào hệ số hồi quy B chưa chuẩn hóa, phương trình hồi quy sau đây 

giải thích sự tăng, giảm của biến độc lập tác động lên biến phụ thuộc: 

F-CBTT = -0,411 + 0,132 F_AL +0,134 F_LI +0,193 F_HD +0,214 

F_KT +0,232 F_GS+0,201 F_UHNQL 

- Khi tăng “Áp lực từ chính phủ, nhà nhập khẩu, nhà đầu tư, các tổ chức tài 

chính, cộng đồng về thông tin môi trường” lên 1 điểm thì việc “Công bố thông 

tin KTMT tại các DN NTTS Việt Nam” tăng 0,132 điểm. 

- Khi tăng “Lợi ích khi thực hiện KTMT” lên 1 điểm thì việc “Công bố 

thông tin KTMT tại các DN NTTS Việt Nam” tăng 0,134 điểm. 

- Khi tăng “Có các hướng dẫn thực hiện KTMT” lên 1 điểm thì việc “Công 

bố thông tin KTMT tại các DN NTTS Việt Nam” tăng 0,193 điểm. 

- Khi “Trình độ am hiểu về KTMT của kế toán” tăng lên 1 điểm thì việc 

“Công bố thông tin KTMT tại các DN NTTS Việt Nam” tăng 0,214 điểm. 

- Khi “Có sự giám sát của các cơ quan quản lý đối với các biện pháp 

BVMT tại DN” tăng lên 1 điểm thì việc “Công bố thông tin KTMT tại các DN 

NTTS Việt Nam” tăng 0,232 điểm.             

- Khi tăng “Thái độ ủng hộ của nhà quản lý về BVMT” lên 1 điểm thì việc 

“Công bố thông tin KTMT tại các DN NTTS Việt Nam” tăng 0,201 điểm. 

 Căn cứ vào hệ số hồi quy chuẩn hóa Betacho thấy thứ tự tác động (tầm 

quan trọng) của của các biến độc lập tác động lên biến phụ thuộc như bảng 4.27. 
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Bảng 4.27.Tổng hợp tầm quan trọng của các biến độc lập theo % 

Ký hiệu 

biến 
Tên biến độc lập 

Giá trị 

tuyệt đối 

Beta 

% 

Thứ 

tự tác 

động 

F_AL 

Áp lực từ chính phủ, nhà nhập khẩu, nhà 

đầu tư, các tổ chức tài chính, cộng đồng 

về thông tin môi trường 

0,171 13,5 5 

F_LI Lợi ích khi thực hiện KTMT 0,169 13,3 6 

F_HD Có các hướng dẫn thực hiện KTMT 0,186 14,6 4 

F_KT Trình độ am hiểu về KTMT của kế toán 0,207 16,3 2 

F_GS 
Có sự giám sát của các cơ quan quản lý 

đối với các biện pháp BVMT tại DN 
0,346 27,2 1 

F_UHNQL 
Thái độ ủng hộ của nhà quản lý về 

BVMT 
0,192 15,1 3 

 Tổng 1,271 100  

(Nguồn: NCS tổng hợp) 

4.4 So sánh và bàn luận kết quả nghiên cứu 

4.4.1 So sánh với các nghiên cứu trước 

4.4.1.1 Về các nhân tố tác động đến việc công bố thông tin KTMT tại các DN 

NTTS Việt Nam 

 Bảng 2.6 chương 2 nhận diện có 12 nhân tố tác động đến việc công bố 

thông tin KTMT, tuy nhiên so với kết quả nghiên cứu của luận án có 6 nhân tố 

tác động đến việc công bố thông tin KTMT tại các DN NTTS Việt Nam. Cụ thể 

như sau: 

- Có hai nhân tố thuộc về quy mô công ty, niêm yết nước ngoài không được 

khẳng định lại trong nghiên cứu này, không phải là nhân tố có tác động đến việc 

công bố thông tin KTMT tại DN NTTS Việt Nam. 

- Nhân tố ngành nghề kinh doanh được nhiều nghiên cứu trước khẳng định 
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có tác động việc công bố, đến chất lượng công bố thông tin KTMT. Trong luận 

án không xem xét là nhân tố tác động bởi đã nghiên cứu cụ thể cho DN NTTS là 

lĩnh vực hoạt động có phát sinh các hoạt động liên quan đến BVMT, thực hiện 

các quy định về môi trường theo quy định của pháp luật Việt Nam vì vậy DN 

NTTS Việt Nam thực hiện và công bố thông tin KTMT là phù hợp với nghiên 

cứu trước.  

- Có 9 nhân tố từ các nghiên cứu trước được khẳng định trong nghiên cứu 

này là có tác động đến việc công bố thông tin KTMT tại các DN NTTS Việt 

Nam. Cụ thể là nhân tố thuộc về áp lực chính sách, nhà quản lý, cơ quan quản lý 

môi trường, công chúng; nhân tố Chuẩn mực công bố thông tin môi trường/ 

Hướng dẫn KTMT; ba nhân tố gồm: có ích cho người sử dụng thông tin, Nâng 

cao khả năng cạnh tranh, hình ảnh của công ty được khẳng định trong nghiên cứu 

này và được nhóm cùng vào nhân tố thuộc về Lợi ích khi thực hiện KTMT; nhân 

tố thái độ của nhà quản lý và nguồn lực tài chính cho thực hiện biện pháp BVMT 

được nhóm thành 1 nhân tố là Thái độ ủng hộ của nhà quản lý; nhân tố Giám sát 

việc thực hiện khắc phục sau vi phạm về môi trường cũng được khẳng định tuy 

nhiên nội dung bao gồm cả việc giám sát khi DN hoạt động và sau khi DN có vi 

phạm; nhân tố cuối cùng là thuộc về kế toán cũng được khẳng định nhưng bổ 

sung thêm nội dung không chỉ là thái độ mà còn là khả năng thực hiện được công 

bố thông tin KTMT. 

Như vậy trong 12 nhân tố từ các nghiên cứu trước thì được kế thừa 9 nhân 

tố và nhóm lại thành 6 nhân tố có tác động đến việc công bố thông tin KTMT tại 

các DN NTTS Việt Nam như bảng sau:  
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Bảng 4.28. So sánh các nhân tố tác động đến việc công bố thông tin KTMT với các nghiên cứu trước 

TT Kết quả nghiên cứu Luận án Nghiên cứu trước 

 
Nhân tố rút trích từ 

nghiên cứu Luận án 

Kế thừa/Giải thích điểm khác biệt 

so với nghiên cứu trước 
Nhân tố Tác giả 

1 

Áp lực từ chính phủ, 

nhà nhập khẩu, nhà đầu 

tư, các tổ chức tài 

chính, cộng đồng về 

thông tin môi trường 

- Kế thừa. Khẳng định áp lực từ các bên 

có liên quan về thông tin môi trường.  

-Phát hiện mới:Ngoài chính phủ, nhà 

đầu tư, các tổ chức tài chính, nghiên cứu 

này phát hiện đối tượng nhà nhập khẩu, 

người dân sống quanh khu vực NTTS 

cũng là các bên quan tâm đến thông tin 

môi trường.  

Áp lực (chính 

sách, nhà quản 

lý, cơ quan quản 

lý môi trường, 

công chúng) 

Walden & Schwartz (1997); Neu & 

cộng sự (1998); Rowe & Wehrmeyer 

(2001); Suttipun & cộng sự (2012) Li 

(2014) 

2 
Có các hướng dẫn thực 

hiện KTMT 

Kế thừa 

 

Chuẩn mực 

công bố thông 

tin môi trường/ 

Hướng dẫn 

KTMT 

Fortes & Akerfeldt (1999); Gamble 

& cộng sự (1995); Deegan & Rankin 

(1996); Suttipun & cộng sự (2012); 

Jerry (2015); Kaya (2016); Hoàng 

Thụy Diệu Linh (2013) 

3 
Lợi ích khi thực hiện 

KTMT 

-Kế thừa 

-Phát hiện mới: Nhận diện rõ các lợi ích 

Có ích cho 

người sử dụng. 

Wilmshurst (1996); Rowe & 

Wehrmeyer (2001); Suttipun & cộng 
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từ thực hiện KTMT để công bố thông tin sự (2012) 

Nâng cao khả 

năng cạnh tranh 
Fortes & Akerfeldt (1999) 

Hình ảnh của 

công ty. 
Deegan & cộng sự (2000) 

4 

Trình độ am hiểu về 

KTMT của kế toán 

-Kế thừa 1 phần 

-Phát hiện mới: Khía cạnh kế toán phải 

hiểu, ghi nhận được và lập được báo cáo 

để công bố thông tin KTMT 

Thái độ Kế toán 
Deegan & cộng sự (1996); Suttipun 

& cộng sự (2012) 

5 Thái độ ủng hộ của nhà 

quản lý về BVMT 

-Kế thừathái độ và tài chính có tác động 

đến công bố thông tin KTMT 

-Phát hiện mới: thái độ tích cực sẽ tác 

động tích cực qua các biểu hiện về nhận 

thức và hành động của nhà quản lý. 

Thái độ nhà 

quản lý 

Suttipun & cộng sự (2012) 

Hoàng Thụy Diệu Linh (2013) 

Nguồn lực tài 

chính 
Suttipun & cộng sự (2012) 

6 

Có sự giám sát của các 

cơ quan quản lý đối với 

các biện pháp BVMT 

tại DN 

-Kế thừa 1 phần. 

-Phát hiện mới cần có sự kiểm tra giám 

sát việc tuân thủ khi DN hoạt động và sau 

khi bị vi phạm các quy định về môi 

trường từ hoạt động của DN. 

Giám sát việc 

thực hiện khắc 

phục sau vi 

phạm về môi 

trường 

Deegan & Rankin (1996) 

(Nguồn: NCS tổng hợp)
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4.4.1.2  Về các yếu tố đo lường các nhân tố ảnh hưởng đến việc công bố thông tin 

KTMT tại các DN NTTS Việt Nam 

Nghiên cứu này đã xác định 23 biến quan sát đo lường 6 nhân tố tác động 

và 4 biến quan sát đo lường việc công bố thông tin KTMT tại các DN NTTS Việt 

Nam. Các nghiên cứu trước đã nhận diện được các nhân tố tác động tuy nhiên 

chưa xác định các biến đo lường cho các nhân tố đó. Ở bảng 2.6 và 4.28 cho 

thấy, biến Lợi ích khi thực hiện KTMT đã kế thừa 3 nhân tố từ nghiên cứu trước 

làm biến quan sát còn lại là phát hiện mới từ nghiên cứu. 
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Bảng 4.29. So sánh biến quan sát đo lường nhân tố tác động đến việc công bố thông tin KTMT tại các DN 

NTTS Việt Nam 

Ký hiệu Nhân tố Kế thừa 

Phát hiện mới 

AL- Áp lực từ chính phủ, nhà nhập khẩu, nhà đầu tư, các tổ chức tài chính, cộng đồng về thông tin 

môi trường 

Kế thừa 

AL1 Tuân thủ Luật bảo vệ môi trường của Việt Nam, tiêu chuẩn về bảo vệ môi trường trong 

NTTS của nước nhập khẩu 

Phát hiện mới 

AL2 Công bố, cung cấp thông tin môi trường, thống kê, báo cáo môi trường theo yêu cầu của nhà 

nước, nhà đầu tư, tổ chức tài chính. 

Phát hiện mới 

AL3 Xây dựng biện pháp cải thiện, phục hồi môi trường, hỗ trợ cho cộng đồng do hoạt động 

NTTS của doanh nghiệp gây ra 

Phát hiện mới 

AL4 Nhu cầu sử dụng thông tin môi trường trong việc ra quyết định Kế thừa 

LI - Lợi ích khi thực hiện KTMT Kế thừa 1 phần 

LI1 Nâng cao hình ảnh tuân thủ pháp luật, giá trị đạo đức, uy tín của doanh nghiệp  Kế thừa 

LI2 Xuất khẩu thuận lợi hơn  Phát hiện mới 

LI3 Thực hiện KTMT làm tăng chi phí do phải thực hiện hệ thống quản lý môi trường nhưng sẽ 

giảm chi phí sản xuất, tiết kiệm nguyên nhiên liệu, do nghiên cứu tái sử dụng chất thải, sử 

Phát hiện mới 
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dụng nguyên liệu hiệu quả. 

LI4 KTMT là công cụ giúp doanh nghiệp đánh giá được hiệu quả từ việc đầu tư cho các dự án; 

đổi mới quy trình NTTS tiên tiến 

Phát hiện mới 

HD- Có các hướng dẫn thực hiện KTMT Kế thừa 

HD1 Có quy định việc ghi nhận, trình bày thông tin KTMT Kế thừa 

HD2 Quy định việc công bố thông KTMT trên BCTC và các báo cáo kế toán khác Phát hiện mới 

HD3 Các tổ chức nghề nghiệp về kế toán có tài liệu hướng dẫn thực hiện KTMT tại doanh nghiệp Phát hiện mới 

UHNQL-Thái độ ủng hộ của nhà quản lý về bảo vệ môi trường  

UHNQL1 Ủng hộ việc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường Phát hiện mới 

UHNQL 2 Ủng hộ việc lập và trình bày các thông tin môi trường trên báo cáo kế toán Kế thừa 

UHNQL 3 Quan tâm đến nghiên cứu biện pháp kỹ thuật để thực hiện NTTS bền vững Phát hiện mới 

UHNQL 4 Nhà quản lý cho rằng thực hiện KTMT giúp tăng lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp Phát hiện mới 

UHNQL 5 Có đầu tư cho thực hành NTTS theo VietGAP/GlobalGAP/ASC/BAP đáp ứng quy định của 

Việt Nam và nước nhập khẩu 

Phát hiện mới 

UHNQL 6 Có đầu tư tài sản cho bảo vệ môi trường như hệ thống thu gom, xử lý các nguồn thải đảm 

bảo Quy chuẩn kỹ thuật môi trường và Tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường 

Phát hiện mới 
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UHNQL 7 Có ngân sách cho thực hiện hệ thống quản lý môi trường Phát hiện mới 

KT-Trình độ am hiểu về KTMT của kế toán Kế thừa1 phần 

KT1 Kế toán hiểu được lợi ích khi thực hiện KTMT Phát hiện mới 

KT2 Kế toán nhận diện, đo lường được tài sản môi trường, nợ phải trả môi trường, doanh thu, thu 

nhập, chi phí môi trường từ việc thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường 

Phát hiện mới 

KT3 Kế toán lập được các báo cáo môi trường theo yêu cầu Phát hiện mới 

GS-Có sự giám sát của các cơ quan quản lý đối với các biện pháp bảo vệ môi trường tại DN Kế thừa 1 

phần 

GS1 Việc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường của doanh nghiệp được kiểm tra, giám sát 

định kỳ, đột xuất.  

Phát hiện mới 

GS2 Có thanh tra, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch, biện pháp bảo vệ môi trường tại doanh 

nghiệp sau khi doanh nghiệp bị vi phạm. 

Kế thừa 

GS3 Khi Doanh nghiệp vi phạm về bảo vệ môi trường bị xử lý theo Luật bảo vệ môi trường và 

các nghị định về xử phạt vi phạm trong lĩnh vực môi trường. 

Phát hiện mới 

CBTT- Công bố thông tin KTMT  

CBTT1 Công bố chính sách môi trường, cam kết bảo vệ môi trường, những trách nhiệm mà doanh 

nghiệp phải gánh chịu khi có sự cố môi trường xảy ra trên BCTC/BCTN/BC phát triển bền 

vững 

Kế thừa 
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CBTT2 Công bố các tác động môi trường, biện pháp khắc phục tác động môi trường qua các báo cáo 

khi NTTS. 

Kế thừa 

CBTT3 Thuyết minh đầy đủ chi phí liên quan đến đảm bảo tiêu chuẩn về môi trường khi NTTS trên 

TMBCTC 

Phát hiện mới 

CBTT4 Thông tin về chi phí, thu nhập, tài sản, nợ phải trả môi trường được doanh nghiệp công bố 

đáp ứng nhu cầu của người sử dụng 

Phát hiện mới 

(Nguồn: NCS tổng hợp) 
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4.4.1.3 Về thứ tự tác động của các nhân tố ảnh hưởng đến việc công bố thông tin 

KTMT tại các DN NTTS Việt Nam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.2. Mô hình các nhân tố tác động đến việc công bố thông tin KTMT 

tại các DN NTTS Việt Nam theo thứ tự tác động 

 

Có sự giám sát của các cơ quan 

quản lý đối với các biện pháp 

BVMT tại DN 

Trình độ am hiểu về KTMT 

của kế toán 

Thái độ ủng hộ của nhà quản lý về 

BVMT 

Công bố thông tin 

KTMT tại các 

DN NTTS Việt 

Nam 

Có hướng dẫn thực hiện KTMT 

Áp lực từ chính phủ, nhà nhập 

khẩu, nhà đầu tư, các tổ chức tài 

chính, cộng đồng 

 

Lợi ích khi thực hiện KTMT 

 

+ 0,346 

+ 0,207 

+ 0,192 

+ 0,186 

+ 0,171 

+ 0,169 
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4.4.2 Bàn luận kết quả nghiên cứu 

Nghiên cứu đã nhận diện và đo lường mức độ ảnh hưởng của các nhân tố 

tác động đến việc công bố thông tin KTMT tại các DN NTTS Việt Nam. KTMT 

đã được các nhà nghiên cứu tại Việt Nam quan tâm trong những năm gần đây, 

tuy nhiên về phía quy định của pháp luật về kế toán vẫn chưa có hướng dẫn cũng 

như  yêu cầu DN phải công bố thông tin KTMT. Các thông tin về môi trường yêu 

cầu công bố đối với các công ty niêm yết theo quy định của thông tư 

155/2015/TT-BTC chưa phải là kết quả từ việc thực hiện KTMT.  

Qua phân tích EFA và phân tích mô hình hồi quy, nghiên cứu xác định 6 

nhân tố có tác động đến việc công bố thông tin KTMT tại DN NTTS Việt Nam 

theo thứ tự tầm quan trọng như sau: 

Nhân tố “Có sự giám sát của các cơ quan quản lý đối với các biện pháp 

BVMT tại DN” là nhân tố có tác động lớn nhất. Trong nghiên cứu của Deegan 

&Rankin (1996) cũng đã xem xét đến phản ứng của DN sau khi bị truy tố về việc 

vi phạm môi trường đối với việc công bố thông tin. Kết quả đã chỉ ra rằng nếu 

không có sự giám sát của các cơ quan quản lý thì các DN sẽ không công bố 

thông tin môi trường về các biện pháp khắc phục hậu quả. Trong nghiên này, 

khẳng định tầm quan trọng của việc giám sát của các cơ quan quản lý về biện 

pháp BVMT tại DN  khi hoạt động. Đặc biệt, nếu có vi phạm xảy ra thì cần phải 

có biện pháp chế tài đủ mạnh để DN khắc phục hậu quả.Theo kết quả khảo sát về 

thực trạng tuân thủ pháp luật về môi trường mà tác giả đã thực hiện cho thấy tất 

cả DN NTTS đều tuân thủ pháp luật về môi trường, thực hiện đầy đủ các quy 

định được yêu cầu trong lĩnh vực NTTS, trước khi hoạt động các DN phải có 

cam kết BVMT và được chấp nhận. Tuy nhiên, việc thực hiện cam kết hoặc việc 

khắc phục hậu quả khi vi phạm các quy định về môi trường chưa được công bố 

thông tin đầy đủ cho các bên có liên quan. Mặt khác, sản phẩm NTTS phải thực 

hiện chứng nhận NTTS theo quy định của Việt Nam, DN phải có hồ sơ đúng theo 

bộ tiêu chuẩn. Ngoài ra, nếu xuất khẩu DN phải đáp ứng chứng nhận theo tiêu 

chuẩn quốc tế. Do đó, xét về khía cạnh tuân thủ pháp luật môi trường, các quy 



 

123 

 

 

định về môi trường thì DN thực hiện đầy đủ các hồ sơ theo yêu cầu. Tuy nhiên, 

xét về khía cạnh DN đã thực hiện những quy định đó như thế nào, các chi phí 

thực hiện, đầu tư tài sản gì cho thực hiện các quy định đó hoặc những rủi ro tiềm 

tàng, những lợi ích từ thực hiện quy định môi trường lại chưa có quy định nào 

yêu cầu phải công bố thông tin. Do đó, khi có sự giám sát chặt chẽ, biện pháp xử 

lý nghiêm những trường hợp vi phạm sẽ có tác động đến việc DN công bố thông 

tin về các biện pháp DN đã cam kết. Thông tin này bao gồm cả những gì mà DN 

cam kết thực hiện, biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường và những thông tin 

tài chính của việc thực hiện các cam kết, biện pháp đó. 

Nhân tố thứ 2 là  “Trình độ am hiểu về KTMT của kế toán” là nhân tố từ 

bên trong DN, đây là nhân tố có mức tác động thứ 2 đến việc công bố thông tin 

KTMT tại DN NTTS Việt Nam. Việc công bố thông tin môi trường hay không 

ngoài quy định từ pháp luật thì kế toán có vai trò quan trọng. Điều này, là hoàn 

toàn phù hợp bởi kế toán là người ghi nhận, trình bày và công bố thông tin 

KTMT đáp ứng yêu cầu của các bên liên quan. Nghiên cứu của Frost & 

Wilmshurst (1996) chỉ ra hạn chế của việc công bố thông tin môi trường là do kế 

toán thiếu sự đồng thuận. Do đó, khi có sự am hiểu đầy đủ về lợi ích KTMT, ghi 

nhận và đo lường được các thông tin KTMT, kế toán sẽ đề xuất kiến nghị với nhà 

quản lý việc công bố thông tin môi trường, trọng tâm là thông tin về KTMT. Tại 

DN NTTS, để công bố thông tin KTMT thì trước hết phải ghi nhận và đo lường 

các đối tượng KTMT như tài sản môi trường, nợ phải trả môi trường, chi phí, thu 

nhập môi trường. 

Nhân tố thứ 3 là “Thái độ ủng hộ của nhà quản lý về biện pháp BVMT”: 

Nhà quản lý là người quyết định việc DN công bố thông tin KTMT.Thực tế cho 

thấy, DN có nhu cầu sử dụng thông tin về môi trường nói chung và thông tin về 

KTMT cho quản lý và để đáp ứng quy định của pháp luật, của nhà nhập khẩu, từ 

sức ép của cộng đồng do tác động môi trường từ hoạt động của DN. Tuy nhiên, 

quan trọng hơn hết là tại DN có phát sinh đối tượng KTMT hay không? Điều này 

phụ thuộc vào DN có hoạt động nào liên quan đến môi trường? Ai sẽ quyết định? 



 

124 

 

 

Chính là nhà quản lý. Vì vậy, thái độ của nhà quản lý liên quan đến nhận thức 

đúng lợi ích và chi phí của việc thực hiện KTMT sẽ có tác động tích cực đến việc 

công bố thông tin KTMT một cách đầy đủ hơn. Khi nhà quản lý quan tâm đến 

môi trường thì sẽ tạo điều kiện cho thực hiện các biện pháp BVMT, ủng hộ việc 

lập và trình bày thông tin KTMT, đầu tư cho thực hiện NTTS tiên tiến, đầu tư 

cho hệ thống quản lý môi trường. điều này sẽ làm gia tăng mức độ công bố thông 

tin KTMT.  

Nhân tố thứ 4 là “Có hướng dẫn thực hiện KTMT”: Việc công bố thông tin 

KTMT sẽ không thể thực hiện nếu như chỉ có sự đồng thuận của nhà quản lý bởi 

KTMT là nội dung mới và chưa có quy định của pháp luật kế toán bắt buộc phải 

áp dụng. Do vậy, khi có hướng dẫn thì nhà quản lý và kế toán sẽ có căn cứ để 

thực hiện và công bố thông tin KTMT. Mặt khác, kế toán sẽ được hướng dẫn, tập 

huấn về phương pháp ghi nhận, đo lường, trình bày và công bố thông tin KTMT 

theo quy định, kết hợp với sự am hiểu về hoạt động tại DN NTTS thì kế toán sẽ 

tổ chức KTMT tại DN thuận lợi. Các thông tin được công bố đảm bảo độ tin cậy, 

người sử dụng thông tin có căn cứ so sánh đối chiếu mức độ công bố thông tin 

môi trường giữa các DN khác nhau. Các nghiên cứu trước đã chỉ ra DN không 

công bố thông tin môi trường hoặc có công bố nhưng mức độ chỉ là thông tin 

chung chung, định tính là do thiếu khung pháp lý về công bố thông tin KTMT, 

đối với các quốc gia đã thực hiện KTMT thì có quy định về công bố thông tin 

môi trường của các tổ chức nghề nghiệp bên cạnh hệ thống luật pháp về BVMT. 

Tại Việt Nam, Luật BVMT, Pháp luật về kế toán đều do nhà nước ban hành. Do 

đó, khi có hướng dẫn thực hiện KTMT của nhà nước thì sẽ gia tăng mức độ công 

bố thông tin môi trường đặc biệt là thông tin về KTMT. 

Nhân tố thứ 5 là “Áp lực từ chính phủ, nhà nhập khẩu, nhà đầu tư, các tổ 

chức tài chính, cộng đồng về thông tin môi trường”: Nhu cầu thông tin về môi 

trường từ các bên liên quan nhấn mạnh đến việc tuân thủ các quy định về BVMT 

trong NTTS, các cam kết của DN với cộng đồng liên quan đến môi trường quanh 

khu vực NTTS.Áp lực thông tin về môi trường chính là cơ sở xuất hiện KTMT, 
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mục đích thực hiện KTMT là công bố thông tin môi trường cho các đối tượng có 

nhu cầu sử dụng thông tin. Tùy vào từng đối tượng mà thông tin cung cấp có thể 

là thông tin định tính hoặc định lượng.  

Nhân tố thứ 6 là “Lợi ích khi thực hiện KTMT”: Lợi ích đầu tiên là đáp ứng 

yêu cầu từ các bên có liên quan về thông tin môi trường, tiếp đến là đạt được giá 

trị về danh tiếng, hình ảnh DN về tuân thủ pháp luật môi trường. Tuy nhiên, nếu 

xét về lợi ích khi thực hiện KTMT thực chất là tìm những giải pháp, biện pháp 

giảm thiểu tác động môi trường hoặc đầu tư tài sản cho BVMT, nghiên cứu kỹ 

thuật NTTS theo hướng thân thiện với môi trường nhằm tạo ra sản phẩm có giá 

trị kinh tế cao, tiết kiệm nguyên liệu, tái sử dụng chất thải nhằm tạo ra lợi ích. Vì 

vậy, thực hiện KTMT không phải chỉ là phát sinh chi phí thực hiện mà mục tiêu 

là hiệu quả đạt được từ việc đầu tư cho môi trường. Công bố thông tin KTMT 

giúp khẳng định được những nỗ lực BVMT của DN hướng đến phát triển bền 

vững. 

Tóm lại để gia tăng mức độ công bố thông tin KTMT tại các DN NTTS 

Việt Nam thì cần căn cứ vào bối cảnh thực tế của Việt Nam, điều kiện tại DN để 

có tác động vào nhân tố phù hợp. 
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Kết luận chương 4 

 

Chương 4 đã trình bày kết quả thực trạng công bố thông tin KTMT tại các 

DN NTTS Việt Nam. Mặc dù KTMT chưa được áp dụng tuy nhiên thực tế cho 

thấy có phát sinh đối tượng KTMT tại các DN NTTS, đặc biệt đối với DN có 

thực hiện NTTS theo chuẩn GlobalGAP/ASC/BAP, áp dụng hệ thống quản lý 

môi trường thì các thông tin về biện pháp BVMT hay việc nghiên cứu biện pháp 

để tiết kiệm nguyên liệu trong NTTS, tăng hiệu quả kinh tế được quan tâm nhiều 

hơn. 

Nghiên cứu đã xác định nhân tố, xây dựng thang đo các nhân tố tác động 

đến việc công bố thông tin KTMT tại các DN NTTS Việt Nam. Kết quả, có 7 

nhân tố tác động và được đo lường bởi 25 biến quan sát. Kết quả Cronbach 

Alpha cho thấy thang đo đảm bảo độ tin cậy. Phân tích EFA đã rút trích 6 nhân tố 

tác động và qua chạy hồi quy cho thấy mức độ tác động của các nhân tố đến biến 

phụ thuộc và chấp nhận các giả thuyết nghiên cứu. Mô hình xây dựng là phù hợp 

với dữ liệu nghiên cứu. Từ kết quả đó, tác giả so sánh với các nghiên cứu trước 

và bàn luận về kết quả nghiên cứu.  
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CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH 

 Chương 5 đưa ra kết luận và hàm ý chính sách nhằm gia tăng việc công bố 

thông tin KTMT tại các DN NTTS Việt Nam. Nghiên cứu cũng chỉ ra những hạn 

chế và hướng nghiên cứu tiếp theo. 

5.1 Kết luận 

5.1.1. Về công bố thông tin KTMT tại các DN NTTS Việt Nam 

Tại các doanh nghiệp NTTS Việt Nam có công bố thông tin chung về môi 

trường, tuy nhiên chưa công bố thông tin về KTMT. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy, trên bảng CĐKT và báo cáo KQHĐKD 

không có bất kỳ thông tin nào về KTMT. Các thông tin về những cam kết, tuyên 

bố về chính sách, biện pháp BVMT hoặc đảm bảo thực hành NTTS tiên tiến 

được công bố trên BCTN.Trên thuyết minh BCTC của một số DN có thông tin 

về các khoản đầu tư cho thực hiện hệ thống quản lý môi trường như xây dựng 

vùng nuôi, hệ thống xử lý chất thải, nuôi thủy sản theo quy trình tiên tiến, các 

khoản nợ phải trả môi trường như thuế, phí, lệ phí, khoản bồi thường, phải trả 

cho hệ thống quản lý môi trường. Thông tin chủ yếu là định tính chưa có thông 

tin định lượng về giá trị các khoản đầu tư tài sản, nợ phải trả, chi phí, thu nhập 

môi trường chưa được xác định qua báo cáo kế toán. 

5.1.2. Về kết quả các nhân tố tác động đến việc công bố thông tin KTMT tại 

các DN NTTS Việt Nam 

 Qua nghiên cứu định tính nghiên cứu đã xác định 7 nhân tố và xây dựng 

25 biến quan sát đo lường cho 7 nhân tố tác động đến việc công bố thông tin 

KTMT tại các DN NTTS Việt Nam. Qua kiểm tra độ tin cậy của thang đo, 

nghiên cứu đã loại bỏ 2 biến quan sát, còn sử dụng 23 biến đo lường cho 7 nhân 

tố. Kết quả phân tích nhân tố khám phá đã xác định mô hình nghiên cứu gồm 6 

nhân tố theo thứ tự tác động giảm dần như sau:(1) Có sự giám sát của các cơ 

quan quản lý đối với các biện pháp BVMT tại DN (2) Trình độ am hiểu về 
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KTMT của kế toán (3) Thái độ ủng hộ của nhà quản lý về BVMT(4) Có hướng 

dẫn thực hiện KTMT  (5) Áp lực từ chính phủ, nhà nhập khẩu, nhà đầu tư, các tổ 

chức tài chính, cộng đồng về thông tin môi trường (6) Lợi ích khi thực hiện 

KTMT.Các nhân tố đã có sự kế thừa từ các nghiên cứu trước và phát triển thêm 

nội dung cụ thể trong bối cảnh nghiên cứu tại DN NTTS Việt Nam. Đóng góp 

lớn nhất của nghiên cứu là xây dựng mô hình các nhân tố tác động và biến quan 

sát đo lường mức độ ảnh hưởng của các nhân tố tác động đến việc công bố thông 

tin KTMT tại các DN NTTS Việt Nam. 

5.2 Hàm ý chính sách 

5.2.1 Tăng cường sự giám sát của các cơ quan nhà nước về biện pháp BVMT  

Kết quả nghiên cứu cho thấy, việc tuân thủ pháp luật về BVMT trong 

NTTS được biểu hiện cụ thể qua hệ thống báo cáo môi trường, báo cáo đánh giá 

tác động môi trường. Tuy nhiên, thực tế việc thực hiện theo các cam kết trong kế 

hoạch BVMT còn hạn chế. Một số DN thực hiện mang tính đối phó nên chưa vận 

hành hệ thống xử lý chất thải như cam kết. Do đó, cơ quan quản lý cần hoàn 

thiện hệ thống quản lý, đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị cho hệ thống 

cơ quan quản lý, kiểm soát ô nhiễm môi trường; hoàn thiện hệ thống quan trắc 

cảnh báo môi trường và dịch bệnh thủy sản đồng thời đào tạo nâng cao năng lực 

cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý, kiểm soát ô nhiễm môi trường. 

Bên cạnh đó cần tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra đối với các yếu tố 

đầu vào của quá trình sản xuất như: thức ăn, thuốc, hóa chất và chế phẩm sinh 

học. Cần có sự phối hợp giữa các đơn vị thuộc Bộ NN&PTNT và giữa Bộ 

NN&PTNT với Bộ Tài nguyên & môi trường để kiểm tra, thanh tra các hoạt 

động xả thải từ các cơ sở sản xuất thủy sản. Đặc biệt, các biện pháp xử phạt trong 

vi phạm lĩnh vực môi trường trong NTTS cũng cần xem xét đến mức độ ảnh 

hưởng để có biện pháp chế tài phù hợp đủ sức để DN phải thực hiện các biện 

pháp BVMT đã cam kết. 

 Tiếp theo, cần rà soát và có điều chỉnh phù hợp các quy định về BVMT 

trong NTTS, đảm bảo hệ thống Luật phải mang tính hiệu quả và răn đe, điều 



 

129 

 

 

quan trọng là giáo dục nhận thức về trách nhiệm, nghĩa vụ BVMT của DN. Các 

tiêu chí về môi trường cần đảm bảo tính tương thích với thông lệ quốc tế. 

Sau khi có hệ thống pháp luật hoàn chỉnh việc tổ chức thực hiện lại là quan 

trọng hơn hết. Bởi qua kết quả nghiên cứu cho thấy sự tác động của việc kiểm 

tra, giám sát của cơ quan quản lý có tác động lớn đến việc thực hiện các quy 

định, đảm bảo việc duy trì các cam kết. 

5.2.2 Kế toán cần được đào tạo, hướng dẫn thực hiện KTMT 

Như kết quả chương 4 cho thấy, “Trình độ am hiểu về KTMT của kế toán” 

có thứ tự tác động xếp thứ 2 đến việc công bố thông tin KTMT tại các DN NTTS 

Việt Nam. Cũng từ kết quả khảo sát cho thấy, Kế toán trưởng tại các DN NTTS 

hầu như chưa có am hiểu về KTMT, số rất ít có nghe nhưng chưa biết áp dụng 

như thế nào. Tại Việt Nam, KTMT chưa được quy định trong bất kỳ văn bản 

pháp lý kế toán nào, cũng chưa được giảng dạy cho sinh viên ngành Kế Toán, 

KTMT chỉ được biết đến từ các nghiên cứu học thuật đối với học viên Cao học, 

nghiên cứu sinh, các bài báo nghiên cứu. Do đó, để có thể đào tạo bài bản về 

KTMT cần có nhiều thời gian bởi liên quan đến quy định của nhà nước về 

KTMT và chương trình đào tạo của các Trường Đại học. 

Trong nghiên cứu này, tác giả đề xuất kế toán căn cứ vào đặc điểm hoạt 

động sản xuất tại DN tổ chức áp dụng KTMT để ghi nhận, đo lường thông tin 

liên quan đến các hoạt động môi trường, từ đó công bố các thông tin KTMT theo 

yêu cầu các bên có liên quan.Xuất phát từ việc giải quyết vấn đề môi trường tại 

DN từ đó xác định các giải pháp thực hiện, ghi nhận các thông tin về tài chính và 

vật chất theo góc độ kế toán. Các cá nhân, bộ phận có liên quan phải tham gia 

vào và cung cấp các thông tin cũng như các giải pháp cho các vấn đề liên quan 

đến hệ thống đề xuất. Cụ thể các nội dung đề xuất như sau: 

5.2.2.1  Xác định vấn đề của DN liên quan đến các vấn đề môi trường 

DN cần xác định được vấn đề môi trường cần giải quyết qua việc xác định 

các quy định pháp luật về môi trường mà DN phải tuân thủ, việc thực hành 

NTTS theo chứng nhận nào để đáp ứng yêu cầu của nhà nhập khẩu, vấn đề quản 
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lý tại DN liên quan đến nghiên cứu NTTS theo hướng thân thiện với môi trường, 

nghiên cứu phương pháp sử dụng tiết kiệm nguyên liệu, tái sử dụng chất thải từ 

NTTS.  

5.2.2.2  Đề xuất các giải pháp thực hiện vấn đề môi trường tại DN 

Từ vấn đề môi trường được xác định, DN sẽ: 

- Xác định giải pháp giải quyết vấn đề môi trường/NTTS theo hướng bền 

vững theo quy định pháp luật Việt Nam, theo yêu cầu nước nhập khẩu, theo yêu 

cầu quản lý tại DN. 

- Xác định các bộ phận, cá nhân có liên quan. 

- Xác định nhiệm vụ tương ứng của bộ phận, cá nhân. 

- Xác định kinh phí thực hiện. 

Bảng 5.1. Nhiệm vụ cho từng bộ phận/cá nhân 

TT 
Đối 

tượng 
Nhiệm vụ 

1 Thuộc 

Ban giám 

đốc 

- Tuyên bố và thực hiện tốt các cam kết, kế hoạch bảo vệ môi 

trường trong NTTS.  

- Chỉ đạo việc nghiên cứu áp dụng các biện pháp kỹ thuật 

NTTS theo hướng bền vững 

- Đầu tư kinh phí cho thực hiện cam kết, kế hoạch bảo vệ môi 

trường, nghiên cứu áp dụng các biện pháp kỹ thuật NTTS 

theo hướng bền vững 

- Lập kế hoạch cho việc thực hiện áp dụng KTMT 

- Chỉ đạo việc thực hiện hệ thống KTMT đề xuất 

- Chỉ đạo đánh giá hệ thống đề xuất 

2 Phụ trách 

kỹ thuật 

- Xác định giai đoạn nào trong quy trình nuôi thủy sản cần thiết 

phải thay đổi để tiết kiệm nguyên liệu hoặc đảm bảo bảo vệ 

môi trường. 
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TT 
Đối 

tượng 
Nhiệm vụ 

- Đề ra những kiến nghị, sáng kiến để cắt giảm những chi phí 

thức ăn, thuốc, hóa chất không cần thiết và giảm những tác 

động tiêu cực tới môi trường; giải pháp cải tiến công nghệ, áp 

dụng NTTS bền vững 

- Thu thập thông tin vật chất phối hợp với kế toán đo lường giá 

trị của chi phí và thu nhập môi trường. 

- Đánh giá kết quả 

3 Kế toán - Thu thập thông tin tài chính phối hợp với phụ trách kỹ thuật 

đo lường giá trị của chi phí và thu nhập môi trường. 

- Thực hiện nhận diện và đo lường tài sản, nợ phải trả, CPMT, 

thu nhập môi trường 

- Trình bày các báo cáo môi trường 

- Đánh giá kết quả  

(Nguồn: NCS đề xuất) 

5.2.2.3 Tổ chức ghi nhận và đo lường các đối tượng kế toán 

- Tài sản môi trường 

Theo UNCTAD (2002): Tài sản môi trường là một nguồn lực được kiểm 

soát của DN, phát sinh từ các sự kiện trong quá khứ và dự kiến mang lại lợi ích 

kinh tế trong tương lai cho DN, được sử dụng cho hoạt động môi trường.  

Một số đối tượng sau đây được ghi nhận là tài sản môi trường tại DN 

NTTS: 

+ Vật liệu, hóa chất sử dụng cho xử lý môi trường. 

+ Công cụ, dụng cụ sử dụng cho công tác bảo vệ môi trường. 

+ Thiết bị xử lý chất thải, thiết bị xử lý ô nhiễm... 
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+ Nhà kho chứa thức ăn, nhà vệ sinh công nhân đáp ứng chuẩn quy định  

- Nợ phải trả môi trường 

Trong DN, căn cứ vào chính sách môi trường để xây dựng nghĩa vụ môi 

trường. Một nghĩa vụ môi trường sẽ phát sinh trách nhiệm pháp lý về môi trường 

được ghi nhận. Khi hình thành một nghĩa vụ, DN cần xác định, đo lường và ghi 

nhận nợ phải trả môi trường vào chi phí sản xuất kinh doanh. Nghĩa vụ của DN 

không chỉ bao gồm các nghĩa vụ pháp lý mà còn nghĩa vụ DN tự xây dựng trên 

cơ sở các tiêu chuẩn môi trường của đơn vị. 

Trong phạm vi nghiên cứu này, các đối tượng sau đây được ghi nhận là nợ 

phải trả môi trường tại DN NTTS: 

(1) Nợ phải trả theo Luật định: Gồm chi phí để tuân thủ pháp luật môi 

trường như: Chi phí đào tạo nhân viên quản lý hệ thống quản lý môi trường, Chi 

phí quan trắc môi trường, Chi phí xử lý chất thải, thuế phí lệ phí môi trường. 

(2) Nợ phải trả liên quan đến khắc phục hậu quả: Chi phí dọn dẹp, làm 

sạch ao nuôi sau kỳ sản xuất, Chi phí đảm bảo sức khỏe cho người lao động tham 

gia NTTS (Bảo hiểm, khám sức khỏe). 

(3) Các khoản phạt do không tuân thủ hoặc tuân thủ không đầy đủ quy 

định hiện hành về môi trường khi NTTS 

(4) Bồi thường (phụ thuộc vào khiếu nại, khiếu kiện): Bồi thường cho dân 

cư quanh khu vực NTTS do nguồn nước, chất thải từ NTTS của DN gây ra, Bồi 

thường cho người lao động do bị ảnh hưởng từ sử dụng thuốc, hóa chất trong 

NTTS 

- Lợi ích/thu nhập môi trường 

+ Thu nhập từ bán sản phẩm phụ, phế phẩm 

+ Thu nhập từ bán thức ăn hỏng, bao chứa thức ăn, bùn thải từ quá trình nạo 

vét ao 
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+ Các khoản thu từ trợ cấp của nhà nước cho đầu tư thực hiện theo tiêu 

chuẩn VietGAP/Gloabal GAP 

+ Các khoản chênh lệch giá bán do bán giá cao hơn từ việc thực hiện nuôi 

theo quy trình tiên tiến. 

Tất cả các khoản trên được xem là doanh thu môi trường, tuy nhiên theo 

quan điểm khác có thể xem doanh thu môi trường là phần chênh lệch giữa doanh 

thu trước và sau khi ứng dụng giải pháp để bảo vệ môi trường hoặc thực hiện dự 

án nhằm cải thiện môi trường. Khi tiếp cận doanh thu theo hướng này thì CPMT 

là các chi phí thực hiện cụ thể cho dự án, giải pháp đó. Mặt khác, việc tiết kiệm 

hoặc cắt giảm chi phí khi thực hiện dự án, giải pháp cũng được xem xét khi tính 

toán doanh thu, chi phí và lợi ích đạt được. 

- Chi phí môi trường: 

CPMT trong DN được nhận diện là chi phí nội bộ phát sinh từ các hoạt 

động bảo vệ môi trường của DN, các chi phí này phải được đo lường và đánh giá 

bởi hệ thống kế toán của DN. Hoạt động bảo vệ môi trường của DN được xác 

định dựa trên các cam kết bắt buộc và tự nguyện nhằm tuân thủ Luật bảo vệ môi 

trường hiện hành, bao gồm các hoạt động ngăn ngừa, kiểm soát, xử lý chất thải 

và đền bù thiệt hại về môi trường do DN gây ra. 

DN cần tổ chức ghi nhận chi phí theo các khoản mục chi phí hiện tại (theo 

yếu tố chi phí và theo khoản mục kế toán chi phí tài chính) đồng thời xác định 

từng yếu tố chi phí đó thuộc loại nào của CPMT theo 6 loại sau đây, căn cứ vào 

dữ liệu tổng hợp thông tin về CPMT trình bày trên báo cáo kế toán. 

Các CPMT tại các DN NTTS gồm: 

(1) Chi phí nguyên vật liệu cấu tạo nên sản phẩm: Bao gồm các chi phí con 

giống, thuốc thủy sản, thức ăn thủy sản. 

(2) Chi phí nguyên vật liệu không cấu tạo nên sản phẩm: Chi phí thuốc, 

hóa chất xử lý nước. 
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(3) Chi phí xử lý và kiểm soát chất thải: Bao gồm tất cả chi phí xử lý chất 

thải, chi phí tái chế chất thải, vứt bỏ chất thải, chi phí làm sạch môi trường, chi 

phí phục hồi khu vực bị ô nhiễm và các chi phí nhằm đảm bảo sự tuân thủ pháp 

luật và các quy định về môi trường, không bao gồm những chi phí liên quan đến 

hoạt động phòng ngừa và quản lý môi trường tại DN. Cụ thể: Chi phí khấu hao 

bể lắng, Chi phí vôi bón làm sạch nguồn nước, xử lý nước trong quá trình nuôi 

thủy sản, Chi phí cho người quản lý thực hiện công tác quản lý ao nuôi, chịu 

trách nhiệm về thực hiện các chứng nhận tiêu chuẩn,… 

(4) Chi phí phòng ngừa và quản lý môi trường: Các chi phí phát sinh cho 

mục đích phòng ngừa và quản lý môi trường. 

(5) Chi phí nghiên cứu và phát triển: Là những chi phí cho hoat động 

nghiên cứu và phát triển liên quan đến môi trường và bảo vệ môi trường, đó là 

các chi phí cho việc phát triển các sản phẩm sử dụng tiết kiệm nguyên liệu, chi 

phí nghiên cứu hệ thống máy móc, thiết bị mới để giảm chất thải, chi phí nghiên 

cứu giải pháp mới để cải thiện phương pháp quản lý, … 

(6) Chi phí môi trường vô hình: DN nên có dự kiến cho chi phí này do 

trong quá trình nuôi DN có những hoạt động gây ô nhiễm môi trường xung 

quanh cần có những hỗ trợ đền bù như chi phí cho hộ dân xung quanh dùng nước 

sạch do nguồn nước bị ô nhiễm. 

5.2.2.4  Thiết lập các báo cáo về KTMT để công bố thông tin cho các đối tượng 

sử dụng thông tin 

-Trong điều kiện pháp luật kế toán chưa có quy định về KTMT: DN 

NTTS căn cứ vào quy định về công bố thông tin môi trường và XH theo thông tư 

155 và hướng dẫn của IFC hoặc GRI để công bố theo quy định. Ngoài ra, tùy 

thuộc vào nhu cầu từ các bên liên quan, mục tiêu của DN mà các thông tin 

KTMT công bố cần bao gồm thông tin định tính, định lượng và kết hợp với 

thông tin dự kiến về các khoản nợ tiềm tàng. Để có cơ sở đánh giá việc thực hiện 

KTMT và công bố thông tin DN NTTS có thể xem xét công bố thông tin bổ sung 
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phần thuyết minh BCTC- Thông tin về KTMT (Phụ lục 5.1) 

- Khi đã có hướng dẫn thực hiện KTMT: Căn cứ vào hướng dẫn, kế toán 

tổ chức ghi nhận các đối tượng KTMT vào các tài khoản, sổ kế toán tương ứng 

và công bố theo mẫu biểu quy định. Theo tác giả, hướng dẫn thực hiện KTMT 

cần có các nội dung: Khái niệm các đối tượng KTMT, tài khoản ghi nhận, bổ 

sung chỉ tiêu trên BCĐKT (Tài sản môi trường, nợ phải trả môi trường); 

BCKQKD ( Thu nhập môi trường, chi phí môi trường) và thuyết minh BCTC để 

thuyết minh cụ thể những thông tin có liên quan đến môi trường. 

5.2.3. Nhà quản lý cần chỉ đạo các bộ phận thực hiện KTMT, tuyên 

truyền nhận thức cho người lao động về BVMT trong NTTS 

Nhà quản lý phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc tuân thủ các quy 

định về BVMT, việc sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho hoạt động BVMT. 

Vì vậy, nhà quản lý cần có thông tin về các khoản đầu tư cho môi trường, CPMT, 

khoản CPMT tiết kiệm được và những lợi ích từ hoạt động môi trường... của đơn 

vị nhằm thực hiện quản lý và kiểm soát hoạt động của DN. Do đó, nhận thức của 

nhà quản lý về công bố thông tin KTMT có vai trò quyết định đến việc thực hiện 

của kế toán. 

Để thực hiện KTMT thành công thì yêu cầu trước hết là phải có sự ủng hộ 

và chấp thuận của ban lãnh đạo cấp cao nhất. Vì KTMT không chỉ đòi hỏi năng 

lực của chuyên gia quản lý môi trường mà còn cần sự hợp tác của những người 

làm công tác tài chính, kế toán và các cán bộ kỹ thuật liên quan. Do đó cấp quản 

lý cao nhất sẽ thông báo cho các cấp quản lý sản xuất và toàn bộ người lao động 

trong DN được biết và tham gia cung cấp thông tin. Mặt khác, sự ủng hộ của nhà 

lý thông qua việc có sự đầu tư cho các biện pháp BVMT hoặc nghiên cứu áp 

dụng kỹ thuật tiên tiến trong NTTS theo hướng bền vững. 

Thái độ ủng hộ của nhà quản lý có tác động rất lớn đến việc DN công bố 

thông tin KTMT. Thái độ ủng hộcó được khi nhà quản lý nhận thức được tầm 

quan trọng và lợi ích của KTMT. Thái độ này biểu hiện qua các công việc sau 

đây: 
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- Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền về BVMT tại các vùng nuôi thủy sản để 

nâng cao nhận thức của nhân viên nhằm thay đổi hành vi để sản xuất thực phẩm 

an toàn gắn liền với BVMT.  

- Hướng dẫn hoặc tổ chức cho nhân viên tham gia các hội thảo/lớp tập huấn 

đào tạo hướng dẫn và chia sẻ kinh nghiệm quản lý, BVMT vùng nuôi. 

- Đẩy mạnh nghiên cứu áp dụng các công nghệ xử lý nước thải, chất thải 

rắn phù hợp với DN 

- Đẩy mạnh áp dụng các công nghệ nuôi tiết kiệm nước, thức ăn hạn chế xả 

thải, bảo đảm an toàn sinh học và BVMT. 

5.2.4.Ban hành các quy định, hướng dẫn thực hiện KTMT 

Hầu hết các quy định về môi trường đối với hoạt động NTTS đều được các 

DN tuân thủ, tuy nhiên thông tin môi trường cung cấp theo góc độ kế toán còn rất 

sơ sài hầu như chưa tách biệt các chi phí và thu thập từ môi trường. Nguyên nhân 

là do Việt Nam chưa có bất kỳ quy định, hướng dẫn nào thực hiện KTMT. Thực 

tế cho thấy, tại DN NTTS luôn phải thực biện pháp khắc phục, phục hồi, BVMT 

do tác động của NTTS gây ra để đảm yêu cầu pháp luật mặc khác do chính nhu 

cầu của DN để tiếp tục phát triển. Do đó, khi pháp luật kế toán có quy định về 

KTMT thì các DN sẽ áp dụng thuận lợi hơn do có hướng dẫn phương pháp ghi 

nhận thông tin, trình bày báo cáo và công bố thông tin rõ ràng. Do đó, điều kiện 

cần thiết là tạo khung pháp lý để tổ chức áp dụng KTMT tại DN.  

Có thể nhận thấy các quốc gia đã thực hiện KTMT đều có những quy định, 

hướng dẫn thực hiện KTMT mặc dù mang tính tự nguyện nhưng được nghiên 

cứu, tổng kết và phát triển để có thể triển khai thực hiện rộng rãi. 

Với xu thế hội nhập và trước các vấn đề về môi trường toàn cầu thì thông 

tin kế toán cung cấp cho người sử dụng thông tin càng có ý nghĩa hơn khi các 

thông tin về các tác động môi trường và các biện pháp mà DN thực hiện để 

BVMT, các khoản đầu tư, chi phí và lợi ích từ môi trường được công bố.Khi ban 

hành quy định, hướng dẫn thực hiện KTMT sẽ có tác động tích cực đến khả năng 

thực hiện KTMT và công bố thông tin KTMT cho các bên có liên quan. 
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5.2.5 Nhu cầu thông tin về môi trường từ chính phủ, nhà nhập khẩu, nhà đầu 

tư, cộng đồng tạo nên áp lực buộc DN NTTS phải công bố thông tin KTMT 

Lý thuyết thể chế, lý thuyết hợp pháp giải thích cho việc DN NTTS cần 

thiết phải tuân thủ Luật BVMT, Luật thủy sản và các quy định khác có liên quan 

trong NTTS. Để đủ điều kiện hoạt động các DN NTTS phải có cam kết BVMT 

và thực hiện các biện pháp đã cam kết. Sản phẩm NTTS của Việt Nam chủ yếu 

được xuất khẩu vì vậy, ngoài việc đáp ứng các quy định của pháp luật Việt Nam 

thì sản phẩm thủy sản của Việt Nam phải thực hành chứng nhận tiêu chuẩn theo 

quy định của nước nhập khẩu. Vì vậy, cần thiết các thông tin về môi trường cần 

được DN công bố. Thực hiện KTMT là cơ sở để công bố thông tin KTMT tại các 

DN NTTS Việt Nam. Điều này sẽ đáp ứng cho quy định của pháp luật, đảm bảo 

hoạt động của DN được chính phủ, cộng đồng chấp nhận, sự tuân thủ pháp luật 

về môi trường duy trì hình ảnh đẹp của DN trong cộng đồng, thuận lợi hơn cho 

xuất khẩu.  

Lý thuyết về sự phụ thuộc nguồn lực, lý thuyết các bên liên quan cho thấy 

DN hoạt động và tồn tại bị ảnh hưởng bởi các nguồn lực được cung ứng từ các 

bên có liên quan. Trước tiên, đó là chính phủ cung cấp cho DN môi trường kinh 

doanh với những quy định, hướng dẫn giúp DN hoạt động thuận lợi. Ngoài ra, 

DN còn sử dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên của quốc gia do đó có trách nhiệm 

bảo tồn nguồn tài nguyên này cho thế hệ tương lai. Nếu theo góc nhìn lợi ích của 

DN thì cũng cần phải bảo vệ nguồn tài nguyên này do DN không thể hoạt động 

mà không sử dụng nguồn tài nguyên nước. Mối quan hệ với nhà cung cấp với 

nhà nhập khẩu, với cộng đồng xung quanh, với ngân hàng hay các tổ chức tín 

dụng kháccũng cần thiết phải có trách nhiệm với nhau để duy trì hoạt động. Một 

sự rủi ro từ kinh doanh của DN sẽ tác động đến các bên có liên quan. Vì vậy, DN 

cần có trách nhiệm giải trình đặc biệt là những rủi ro mà DN có thể gây ra và 

biện pháp mà DN thực hiện cho các bên biết. Tất cả các thông tin cần được công 

bố phù hợp với nhu cầu các bên. 

Các bên liên quan bên ngoài DN thường có nhu cầu về thông tin nhưng ở 
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mức độ khác nhau. Các bên gồm có (1) Chính phủ họ quan tâm vì vấn đề về 

BVMT của các DN NTTS vì nó ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng môi trường 

của quốc gia. Thông tin kế toán của DN có vai trò quan trọng trong việc cung cấp 

thông tin tài chính liên quan đến các vấn đề môi trường phục vụ cho quản lý 

ngành NTTS. Thông tin KTMT tại DN sẽ có ý nghĩa quan trọng trong việc thống 

kê dữ liệu về biện pháp BVMT mà DN đã công bố và kết quả thực hiện, có cơ sở 

đưa ra các chính sách về môi trường. (2) Đối với các nhà đầu tư, đối tác kinh 

doanh, và các tổ chức tài chínhhọ là người cấp vốn cho DN, lợi ích của họ phụ 

thuộc vào kết quả hoạt động kinh doanh. Khi có các rủi ro về môi trường sẽ ảnh 

hưởng đáng kể đến lợi ích của các nhà đầu tư. Chính vì vậy, nhu cầu thông tin về 

KTMT giúp cho họ đánh giá thực trạng và rủi ro. (3) Đối với người tiêu dùng, cư 

dân địa phương và các tổ chức phi chính phủ về môi trường: họ quan tâm đến 

các vấn đề như quản lý các chất thải độc hại từ NTTS, ô nhiễm nguồn nước từ 

nước thải, sản phẩm có đáp ứng tiêu chí môi trường và trách nhiệm của DN trước 

các vấn đề đó. Hay đối với (4) Các tổ chức kiểm toán sử dụng thông tin KTMT 

của đơn vị trên giác độ là người kiểm tra tính khách quan, trung thực và độ tin 

cậy của thông tin KTMT nhằm đảm bảo tuân thủ pháp lý của báo cáo tài chính 

trước khi được công bố nhằm bảo vệ lợi ích của các bên liên quan. Các thông tin 

KTMT cần được công bố cho các đối tượng này ở dạng thông tin KTTCMT 

gồm: Tài sản môi trường, nợ phải trả môi trường, doanh thu, CPMT, các chính 

sách môi trường DN thực hiện. 

5.2.6 Nhận thức đầy đủ các lợi ích khi thực hiện KTMT 

Nhận thức đầy đủ lợi ích và chi phí khi thực hiện KTMT sẽ quyết định có 

công bố thông tin về KTMT hay không. Điều này rất quan trọng đối với quản lý 

DN và kế toán. Nếu có quy định bắt buộc thì DN thực hiện công bố sẽ có lợi ích 

đầu tiên là DN đã tuân thủ tốt pháp luật, hình ảnh DN sẽ gia tăng. Sự ủng hộ của 

người tiêu dùng và người dân xung quanh vùng NTTS sẽ là lợi ích mà DN có 

được từ minh bạch trong công bố thông tin KTMT. Dạng thông tin công bố có 

thể là những cam kết, chính sách, biện pháp BVMT đối với người quan tâm là 
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công chúng tuy nhiên đối tượng là nhà đầu tư, quản lý DN, kiểm toán thì thông 

tin công bố cần phải phản ánh được dữ liệu về vật chất và tiền tệ. Điều này, có 

ích cho quyết định của họ khi đầu tư vào DN. 

Một trong các trụ cột của phát triển bền vững là môi trường, đối với DN sự 

tồn tại và phát triển phải đảm bảo được hài hòa lợi ích hiện tại và khả năng phát 

triển trong tương lai. Do đó, đầu tư cho BVMT ngoài lợi ích tuân thủ pháp luật, 

tạo hình ảnh đẹp trước cộng đồng thì việc sử dụng nguồn lực hiệu quả là vấn đề 

quan trọng. Thực hiện KTMT sẽ giúp DN phân tích trong quy trình sản xuất có 

giai đoạn nào bị lãng phí yếu tố đầu vào hoặc không hiệu quả để có biện pháp cải 

thiện. Do đó, để thực hiện và công bố thông tin về KTMT, DN cần theo dõi các 

thông tin về vật chất và tiền tệ trước và sau khi thực hiện các biện pháp, đầu tư 

cho môi trường để có đánh giá lợi ích đầy đủ. 

5.3 Hạn chế của nghiên cứu và hướng nghiên cứu tiếp theo 

Kết quả trả lời 3 câu hỏi nghiên cứu đã giải quyết được mục tiêu nghiên 

cứu. 

Thứ nhất: Tại các DN NTTS Việt Nam chưa công bố thông tin về KTMT 

mà chỉ bước đầu công bố các thông tin chung về môi trường theo hướng dẫn của 

Thông tư 155/2015/TT-BTC.  

Thứ hai: Có 6 nhân tố có tác động đến đến việc công bố thông tin KTMT 

tại các DN NTTS Việt Nam.  

Thứ ba: Mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến việc công bố thông tin 

KTMT tại các DN NTTS Việt Nam theo thứ tự tác động từ cao đến thấp gồm:  

(1) Có sự giám sát của các cơ quan quản lý đối với các biện pháp BVMT tại DN 

 (2) Trình độ am hiểu về KTMT của kế toán 

 (3) Thái độ ủng hộ của nhà quản lý về BVMT 

(4) Có hướng dẫn thực hiện KTMT  

 (5) Áp lực từ chính phủ, nhà nhập khẩu, nhà đầu tư, các tổ chức tài chính, cộng 

đồng về thông tin môi trường 
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 (6) Lợi ích khi thực hiện KTMT 

Tuy nhiên, Luận án vẫn còn các hạn chế sau đây cần được tiến hành cho 

các nghiên cứu trong tương lai. Thứ nhất, mẫu khảo sát thực hiện đối với các 

công ty NTTS thuộc Đồng Bằng Sông Cửu Long. Thứ hai, kết quả nghiên cứu 

bước đầu đo lường mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến việc công bố thông tin 

KTMT mà chưa xem xét mối quan hệ giữa các nhân tố với nhau. 
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Phụ lục 1.1.  

Tổng hợp các nghiên cứu về thực hành công bố thông tin và các nhân tố tác động đến việc công bố thông tin KTMT 

Tác giả  

(năm công bố) 

Mục tiêu nghiên cứu phương pháp nghiên 

cứu 

Kết quả nghiên cứu 

Nghiên cứu về thực hành công bố thông tin KTMT 

Kreuze & cộng 

sự (1996) 

Khảo sát về việc công 

bố thông tin môi 

trường trong báo cáo 

thường niên của 645 

công ty Fortune 500 

Kiểm tra thông tin trên 

báo cáo thường niên. 

Hầu hết các công ty không cung cấp bất kỳ thông 

tin nào về triết lý và chính sách môi trường của 

các công ty và 73% các báo cáo khảo sát không 

chứa bất kỳ thông tin gì về môi trường ở bất cứ 

nơi nào trong báo cáo. Đối với các công ty trong 

ngành năng lượng, thép thì chỉ cung cấp thông tin 

chung chung 

Walden & 

Schwartz 

(1997) 

Điều tra những 

thay đổi về mức độ 

thực hành công bố 

thông tin môi trường.  

Xem xét thông tin trong 

3 năm 1988,1989 và 

1990 của 53 công ty từ 

bốn ngành công nghiệp 

Kết quả cho thấy có sự khác biệt đáng kể về cả số 

lượng và chất lượng của công bố môi trường. Tác 

giả cho rằng sự quan tâm của công ty và nhận thức 

của công chúng sau các sự cố môi trường như sự 
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gồm số lượng và chất 

lượng thông tin. 

cố tràn dầu tạo ra áp lực về chính sách làm gia 

tăng công bố.  

 

Fortes & 

Akerfeldt(1999) 

Khảo sát các xu 

hướng chung trong 

công bố thông tin môi 

trường của 205 công 

ty Thụy Điển được 

niêm yết 

Họ đã sử dụng cuộc khảo 

sát qua bưu điện và thực 

hiện nội dungphân tích 

các báo cáo hàng năm 

báo cáo môi trường độc 

lập. 

- Các công ty hóa chất, dầu khí, tiện ích và 

lâm nghiệp các ngành công nghiệp có xu hướng 

công bố thông tin môi trường ngày càng tăng. 

- Việc công bố nhằm duy trì hoặc nâng cao 

khả năng cạnh tranh, đây là động lực quan trọng 

nhất thúc đẩy thực hành báo cáo môi trường 

- Đối tượng công bố hướng đến là khách 

hàng, người tiêu dùng, cổ đông, nhà đầu tư 

- Pháp luật là cần thiết để thúc đẩy tính 

nhất quán trong việc trình bày thông tin 

- Hầu hết các công ty đã triển khai hoặc 

đang trong quá trình triển khai hệ thống quản lý 

môi trường. 

- Thiếu nhất quán trong việc trình bày định 
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giá và hạch toán 

- Có bằng chứng cho phát sinh các đối 

tượng doanh thu, chi phí, nợ phải trả tiềm tàng về 

môi trường 

- Các khía cạnh tài chính và sinh thái của 

thông tin môi trường khác nhau đáng kể, ngoài 

một nửa số báo cáo của các công ty có khía cạnh 

tài chính được xác minh bởi kiểm toán viên, hầu 

hết không cung cấp bất kỳ xác minh nào công bố 

thông tin về sinh thái. 

Nghiên cứu đề xuất phát triển một khuôn khổ 

nhất quán cho báo cáo để đẩy nhanh tiến độ thực 

hiện kế toán môi trường và cung cấp thông tin hữu 

ích cho người sử dụng. 

Barbu & cộng 

sự (2012) 

Nghiên cứu việc công 

bố thông tin môi 

trường ở ba quốc gia 

Giải thích thông tin môi 

trường theo IAS/IFRS và 

IFRIC; 

(1) Không có chuẩn mực kế toán cho vấn đề 

môi trường tuy nhiên có một số chuẩn mực có 

điều khoản rõ ràng hoặc ngụ ý cho ghi nhận, đo 
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tuân thủ IAS/IFRS để 

xem có sự khác biệt 

và bị chi phối bởi quy 

định của quốc gia đó 

sau đó tính điểm cho các 

thông tin được công bố 

trên báo cáo tài chính 

lường và báo cáo chi phí, tài sản, nợ phải trả môi 

trường (2) 50% công ty không báo cáo bất kỳ 

thông tin nào về môi trường (3) Công ty nhạy cảm 

với môi trường có điểm số công bố cao hơn công 

ty không  nhạy cảm với môi trường (4) Công ty 

lớn báo cáo nhiều thông tin môi trường hơn công 

ty nhỏ (5) Công ty Đức công bố thông tin tiền tệ ít 

hơn Pháp và Anh. Tác giả kết luận rằng việc tuân 

thủ IFRS ở các quốc gia là khác nhau do đó dù có 

chuẩn mực kế toán chung cho 3 quốc gia nhưng 

điều hành, thực hiện và ưu đãi thị trường cũng là 

khác biệt lớn. Quy định và yêu cầu pháp lý của 

quốc gia là đáng chú ý. 

Li (2014) 
Phân tích việc công 

bố thông tin KTMT 

của công ty niêm yết 

ngành dầu khí của 

Thống kê mô tả Công bố thông tin KTMT tại công ty niêm yết 

ngành dầu khí của Trung Quốc: Bắt buột thì mạnh 

hơn là tự nguyện, thông tin định tính nhiều hơn 

định lượng, thông tin tích cực được công bố nhiều 
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Trung Quốc hơn thông tin tiêu cực, nội dung mức đô công bố 

và mô hình công bố không đồng nhất, thông tin ít 

tin cậy và giá trị thấp. 

Mata & cộng sự 

(2018) 

Mục đích của nghiên 

cứu này là để đóng 

góp vào sự phản ánh 

bức tranh nghiên cứu 

về kế toán xã hội và 

môi trường. 

 

Tổng hợp các nghiên cứu 

về công bố thông tin môi 

trường từ 2006-2015 

Thông tin môi trường có thể được cung cấp 

dưới nhiều hình thức như các tuyên bố định tính,số 

liệu định lượng, báo cáo tài chính, đồ họa hoặc 

hình ảnh, khai báo của CEO. Thông tin này và có 

thể được trình bày báo cáo thường niên hay báo 

cáo độc lập hoặc báo cáo phát triển bền vữngtheo 

GRI, qua thông cáo báo chí, trang web của công ty 

và các phương tiện khác. 

Nghiên cứu về các nhân tố tác động đến việc công bố thông tin môi trường 

Gamble & cộng 

sự (1995) 

Điều tra chất lượng 

công bố thông tin 

Xem xét thông tin công 

bố qua báo cáo thường 

niên từ 1986-1991 

Yếu tố ngành nghề có tác động tích cực 

Thiếu hướng dẫn KTMT có tác động cản trở 

Hackston & 
Các nhân tố tác động Phân tích hồi quy tìm Nhân tố quy mô công ty và niêm yết nước ngoài 
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Milne (1996) đến việc công bố 

thông tin về môi 

trường và xã hội 

mối tương quan giữa các 

nhân tố và công bố thông 

tin môi trường và xã hội 

tác động tích cực đến biến phụ thuộc là công bố 

thông tin môi trường và xã hội 

Nhân tố lợi nhuận và ngành nghề kinh doanh 

không tác động đến công bố thông tin môi trường 

và xã hội 

Frost & 

Wilmshurst 

(1996) 

Thái độ của CFO đối 

với công bố thông tin 

môi trường 

Bảng câu hỏi khảo sát 

được gửi đến CFO 

Có sự tranh luận về Quản lý và kế toán không 

đồng thuận việc CBTT môi trường. Số cho rằng 

cần công bố thông tin môi trường vì có ích cho 

người sử dụng. 

Fekrat & cộng 

sự (1996) 

Kiểm tra phạm vi và 

mức độ công bố thông 

tin 

Thu thập thông tin môi 

trường và tính điểm trung 

bình cho việc công bố 

theo nội dung 

Yếu tố ngành nghề có tác động đến tính chính xác 

của thông tin công bố. 

Không có đủ cơ sở giải thích cho công bố tự 

nguyện. 

Deegan & 

Gordon (1996) 

Phân tích thực tiễn 

công bố thông tin môi 

trường 

Phân tích thực tiễn công 

bố qua báo cáo. 

Các nhóm ủng hộ môi trường, ngành công nghiệp 

nhạy cảm và quy mô công ty có ảnh hưởng đến 

mức độ công bố thông tin về môi trường 
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Điều tra vai trò các nhóm 

vận động môi trường 

Deegan & 

Rankin (1996) 

Thực tiễn công bố 

thông tin môi trường 

đối với công ty bị truy 

tố vi phạm về môi 

trường. 

Phân tích thực tiễn công 

bố trước và sau khi bị 

truy tố 

Nếu không có quy định hoặc yêu cầu khắc phục, 

các công ty Úc sẵn sàng cung cấp thông tin thuận 

lợi cho hình ảnh của họ, ngay cả sau khi truy tố. 

Deegan & cộng 

sự (1996) 

Thái độ của kế toán 

với công bố thông tin 

môi trường 

Khảo sát Kế toán Úc đã thiếu đồng thuận rõ rệt về nhiều 

vấn đề liên quan đến môi trường, và thực sự không 

đồng ý cho rằng các vấn đề môi trường phải được 

đưa vào báo cáo tài chính 

Neu & cộng sự 

(1998) 

Khám phá ảnh hưởng 

của áp lực bên ngoài 

lên công bố thông tin 

môi trường của các 

công ty Canada 

Xem xét công bố thông 

tin môi trường trong báo 

cáo hàng năm của các 

công ty trong các lĩnh 

vực khai thác khoáng 

Nghiên cứu xác định áp lực bên ngoài là từ 

các bên liên quan và nhóm các cơ quan quản lý 

môi trường.  
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sản, lâm nghiệp, dầu khí 

vàcác ngành công nghiệp 

hóa chất 

Deegan & cộng 

sự (2000) 

Kiểm tra phản ứng 

thông qua việc công 

bố thông tin hàng năm 

của họ cho năm sự cố 

xã hội lớn 

kiểm tra thông tin công 

bố sau sự cố. 

Sau khi xảy ra sự cố, các công ty cung cấp thêm 

thông tin xã hội trong các báo cáo hàng năm của 

họ so với trước khi xảy ra sự cố. 

Nguyên nhân do sự cố sẽ đe dọa tính hợp pháp của 

công ty nếu nó không có hành động khắc phục; 

Nhận thức của ban quản lý doanh nghiệp về tầm 

quan trọng của vụ việc trong mắt công chúng và 

ảnh hưởng của nó đối với hình ảnh của công ty. 

Cormier & 

Gordon (2001) 

đánh giá hiệu quả tài 

chính liên quan đến 

hiệu suất môi trường 

Thu thập báo cáo thường 

niên của 154 công ty 

được rút ra từ ba công ty 

lớn trong các ngành công 

nghiệp Canada 

Nhà đầu tư cho rằng môi trường tiềm ẩn 

những tổn thất, các khoản Nợ phải trả liên quan 

đến môi trường chưa được hạch toán trong báo cáo 

tài chính 

Có sự khác biệt trong đánh giá hành vi của 

nhà đầu tư liên quan đến từng ngành. Đối với 
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ngành có tác động đến môi trường thì có tương 

quan giữa đánh giá của nhà đầu tư với thông tin 

môi trường công bố về các khoản nợ phải trả tiềm 

tàng, tổn thất dự kiến xảy ra, ngược lại có sự 

tương quan yếu đối với ngành ít ô nhiễm. 

Rowe & 

Wehrmeyer 

(2001) 

Khoảng cách giữa thái 

độ về môi trường của 

các nhà lãnh đạo 

doanh nghiệp Trung 

Quốc và thực hành 

công bố thông tin môi 

trường 

Phỏng vấn năm 1999 

được tiến hành với các 

giám đốc điều hành và kế 

toán tại Thượng Hả 

Lãnh đạo doanh nghiệp Trung Quốc giữ tin 

tưởng vào giá trị tích cực về thực hành công bố 

môi trường nhưng họ không thể thực hiện do ràng 

buộc về thể chế. 

Nghiên cứu chỉ ra 6 rào cản hạn chế việc 

công bố thông tin môi trường là: 

1. Sự vắng mặt của yêu cầu pháp lý 

2. Chi phí lớn hơn lợi ích 

3. Nghi ngờ về những lợi thế mà công ty có 

thể đạt được từ công bố thông tin môi trường 

4. Đối thủ cạnh tranh không công bố thông 

tin môi trường 
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5. Danh tiếng hiện có cho môi trường và an 

toàn tốt hiệu suất 

6. Bí mật. 

Liu & 

Anbumozhi 

(2008) 

Tím các nhân tố tác 

động đến công bố 

thông tin môi trường 

của các công ty niêm 

yết tại Trung Quốc 

PP hồi quy đa biến Biến ngành nghề kinh doanh, và biến quy mô có 

tác động đến mức độ công bố thông tin môi trường 

Suttipun & 

cộng sự (2012) 

Điều tra lý do các 

công ty Thái Lan thực 

hiện công bố hoặc 

không công bố thông 

tin môi trường. 

Bảng câu hỏi khảo sát 

dùng thu thập thông tin 

từ kế toán để phân tích 

thống kê mô tả và T-test  

- Doanh nghiệp công bố thông tin môi trường 

là doanh nghiệp tuân theo quy tắc/ chuẩn mực về 

môi trường như UNCTAD.  

- 15 lý do công bố thông tin môi trường: (1) 

đáp ứng yêu cầu luật pháp, (2) tăng lòng trung 

thành của khách hàng dẫn đến lợi thế cạnh tranh 

(3) mối quan tâm của khách hàng (4) nhu cầu 

thông tin của nhà đâu tư (5) tuân thủ hệ thống 
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quản lý môi trường… 

- 18 lý do không công bố là (1) không có tác 

động môi trường (2) không có quy định công bố 

thông tin môi trường (3) không có chuẩn mực về 

công bố thông tin môi trường (4) nguồn lực tài 

chính (5) thái độ (6) chi phí và lợi ích,.. 

Bhattacharyya  

(2014) 

Kiểm tra mức độ báo 

cáo xã hội và môi 

trường tại Úc 

Sử dụng sáng kiến báo 

cáo toàn cầu GRI để xác 

định mức độ báo cáo xã 

hội và môi trường, sau đó 

phân tích mối liên hệ 

giữa các đặc điểm công 

ty và mức độ báo cáo xã 

hội và môi trường (SER), 

phân tích hồi quy được 

sử dụng để kiểm tra các 

giả thuyết. 

Các kết quả chỉ ra rằng mức độ công bố báo cáo 

xã hội và môi trường của các công ty Úc là khá 

thấp và mức độ công bố tổng thể cao hơn đáng kể 

cho các tổ chức lớn trong ngành công nghiệp vận 

tải công nghiệp.Các công ty có lợi nhuận âm trên 

tổng tài sản đã báo cáo thông tin xã hội cao hơn. 

Mức độ công bố tổng thể không liên quan đến độ 

tuổi của tổ chức và quy mô kiểm toán viên bên 

ngoài 
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Jerry (2015) 
Thực hành công bố 

thông tin KTMT của 

công ty Nigeria liệu 

có khác nhau khi 

không có hướng dẫn 

bắt buộc công bố 

Dữ liệu thu thập từ báo 

cáo thường niên năm 

2013, kiểm định giả 

thuyết bằng phân tích 

phương sai để xem xét 

chuẩn mực kế toán có 

ảnh hưởng đến công bố 

thông tin KTMT 

 Kết quả nghiên cứu cho rằng thiếu chuẩn 

mực kế toán môi trường nên các bên liên quan chỉ 

dựa vào thông tin mà doanh nghiệp tự nguyện 

công bố, thông tin này không đồng nhất giữa các 

công ty, các quốc gia. Vì vậy, tác giả đề nghị cần 

xây dựng chuẩn mực công bố thông tin KTMT để 

tạo sự đồng nhất trong việc công bố 

Kaya (2016) 
Luật Code Grenelle II 

có làm gia tăng mức 

độ công bố thông tin 

môi trường 

Phân tích các thông tin 

công bố trước khi có 

Luật và sau khi Luật 

được áp dụng. 

 

Luật không đưa ra chỉ dẫn chính xác về mức 

độ công bố cả về chất lượng hoặc số lượng do đó 

Luật khó trở thành chuẩn mực.  

Các quy định hướng dẫn các công ty lập báo 

cáo môi trường và xã hội là hướng đến sự phát 

triển bền vững, từ đó giúp nhà đầu tư, đối tác đánh 

giá được sự hoạt động bền vững của DN 
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Nghiên cứu tại Việt Nam 

Hoàng Thụy 

Diệu Linh 

(2013) 

Kế toán tài chính môi 

trường và định hướng 

áp dụng tại Việt Nam 

Thu thập thông tin môi 

trường trên báo cáo 

thường niên, thuyết minh 

BCTC của các công ty 

niêm yết  

- Chưa có bất kỳ hướng dẫn, quy định nào 

hướng dẫn công bố thông tin KTMT. 

- Nhà quản lý không ủng hộ việc công bố 

thông tin môi trường trên BCTC do thiếu chuẩn 

mực và hướng dẫn công bố thông tin KTMT; do 

sợ mất uy tín của DN; tốn nhiều chi phí để thu 

thập thông tin. 

-Thông tin môi trường cung cấp còn chưa 

đáp ứng nhu cầu của người sử dụng. 

(Nguyễn La 

Soa & cộng sự, 

2018) 

đánh giá mức độ công 

bố thông tin KTMT 

của công ty hoạt động 

theo mô hình công ty 

mẹ- công ty con 

Chấm điểm thông tin 

công bố từ báo các 

thường niên thu thập 

được của các công ty 

niêm yết. 

Mức độ công bố thông tin KTMT tăng qua các 

năm và ảnh hưởng bởi các nhân tố như quy mô 

kinh doanh, quyền sở hữu cổ đông nước ngoài, lợi 

nhuận, thời gian niêm yết và kiểm toán viên độc 

lập. 

(Nguồn: NCS tổng hợp) 



14/PL 

 

Phụ lục 3.1. Danh sách chuyên gia tham gia thảo luận 

T

T 
Họ và tên Cơ quan công tác 

1 PGS. TS Trần Thị Hồng Mai Trường ĐH Thương Mại 

2 TS Hoàng Thị Bích Ngọc Trường ĐH Thương Mại 

3 PGS.TS Nguyễn Vũ Việt Học viện tài chính 

4 TS.Trần Khánh Lâm Tổng thư ký Hội kiểm toán viên hành nghề 

5 TS. Phan Văn Dũng TGĐ công ty TNHH Kiểm toán Phan Dũng 

6 ThS. Nguyễn Thị Thương Giám đốc bền vững Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn 

7 Võ Thị Thúy Kế toán Trưởng Công ty thủy sản NTSF 

8 Nguyễn Nam Hoà Giám đốc Công ty thủy sản NTSF 

9 Phạm Diệu Phiến 
Kế toán tổng hợp - Cty TNHH Hùng Vương 

Vĩnh Long 
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Phụ lục 3.2. Dàn bài thảo luận chuyên gia 

 

 

PHẦN 1- PHẦN GIỚI THIỆU VÀ GẠN LỌC 

1.1 GIỚI THIỆU MỤC ĐÍCH, NỘI DUNG THẢO LUẬN 

Mục đích thảo luận nhằm hướng đến hai vấn đề chính sau đây: 

(1) Thực trạng công bố thông tin KTMT tại các DN NTTS Việt Nam 

(2) Các nhân tố tác động đến việc công bố thông tin KTMT tại các DN NTTS Việt Nam. 

Các biểu hiện đo lường các nhân tố tác động đến việc công bố thông tin KTMT tại các DN 

NTTS Việt Nam. 

1.2. PHẦN GẠN LỌC 

Thông tin cá nhân  

Họ và tên: 

ĐTLL   
 

Chức vụ:   

Lĩnh vực nghiên cứu: 

Kinh nghiệm làm việc (năm): 
 

Học hàm, 

học vị 
 

PHẦN 2- PHẦN THẢO LUẬN 

Câu 1. Theo Ông/Bà Doanh nghiệp Nuôi trồng thủy sản Việt Nam đã công bố thông 

tin gì liên quan đến KTMT? Các thông tin công bố đã đáp ứng nhu cầu sử dụng 

thông tin của các bên có liên quan như nhà nước, nhà nhập khẩu, quản lý doanh 

nghiệp, công chúng? Theo Ông/bà công bố thông tin KTMT gồm những thông tin gì? 

Các câu hỏi gợi ý thảo luận: 

- Theo quý Ông/Bà các DN NTTS cần tuân thủ các quy định nào về môi trường khi nuôi 

trồng thủy sản (NTTS)? 

- Theo quý Ông/Bà các DN NTTS có lợi ích gì khi thực hiện các cam kết BVMT trong quá 

trình NTTS? 

 - Theo quý Ông/Bà chi phí khi thực hiện các cam kết BVMT như xây dựng hệ thống xử lý 

chất thải, nước thải, đền bù thiệt hại do gây ảnh hưởng đến môi trường trong NTTS có 

được DN báo cáo cụ thể trên báo cáo kế toán? Theo Ông/Bà là trên báo cáo nào? Thông tin 

gì? 

- Theo quý Ông/Bà hệ thống kế toán hiện nay theo quy định của Bộ Tài chính đã cung cấp 
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được đầy đủ các thông tin về biện pháp mà DN NTTS cam kết BVMT, việc thực hiện các 

cam kết đó, các khoản đầu tư, chi phí, trách nhiệm bồi thường do gây tác động xấu đến môi 

trường chưa? 

- Theo quý Ông/Bà KTMT tại các DN NTTS cần ghi nhận những thông tin gì? 

Câu 2. Theo Ông/Bà điều gì sẽ làm cho DN NTTS Việt Nam công bố thông tin 

KTMT? Biểu hiện như thế nào? Ông/Bà có đề nghị gì để việc công bố thông tin 

KTMT có thể thực hiện được? 

- Theo quý Ông/Bà nhà nước có cần ban hành hướng dẫn thực hiện KTMT không? 

Hướng dẫn cần có những nội dung nào? 

- Theo quý Ông/Bà các đối tượng bên ngoài DN NTTS Việt Nam như chính phủ, nhà 

nhập khẩu, công chúng, nhà đầu tư có tác động gì đến việc công bố thông tin KTMT? 

- Theo quý Ông/Bà các đối tượng bên trong DN như quản lý DN, kế toán, nhân viên 

và hoạt động của DN có tác động gì đến việc công bố thông tin KTMT? tại DN NTTS Việt 

Nam? 

 

Xin cảm ơn Quý Ông/Bà đã tham gia thảo luận. Xin gửi lại cho tôi thông tin 

phản hồi về địa chỉ hoặc email sau: 

Lâm Thị Trúc Linh 

Khoa Kế Toán Trường CĐ Kinh tế tài chính Vĩnh Long 

Số 1B Nguyễn Trung Trực Phường 8 TP Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long 

Email: lamlinhanh2016@gmail.com 

Hoặc: lamthitruc.linh@yahoo.com.vn 

 

  

mailto:lamlinhanh2016@gmail.com
mailto:lamlinhanh2016@gmail.com
mailto:lamthitruc.linh@yahoo.com.vn
mailto:lamthitruc.linh@yahoo.com.vn


17/PL 

 

Phụ lục 3.3. Bảng câu hỏi khảo sát nháp 

BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT NHÁP 

 

Bảng khảo sát này nhằm mục đích thực hiện đề tài nghiên cứu, thể hiện dưới góc độ thống kê 

tổng hợp, phục vụ cho phân tích đánh giá, giải quyết các câu hỏi nghiên cứu của đề tài.  

Chúng tôi cam đoan các thông tin khảo sát từng cá nhân sẽ được bảo mật tuyệt đối và không 

công bố thông tin của doanh nghiệp bất kỳ được hỏi, dưới mọi hình thức.  

Anh/chị vui lòng cho biết ý kiến của mình về những vấn đề sau đây, với mỗi câu hỏi, anh/chị 

có thể chọn nhiều lựa chọn.  

PHẦN THÔNG TIN 

THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP 

Tên doanh nghiệp ………………………………………………..………. 

Lĩnh vực kinh doanh: …………………………………Thời gian hoạt động: ………(năm) 

Địa chỉ ……………………………………………………………………………………… 

THÔNG TIN CÁ NHÂN:  

Họ và tên: ……………………………………………. 

Trình độ chuyên môn ………………………………Thời gian công tác: ………………… 

Email: ……………………………………………. 

 

PHẦN TRẢ LỜI  

Phần 1. Khảo sát về thực trạng môi trường và thực hiện các quy định về môi 

trường tại các doanh nghiệp NTTS. 

1. Hoạt động NTTS tại doanh nghiệp có bị chi phối bởi các quy định của pháp luật về môi 

trường của Việt Nam và nước nhập khẩu không?  

- Có ☐ 

- Không ☐ 

Đó là các quy định nào?  

Pháp luật Việt Nam Nước nhập khẩu 

Luật Thủy sản                                  ☐  

Luật bảo vệ môi trường                     ☐  

Các nghị định hướng dẫn☐  

Quy định về thực hành NTTS theo hướng 

bền vững                                ☐ 

 

  

2. Tại quý công ty đã thực hành NTTS theo tiêu chuẩn nào sau đây: 

- VietGAP ☐ 
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- GlobalGAP ☐ 

- ASC ☐ 

- BAP ☐ 

- PAD ☐ 

- ISO 14001  ☐ 

- Khác hoặc chưa: (Vui lòng ghi rõ)…………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………… 

3. Hoạt động NTTS tại quý công ty có những tác động nào đến môi trường? Quý công ty 

đã có biện pháp nào để giảm thiểu tác động hoặc cải thiện môi trường? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Quy công ty có nộp báo cáo nào liên quan đến môi trường? Nộp cho cơ quan nào? Kỳ nộp 

báo cáo?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Kế hoạch bảo vệ môi trường, biện pháp bảo vệ môi trường của quý công ty được  

cơ quan quản lý giám sát bằng cách nào? 
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6. Động lực thúc đẩy doanh nghiệp thực hiện quy định về môi trường trong NTTS 

(Mỗi lựa chọn theo các mức độ tương ứng là 1- hoàn toàn không đồng ý đến 5- là hoàn toàn 

đồng ý) 

Động lực thúc đẩy Mức độ 

Hoàn toàn  

không đồng 

ý 

→ 

Hoàn 

toàn  

đồng ý 

Đáp ứng yêu cầu của pháp luật hiện hành về môi trường 1 2 3 4 5 

Đáp ứng yêu cầu của nước nhập khẩu 1 2 3 4 5 

Nâng cao danh tiếng/hình ảnh của công ty 1 2 3 4 5 

Sợ bị phạt 1 2 3 4 5 

Giảm chi phí cho sản xuất, tiết kiệm nguyên nhiên liệu, 

hạ giá thành sản phẩm do nghiên cứu sử dụng nguyên 

liệu hiệu quả. 

1 2 3 4 5 

Phòng ngừa và giảm thiểu nguy cơ ô nhiễm môi trường 1 2 3 4 5 

Nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin về môi trường ngày 

càng cao từ phía các cơ quan chính phủ, các tổ chức tín 

dụng, nhà đầu tư và người tiêu dùng, cộng đồng 

1 2 3 4 5 

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp   1 2 3 4 5 

Khác 1 2 3 4 5 

 

Phần 2. Khảo sát về thực trạng ghi nhận thông tin môi trường trong công tác kế 

toán 

1. Quý công ty có đầu tư gì để đảm bảo quy định, tiêu chuẩn về môi trường trong NTTS? 

Có/Khô

ng 

Các khoản đầu tư cho môi trường Gi

á 

trị 

Ghi 

vào 

TK 

nào

? 

☐Có 

☐Không 

☐Chuẩn 

bị áp 

dụng 

Đầu tư áp dụng công nghệ sản xuất sạch hơn, sử dụng hợp lý, tiết kiệm 

nguyên liệu, nhiên liệu, tái sử dụng, tái chế chất thải, giảm phát thải ra 

môi trường. 

(Ghi cụ thể tên chứng nhận tiêu chuẩn hoặc công nghệ áp dụng) 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

  

 

☐Có 

☐Không 

Đầu tư vào hệ thống thu gom, xử lý các nguồn thải (nước thải, chất 

thải, khí thải, …) đảm bảo Quy chuẩn kỹ thuật môi trường và Tiêu 

chuẩn Việt Nam về môi trường 
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☐Chuẩn 

bị áp 

dụng 

(Ghi cụ thể tên tài sản, thiết bị. VD: Bể lắng,….) 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

☐Có 

☐Không 

☐Chuẩn 

bị áp 

dụng 

Đầu tư các công trình xanh – sạch – đẹp, cải thiện chất lượng môi 

trường trong và xung quanh doanh nghiệp.  

 

(Ghi cụ thể tên tài sản, thiết bị. VD: Bể lắng,….) 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

  

☐Có 

☐Không 

☐Chuẩn 

bị áp 

dụng 

Hỗ trợ cộng đồng cải thiện môi trường sống như xây, sửa cống rãnh 

tiêu thoát nước, nhà vệ sinh công trình nước sạch, trồng cây xanh, thu 

gom, phân loại chất thải rắn tại nguồn… 

(Ghi rõ nội dung hỗ trợ.) 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

  

☐Có 

☐Không 

☐Chuẩn 

bị áp 

dụng 

Đầu tư các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, 

công nhân viên, người lao động về bảo vệ môi trường và NTTS bền 

vững. 

 

(Ghi rõ nội dung tuyên truyền.) 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………

……………… 

  

 Khác:……………………………………..   

    

    

 

2. Quý công ty có trách nhiệm phải trả cho các nội dung nào liên quan đến môi trường khi 

NTTS? 

 Khoản phải trả về môi trường Giá 

trị  

Ghi 

vào 

TK 

nào

? 

☐Có 

☐Không 

Đền bù thiệt hại do ô nhiễm môi trường cho dân quanh khu vực 

NTTS 

  

☐Có Bị phạt do không đảm bảo quy định về môi trường   
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☐Không 

☐Có 

☐Không 

Bị phạt do không vận hành hệ thống xử lý chất thải, nước thải 

theo báo cáo ĐTM 

  

☐Có 

☐Không 

Thuế, phí môi trường   

☐Có 

☐Không 

Phí xả thải theo quy định   

 Khác: (Vui lòng ghi rõ) 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

  

3. Khi thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, Quý công ty có những lợi ích gì? Lợi 

ích/Doanh thu có gia tăng? 

 Lợi ích/doanh thu Giá trị Ghi vào TK 

nào? 

☐Có 

☐Không 

Xuất khẩu dễ dàng hơn   

☐Có 

☐Không 

Nâng cao hình ảnh về việc tuân thủ 

pháp luật về bảo vệ môi trường 

  

☐Có 

☐Không 

Giá bán cao hơn   

☐Có 

☐Không 

Tiết kiệm chi phí do giảm nguyên 

liệu sử dụng 

  

☐Có 

☐Không 

Thu nhập từ bán các chất thải, phế 

liệu,… 

  

    

    

4. Quý công ty có phát sinh các chi phí nào sau đây?  

(Nếu trả lời Có vui lòng ghi giá trị và Tài khoản ghi nhận) 

 Chi phí Giá trị   Ghi vào TK 

nào? 

☐Có 

☐Không 

Chi phí nguyên liệu đầu vào của sản 

phẩm (con giống, thức ăn, thuốc điều 

trị bệnh thủy sản,..) 

  

☐Có 

☐Không 

Chi phí nhiên liệu sử dụng khi xử lý 

Ao nuôi, bơm bùn, chạy máy oxy 
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☐Có 

☐Không 

Chi phí vật liệu phụ    

☐Có 

☐Không 

Chi phí nhân viên chăm sóc thủy sản   

☐Có 

☐Không 

Chi phí nhân viên quản lý NTTS, chi 

phí nhân viên thực hiện quản lý môi 

trường NTTS 

  

☐Có 

☐Không 

Chi phí thu hoạch thủy sản   

☐Có 

☐Không 

Chi phí nguyên vật liệu, năng lượng 

phục vụ cho việc kiểm soát và xử lý 

chất thải 

  

☐Có 

☐Không 

Chi phí lao động của công nhân, 

quản lý, giám sát phục vụ hoạt động 

xử lý và kiểm soát chất thải 

  

☐Có 

☐Không 

Chi phí thực hiện chứng nhận tiêu 

chuẩn 

  

☐Có 

☐Không 

Chi phí phát sinh thêm cho duy trì 

chứng nhận tiêu chuẩn 

  

☐Có 

☐Không 

Chi phí khấu hao của thiết bị xử lý 

chất thải (nhà máy xử lý, thiết bị xử 

lý chất thải…). 

  

☐Có 

☐Không 

Các khoản thuế, phí, nộp phạt do 

không tuân thủ pháp luật môi trường 

và chi phí cấp phép phát thải theo 

nghị định thư Kyoto 

  

☐Có 

☐Không 

Các khoản thuế, phí bảo vệ môi 

trường. 

  

☐Có 

☐Không 

Chi phí phục hồi và đền bù thiệt hại 

trả cho bên thứ ba bị thiệt hại do tác 

động môi trường của công ty gây ra 

theo quy định của pháp luật 

  

☐Có 

☐Không 

Chi phí phòng ngừa và quản lý môi 

trường: Các khoản chi ngăn chặn 

phát sinh chất thải, khí thải ví dụ như 

chi đầu tư lắp đặt công nghệ làm 

sạch, mức phụ cấp trách nhiệm cho 

bộ phận sản xuất để tăng ý thức về 

môi trường… và khoản chi phục vụ 

công tác quản lý môi trường tại 
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doanh nghiệp như dịch vụ tư vấn môi 

trường, đào tạo nhân viên, xây dựng 

bộ máy quản trị môi trường… 

 

☐Có 

☐Không 

Chi phí nghiên cứu và phát triển về 

môi trường: khoản chi cho hoạt động 

nghiên cứu xây dựng ý tưởng, giải 

pháp mới để cải thiện phương pháp 

quản lý môi trường trong NTTS hoặc 

kỹ thuật nuôi thủy sản tiên tiến theo 

hướng bền vững. 

  

☐Có 

☐Không 

Chi phí thực hiện các nghĩa vụ pháp 

lý trong tương lai, ví dụ các khoản nợ 

tiềm tàng có thể được ghi nhận do 

doanh nghiệp dự đoán và ước tính 

khoản chi ra do sự cố môi trường 

  

☐Có 

☐Không 

Chi phí xây dựng hình ảnh doanh 

nghiệp “xanh”, nhãn sinh thái,.. 

  

 

Câu 5: Trên báo cáo tài chính, báo cáo thường niên của quý công ty có trình bày 

các thông tin về tài sản đầu tư cho thực hiện quy định về môi trường, lợi ích/doanh thu 

môi trường, nợ phải trả, chi phí môi trường chưa? 

- Có ☐ 

- Không ☐ 

Đó là các nội dung nào? (Chọn hoặc ghi rõ nếu chưa được liệt kê) 

BCTC 

Thông tin trình bày 

BCTN 

Thông tin trình bày 

 ☐Chính sách môi trường của 

công ty 

 ☐ Biện pháp khắc phục những 

tác động môi trường trong hoạt 

động 

 ☐ Thông tin về việc đầu tư 

thiết bị, tài sản cho việc thực 

hiện quy định về môi trường 

 ☐ Giải pháp sử dụng nguyên 

liệu tiết kiệm, hiệu quả 

 ☐ Ứng dụng thực hành NTTS 

tiên tiến hoặc áp dụng ISO 

14001 
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Câu 6: Quý công ty có nhu cầu sử dụng thông tin liên quan đến các chi phí đầu tư cho 

hoạt động bảo vệ môi trường, thực hiện chứng nhận tiêu chuẩn thực hành NTTS theo hướng 

bền vững để đánh giá lợi ích đạt được và chi phí bỏ ra?  

- Có ☐ 

- Không  ☐ 

Câu 7: Trong các giai đoạn sản xuất giai đoạn nào phát sinh các chi phí có liên quan đến 

môi trường nhiều nhất, chi phí nào hiện tại công ty mong muốn cắt giảm nhiều nhất? Liệt kê 

các chi phí theo thứ tự quan trọng cần cắt giảm? Biện pháp cắt giảm công ty dự kiến thực hiện? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHẦN 3- Đo lường các nhân tố tác động đến việc công bố thông tin kế toán môi 

trường (KTMT) tại các doanh nghiệp NTTS Việt Nam. 

Mỗi câu hỏi là các nhân tố dự kiến tác động đến việc công bố thông tin KTMT tại các 

doanh nghiệp NTTS Việt Nam. Mỗi nhân tố được biểu hiện qua các nội dung được liệt kê dưới 

đây.  
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Quý Ông/Bà trả lời bằng cách khoanh tròn những con số được sắp xếp từ 1 đến 5 cho từng 

câu hỏi tương ứng với các mức độ đồng ý hoặc thực hiện: 1. Hoàn toàn không đồng ý, 2. 

Không đồng ý, 3. Trung dung, 4. Đồng ý, 5. Hoàn toàn đồng ý.  

Câu 3.1: Áp lực từ chính phủ, nhà nhập khẩu, nhà đầu tư, các tổ chức tài chính, 

cộng đồng về thông tin môi trường có tác động đến việc công bố thông tin KTMT 

Hãy chọn số tương ứng với mức độ đồng ý các nội dung sau đây: 

STT Mã Nội dung Mức độ đồng ý 

1 AL1 Tuân thủ Luật bảo vệ môi trường của Việt Nam, tiêu 

chuẩn về bảo vệ môi trường trong NTTS của nước 

nhập khẩu 

1 2 3 4 5 

2 AL2 Công bố, cung cấp thông tin môi trường, thống kê, 

báo cáo môi trường theo yêu cầu của nhà nước, nhà 

đầu tư, tổ chức tài chính. 

1 2 3 4 5 

3 AL3 Xây dựng biện pháp cải thiện, phục hồi môi trường, 

hỗ trợ cho cộng đồng do hoạt động NTTS của doanh 

nghiệp gây ra 

1 2 3 4 5 

4 AL4 Nhu cầu sử dụng thông tin môi trường trong việc ra 

quyết định 
1 2 3 4 5 

 

Câu 3.2: Lợi ích khi thực hiện KTMT được biểu hiện qua:                 

              

STT 
Mã Nội dung Mức độ đồng ý 

1 LI1 Nâng cao hình ảnh tuân thủ pháp luật, giá trị đạo đức, uy tín 

của doanh nghiệp  
1 2 3 4 5 

2 LI2 Xuất khẩu thuận lợi hơn  
1 2 3 4 5 

3 LI3 Thực hiện KTMT làm tăng chi phí do phải thực hiện hệ thống 

quản lý môi trường nhưng sẽ giảm chi phí sản xuất, tiết kiệm 

nguyên nhiên liệu, do nghiên cứu tái sử dụng chất thải, sử 

dụng nguyên liệu hiệu quả. 

1 2 3 4 5 

4 LI4 KTMT là công cụ giúp doanh nghiệp đánh giá được hiệu quả 

từ việc đầu tư cho các dự án; đổi mới quy trình NTTS tiên 

tiến 

1 2 3 4 5 
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Câu 3.3: Thông tin KTMT được công bố khi có hướng dẫn thực hiện KTMT? 

Hãy chọn số tương ứng thể hiện mức độ đồng ý các nội dung đo lường “Có hướng dẫn 

thực hiện KTMT”:  

STT Mã Nội dung Mức độ đồng ý 

1 HD1 Có quy định việc ghi nhận, trình bày thông tin KTMT 
1 2 3 4 5 

2 HD2 Quy định việc công bố thông KTMT trên BCTC và các báo 

cáo kế toán khác 
1 2 3 4 5 

3 HD3 Các tổ chức nghề nghiệp về kế toán có tài liệu hướng dẫn 

thực hiện KTMT tại doanh nghiệp 
1 2 3 4 5 

 

Câu 3.4: Thái độ của nhà quản lý về BVMTcó tác động đến việc công bố thông tin KTMT 

Hãy chọn số tương ứng thể hiện mức độ đồng ý cho các nội dung đo lường “Thái độ 

của nhà quản lý”:  

STT Mã Nội dung Mức độ đồng ý 

1 NQL

1 

Ủng hộ việc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường 
1 2 3 4 5 

2 NQL

2 

Ủng hộ việc lập và trình bày các thông tin môi trường trên 

báo cáo kế toán 
1 2 3 4 5 

3 NQL

3 

Quan tâm đến nghiên cứu biện pháp kỹ thuật để thực hiện 

NTTS bền vững 
1 2 3 4 5 

4 NQL

4 

Nhà quản lý cho rằng thực hiện KTMT giúp tăng lợi thế 

cạnh tranh cho doanh nghiệp 
1 2 3 4 5 

 

Câu 3.5:Trình độ am hiểu về KTMT của kế toán được biểu hiện qua các nội dung: 

Hãy chọn số tương ứng thể hiện mức độ đồng ý cho các nội dung đo lường “Trình độ 

am hiểu về KTMT của kế toán”:  

STT Mã Nội dung  Mức độ đồng ý 

1 KT1 Kế toán hiểu được lợi ích khi thực hiện KTMT 1 2 3 4 5 
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2 

KT2 Kế toán nhận diện, đo lường được tài sản môi trường, nợ phải 

trả môi trường, doanh thu, thu nhập, chi phí môi trường từ 

việc thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường 

1 2 3 4 5 

3 KT3 Kế toán lập được các báo cáo môi trường theo yêu cầu 1 2 3 4 5 

 

Câu 3.6:Nguồn lực tài chính cho thực hiện biện pháp bảo vệ môi trường có tác động 

đến việc công bố thông tin KTMT: 

Hãy chọn số tương ứng thể hiện mức độ thực hiện cho các nội dung đo lường 

“Nguồn tài chính cho thực hiện biện pháp bảo vệ môi trường”:  

STT Mã Nội dung  Mức độ đồng ý 

1 TC1 Có phát sinh các chi phí liên quan đến môi trường như 

phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp; Chi 

phí xử lý Ao nuôi trước, trong và sau khi NTTS  

1 2 3 4 5 

2 TC2 Có đầu tư cho thực hành NTTS theo 

VietGAP/GlobalGAP/ASC/BAP đáp ứng quy định của 

Việt Nam và nước nhập khẩu 

1 2 3 4 5 

3 TC3 Có đầu tư tài sản cho bảo vệ môi trường như hệ thống thu 

gom, xử lý các nguồn thải đảm bảo Quy chuẩn kỹ thuật 

môi trường và Tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường 

1 2 3 4 5 

4 TC4 Có ngân sách cho thực hiện hệ thống quản lý môi trường 1 2 3 4 5 

 

Câu 3.7:Việc giám sát của các cơ quan quản lý đối với các biện pháp bảo vệ môi 

trường tại DN NTTS qua:   

Hãy chọn số tương ứng thể hiện mức độ đồng ý cho các nội dung đo lường “Việc giám sát 

của các cơ quan quản lý đối với các biện pháp bảo vệ môi trường tại DN NTTS”  

STT Mã Nội dung  Mức độ đồng ý 

1 GS1 Việc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường của doanh 

nghiệp được kiểm tra, giám sát định kỳ, đột xuất.  
1 2 3 4 5 

2 GS2 Có thanh tra, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch, biện pháp 

bảo vệ môi trường tại doanh nghiệp sau khi doanh nghiệp bị 

vi phạm. 

1 2 3 4 5 

3 GS3 Khi Doanh nghiệp vi phạm về bảo vệ môi trường bị xử lý 

theo Luật bảo vệ môi trường và các nghị định về xử phạt vi 

phạm trong lĩnh vực môi trường.  

1 2 3 4 5 

Câu 3.8: Công bố thông tin KTMT được biểu hiện qua việc:  
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 Khoanh tròn vào số được chọn tương ứng các mức độ:  

STT Mã Nội dung  Mức độ đồng ý 

1 CBTT1 

Doanh nghiệp đã công bố chính sách môi trường, cam kết 

bảo vệ môi trường, những trách nhiệm mà doanh nghiệp 

phải gánh chịu khi có sự cố môi trường xảy ra trên 

BCTC/BCTN/BC phát triển bền vững 

1 2 3 4 5 

2 CBTT2 

Doanh nghiệp đã công bố các tác động môi trường, biện 

pháp khắc phục tác động môi trường qua các báo cáo khi 

NTTS. 

1 2 3 4 5 

3 CBTT3 
Doanh nghiệp đã thuyết minh đầy đủ chi phí liên quan đến 

đảm bảo tiêu chuẩn về môi trường khi NTTS trên TMBCTC 
1 2 3 4 5 

4 CBTT4 

Thông tin về chi phí, thu nhập, tài sản, nợ phải trả môi 

trường được doanh nghiệp công bố đáp ứng nhu cầu của 

người sử dụng thông tin  

1 2 3 4 5 

 

Xin chân thành cảm ơn Quý Ông/Bà đã trả lời. 

 

NCS Lâm Thị Trúc Linh 
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Phụ lục 3.4. Bảng câu hỏi khảo sát chính thức 

BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT 

Kính chào Quý Ông/ Bà! 

Xin chân thành cảm ơn Quý vị đã tham gia trả lời khảo sát. Tôi tên là Lâm Thị Trúc 

Linh, nghiên cứu sinh (NCS) trường ĐH Kinh Tế TPHCM. Hiện tôi đang làm bảng câu hỏi 

khảo sát cho Luận án của mình với tên “Các nhân tố tác động đến việc công bố thông tin Kế 

toán môi trường (KTMT) tại các doanh nghiệp Nuôi trồng thủy sản (NTTS) Việt Nam”. 

Mục đích khảo sát này giúp tôi có thông tin để phục vụ cho việc hoàn thiện Luận Án của mình, 

vì vậy không có câu trả lời đúng hay sai mà mọi thông tin được Quý vị cung cấp đều rất có giá 

trị với nghiên cứu của tôi. Rất mong Quý vị điền đầy đủ các câu hỏi ở mức độ chính xác cao 

nhất có thể. Mọi thông tin cá nhân của Quý vị đều được giữ kín. Các câu trả lời của Quý vị sẽ 

được trình bày trong Luận án dưới dạng tổng hợp, không có bất kỳ thông tin riêng lẽ của 

Doanh nghiệp nào được công bố ra bên ngoài. 

Mọi ý kiến của Quý vị liên quan đến bảng câu hỏi hoặc mọi thắc mắc về kết quả điều tra xin 

vui lòng liên lạc với tôi qua mail: lamlinhanh2016@gmail.com 

Xin chân thành cảm ơn Quý vị dành thời gian giúp tôi điền bảng câu hỏi khảo sát này. 

A. PHẦN THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP 

1.Tên doanh nghiệp: ……………………………………………………………………… 

2. Địa chỉ: ………………………………………………………………………………… 

3. Điện thoại liên lạc: …………………………………………………………………….. 

4. Họ và tên người trả lời: ………………………………… Chức vụ …………………… 

5. Loại thủy sản nuôi tại doanh nghiệp:  

- Cá tra                                                                                ☐ 

- Tôm                                                                                  ☐ 

- Các loại đặc thủy sản khác ☐ 

6. Chế độ kế toán áp dụng: 

- Thông tư 200/2014/TT-BTC                                             ☐ 

- Thông tư 133/2016/TT-BTC                                             ☐ 

7. Doanh nghiệp có lập các báo cáo nào sau đây: (Có thể chọn nhiều mục) 

- Báo cáo tài chính (BCTC)   ☐ 

- Báo cáo thường niên (BCTN)   ☐ 

- Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)   ☐ 

- Báo cáo phát triển bền vững                                                 ☐ 

- Báo cáo môi trường                                                              ☐ 

B. PHẦN TRẢ LỜI  

Phần 1. Khảo sát về thực trạng môi trường và thực hiện các quy định về môi trường tại 

các doanh nghiệp NTTS. 

Câu 1.1. Hoạt động NTTS tại doanh nghiệp có bị chi phối bởi các quy định của pháp luật 

mailto:lamlinhanh2016@gmail.com
mailto:lamlinhanh2016@gmail.com
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về môi trường của Việt Nam và nước nhập khẩu không?  

- Có       ☐ 

- Không ☐ 

 

Đó là các quy định nào?  

Pháp luật Việt Nam Nước nhập khẩu 

(Ghi tên nước nhập 

khẩu) 

Luật Thủy sản                               ☐  

Luật bảo vệ môi trường                  ☐  

Các nghị định hướng dẫn☐  

Quy định về thực hành NTTS theo hướng bền vững                                                  

☐ 

 

Câu 1.2.Tại quý doanh nghiệp đã thực hành NTTS theo tiêu chuẩn nào sau đây: 

- VietGAP ☐ 

- GlobalGAP ☐ 

- ASC ☐ 

- BAP☐ 

- PAD ☐ 

- ISO 14001 ☐ 

- Khác hoặc chưa: (Vui lòng ghi rõ) 

 

Câu 1.3. Hoạt động NTTS tại quý doanh nghiệp tác động đến môi trường nước do các 

nguyên nhân:   

- Xả thải các chất dinh dưỡng dư thừa☐ 

- Xả thải thuốc, hóa chất và các bao bì, thùng đựng thuốc và hóa chất☐ 

- Xả thải mầm bệnh ra ngoài môi trường                                              ☐ 

- Tác động môi trường khác (Vui lòng ghi rõ) 

 

 

Quý doanh nghiệp đã có biện pháp nào để giảm thiểu tác động hoặc cải thiện môi trường? 

- Làm Ao lắng, bể lắng trước khi xả thải ra môi trường                         ☐ 

- Thường xuyên thay nước☐ 

- Sử dụng thuốc, hóa chất theo danh mục, liều lượng cho phép☐ 

- Thực hành NTTS theo tiêu chuẩn VietGAP/GlobalGAP/ASC/BAP    ☐ 

-  Biện pháp khác (Vui lòng ghi rõ) 

 

 

Câu 1.4. Quý doanh nghiệp có lập/nộp báo cáo nào liên quan đến môi trường?  
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- Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)   ☐ 

- Kế hoạch bảo vệ môi trường☐ 

- Báo cáo giám sát môi trường                                                  ☐ 

- Báo cáo khác (Vui lòng ghi rõ Tên báo cáo, nội dung báo cáo và nộp cho cơ quan nào?) 

 

 

 

 

 

Các báo cáo trên nộp cho cơ quan nào?  

- Phòng/Sở tài nguyên và môi trường  (TN &MT)                            ☐ 

- Trung tâm quan trắc môi trường thuộc Sở TN&MT                            ☐ 

- Khác (Vui lòng ghi rõ) 

 

 

 

Câu 1.5. Cơ quan quản lý đã thực hiện biện pháp nào sau đây để giám sát việc thực hiện 

kế hoạch, biện pháp bảo vệ môi trường trong NTTS tại quý doanh nghiệp? (Có thể nhiều 

lựa chọn) 

- Kiểm soát dư lượng của Chi cục quản lý chất lượng Nông Lâm sản & Thủy sản☐ 

- Kiểm tra việc chấp hành các quy định trong NTTS của Chi cục thủy sản             ☐ 

- Kiểm tra mẫu nước thải của Sở TN &MT                                                  ☐ 

- Kiểm tra thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường khi NTTS                           ☐ 

- Khác (Vui lòng ghi rõ) 

 

 

 

 

 

Câu1.6. Động lực thúc đẩy doanh nghiệp thực hiện quy định về môi trường trong NTTS 

(Mỗi lựa chọn theo các mức độ tương ứng là 1 - hoàn toàn không đồng ý đến 5- là hoàn toàn 

đồng ý) 

Động lực thúc đẩy Mức độ 

Hoàn toàn  

không 

đồng ý 

→ 

Hoàn 

toàn  

đồng ý 

1.Đáp ứng yêu cầu của pháp luật hiện hành về môi trường 1 2 3 4 5 

2.Đáp ứng yêu cầu của nước nhập khẩu 1 2 3 4 5 

3.Nâng cao danh tiếng/hình ảnh của doanh nghiệp 1 2 3 4 5 

4.Sợ bị phạt 1 2 3 4 5 

5.Giảm chi phí cho sản xuất, tiết kiệm nguyên nhiên liệu, hạ 1 2 3 4 5 
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giá thành sản phẩm do nghiên cứu sử dụng nguyên liệu hiệu 

quả. 

6.Phòng ngừa và giảm thiểu nguy cơ ô nhiễm môi trường 1 2 3 4 5 

7.Nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin về môi trường ngày càng 

cao từ phía các cơ quan chính phủ, các tổ chức tín dụng, nhà 

đầu tư và người tiêu dùng, cộng đồng 

1 2 3 4 5 

8.Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp   1 2 3 4 5 

Phần 2. Khảo sát về thực trạng ghi nhận thông tin môi trường trong công tác kế toán 

Câu 2.1. Quý doanh nghiệp có đầu tư nào sau đây để đảm bảo quy định, tiêu chuẩn về 

môi trường trong NTTS? ?(Cột Ghi vào TK đánh dấu “x” vào số hiệu TK đã liệt kê hoặc 

nếu DN sử dụng TK khác thì vui lòng ghi số hiệu TK đó sau chữ TK……..) 

Có/Không Các khoản đầu tư cho môi trường Ghi vào 

TK 

nào?  

☐Có 

☐Không 

☐Chuẩn bị áp dụng 

1.Nhà kho chứa thức ăn, nhà ở, nhà vệ sinh cho công 

nhân, khu vực chứa chất thải… đáp ứng tiêu chí môi 

trường theo chứng nhận NTTS tốt như 

VietGAP/GlobalGAP/ASC/BAP.   

☐ 211 

Hoặc 

TK 

……. 

 

☐Có 

☐Không 

☐Chuẩn bị áp dụng 

2.Ao lắng, bể lắng, máy bơm nước, máy bơm bùn, các tài 

sản khác cho thu gom, xử lý các nguồn thải (nước thải, chất 

thải, khí thải, …) đảm bảo Quy chuẩn kỹ thuật môi trường 

và Tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường 

☐ 211 

☐ 242 

Hoặc 

TK 

……. 

 

☐ Có 

☐ Không 

☐ Chuẩn bị áp dụng 

3.Các công trình xanh – sạch – đẹp, cải thiện chất lượng môi 

trường trong và xung quanh doanh nghiệp;  

☐ 211 

☐ 242 

Hoặc 

TK 

……. 

☐Có 

☐Không 

☐Chuẩn bị áp dụng 

4.Gia cố bờ Ao, trồng cây be bờ, sửa chữa, nâng cấp hệ 

thống cấp, thoát nước trong Ao 

 

☐ 627 

☐ 242 

Hoặc 

TK 

……. 

☐ Có 

☐ Không 

☐ Chuẩn bị áp dụng 

5.Các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán 

bộ, công nhân viên, người lao động về bảo vệ môi trường và 

NTTS bền vững. 

VD: Không vứt rác, chất thải rắn, bao bì, vỏ chai thuốc bừa 

bãi; chăm sóc thủy sản và thu hoạch đảm bảo hợp vệ sinh; 

tuyên truyền về NTTS bền vững,… 

☐ 627 

☐ 642 

Hoặc 

TK 

……. 

 

 6.Khác:……………………………………..  



33/PL 

 

Câu 2.2. Quý doanh nghiệp có trách nhiệm phải trả cho các nội dung nào sau đây 

liên quan đến môi trường khi NTTS? ?(Cột Ghi vào TK đánh dấu “x” vào số hiệu TK đã 

liệt kê hoặc nếu DN sử dụng TK khác thì vui lòng ghi số hiệu TK đó sau chữ TK……..) 

 Khoản phải trả về môi trường Ghi vào TK 

phải trả nào? 

☐ Có 

☐ Không 

1.Đền bù thiệt hại do ô nhiễm môi trường cho dân quanh khu 

vực NTTS 

☐ 338 

Hoặc TK ……. 

☐ Có 

☐ Không 

2.Bị phạt do không đảm bảo quy định về môi trường ☐ 338 

Hoặc TK ……. 

☐ Có 

☐ Không 

3.Bị phạt do không vận hành hệ thống xử lý chất thải, nước 

thải theo báo cáo ĐTM, kế hoạch bảo vệ môi trường 

☐ 338 

Hoặc TK ……. 

☐ Có 

☐ Không 

4.Thuế, phí môi trường ☐ 333 

Hoặc TK ……. 

☐ Có 

☐ Không 

5.Phí xả thải theo quy định ☐ 333 

Hoặc TK ……. 

☐ Có 

☐ Không 

6.Phải trả cho thực hiện hệ thống quản lý môi trường  ☐ 331 

☐ 334 

☐ 338 

Hoặc TK ……. 

Câu 2.3.Khi thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, Quý doanh nghiệp có 

những lợi ích nào sau đây?  

Lợi ích  

1.Xuất khẩu dễ dàng hơn ☐ 

2.Nâng cao hình ảnh về việc tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường ☐ 

3.Giá bán cao hơn ☐ 

4.Tiết kiệm chi phí do nghiên cứu giảm lượng thức ăn, phương pháp cho ăn gián 

đoạn,…. 

☐ 

5.Thu nhập từ bán các chất thải, cá tạp, cá chết trong quá trình nuôi,… ☐ 

6.Lợi ích khác: (Vui lòng ghi rõ) …………………………………….. ☐ 

………………………………………………………………………….  

Câu 2.4. Quý doanh nghiệp có phát sinh các chi phí nào sau đây?  

( - Tương ứng tên chi phí tại doanh nghiệp Có vui lòng chọn Có và ghi số hiệu Tài 

khoản ghi nhận;  

- Tương ứng tên chi phí nếu đồng ý chi phí nào là chi phí môi trường đánh dấu X vào cột (I)) 

Lựa chọn Chi phí Ghi vào TK 

chi phí nào? 

Là CP 

môi 

trường

? (I) 

☐Có 1.Chi phí con giống ☐ 621,154 ☐ 
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☐Không Hoặc TK ……. 

☐Có 

☐Không 

2.Chi phí thức ăn  ☐ 621,154 

Hoặc TK ……. 

☐ 

☐Có 

☐Không 

3.Chi phí thuốc điều trị bệnh thủy sản, thuốc, hóa 

chất xử lý nước 

☐ 621,154 

Hoặc TK ……. 

☐ 

☐Có 

☐Không 

4.Chi phí nhiên liệu cải tạo ao trước, trong, sau 

vụ nuôi thủy sản 

☐ 627,154 

Hoặc TK ……. 

☐ 

☐Có 

☐Không 

5.Chi phí nhiên liệu vận hành các thiết bị xử lý 

nước thải ra môi trường 

☐ 627,154 

Hoặc TK ……. 

☐ 

☐Có 

☐Không 

6.Chi phí thuê Ao/khấu hao Ao nuôi thủy sản ☐ 627,154, 242 

Hoặc TK ……. 

☐ 

☐ Có 

☐ Không 

7.Chi phí khấu hao tài sản cố định như nhà kho 

chứa thức ăn, nhà ở, nhà vệ sinh cho công 

nhân, khu vực chứa chất thải, Ao lắng, bể lắng, 

máy bơm nước, máy bơm bùn, các tài sản khác. 

☐ 627,154 

Hoặc TK ……. 

☐ 

☐ Có 

☐ Không 

8.Chi phí phân bổ CCDC, chi phí trả trước  ☐ 627,154 

Hoặc TK ……. 

☐ 

☐ Có 

☐ Không 

9.Chi phí thu hoạch thủy sản ☐ 627,154 

Hoặc TK ……. 

☐ 

☐Có 

☐Không 

10.Chi phí nhân viên chăm sóc thủy sản ☐ 622,154 

Hoặc TK ……. 

☐ 

☐Có 

☐Không 

11.Chi phí nhân viên quản lý NTTS, chi phí nhân 

viên thực hiện quản lý môi trường NTTS 

☐ 627,154 

Hoặc TK ……. 

☐ 

☐Có 

☐Không 

12.Chi phí lao động của công nhân, quản lý, giám 

sát phục vụ hoạt động xử lý và kiểm soát chất 

thải. 

☐ 622,627, 154 

Hoặc TK ……. 

☐ 

☐Có 

☐Không 

13.Chi phí thực hiện chứng nhận tiêu chuẩn  ☐ 627,154 

Hoặc TK ……. 

☐ 

☐Có 

☐Không 

14.Chi phí phát sinh thêm cho duy trì chứng nhận 

tiêu chuẩn 

☐ 627,154 

Hoặc TK ……. 

☐ 

☐Có 

☐Không 

15.Các khoản thuế, phí, nộp phạt do không tuân 

thủ pháp luật môi trường 

☐ 811 

Hoặc TK ……. 

☐ 

☐Có 

☐Không 

16.Các khoản thuế, phí bảo vệ môi trường. ☐ 642 

Hoặc TK ……. 

☐ 

☐Có 

☐Không 

17.Chi phí phục hồi và đền bù thiệt hại trả cho 

bên thứ ba bị thiệt hại do tác động môi trường của 

doanh nghiệp gây ra theo quy định của pháp luật 

☐ 811 

Hoặc TK ……. 

☐ 

☐ Có 18.Chi phí phòng ngừa và quản lý môi trường: ☐ 642 ☐ 
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☐ Không Các khoản chi ngăn chặn phát sinh chất thải, khí 

thải ví dụ như chi đầu tư lắp đặt công nghệ làm 

sạch, mức phụ cấp trách nhiệm cho bộ phận sản 

xuất để tăng ý thức về môi trường… và khoản chi 

phục vụ công tác quản lý môi trường tại doanh 

nghiệp như dịch vụ tư vấn môi trường, đào tạo 

nhân viên, xây dựng bộ máy quản trị môi 

trường… 

Hoặc TK ……. 

☐ Có 

☐ Không 

19.Chi phí nghiên cứu và phát triển về môi 

trường: khoản chi cho hoạt động nghiên cứu xây 

dựng ý tưởng, giải pháp mới để cải thiện phương 

pháp quản lý môi trường trong NTTS hoặc kỹ 

thuật nuôi thủy sản tiên tiến theo hướng bền 

vững. 

☐ 642 

Hoặc TK ……. 

☐ 

☐ Có 

☐ Không 

20.Chi phí thực hiện các nghĩa vụ pháp lý trong 

tương lai, ví dụ các khoản nợ tiềm tàng có thể 

được ghi nhận do doanh nghiệp dự đoán và ước 

tính khoản chi ra do sự cố môi trường 

☐ 642 

Hoặc TK ……. 

☐ 

☐ Có 

☐ Không 

21.Chi phí xây dựng hình ảnh doanh nghiệp 

“xanh”, nhãn sinh thái,.. 

☐ 642 

Hoặc TK ……. 

☐ 

 22.Chi phí khác (Vui lòng ghi 

rõ)………………………………………………… 

……………………………………………………… 

 ☐ 

Câu 2.5. Trên báo cáo tài chính (BCTC), báo cáo thường niên (BCTN) của quý 

doanh nghiệp có trình bày các thông tin về tài sản đầu tư cho thực hiện quy định về môi 

trường, lợi ích/doanh thu môi trường, nợ phải trả, chi phí môi trường không? 

- Có ☐ 

- Không ☐ 

Trên thuyết minh BCTC, BCTN của doanh nghiệp có trình bày nội dung nào sau 

đây:  

Thuyết 

minh 

BCTC 

Thông tin trình bày 

BCTN 

Thông tin trình bày 

☐Thuế, phí môi trường ☐Chính sách môi trường của 

doanh nghiệp 

☐Chi phí đầu tư xây dựng dở dang 

khi xây dựng hệ thống xử lý chất 

thải, nước thải 

☐ Biện pháp khắc phục những 

tác động môi trường trong hoạt 

động 

☐Chi phí đầu tư cho hệ thống vùng 

nuôi, Ao nuôi 

☐ Thông tin về việc đầu tư thiết 

bị, tài sản cho việc thực hiện quy 

định về môi trường 

☐Chi phí phải trả  ☐ Giải pháp sử dụng nguyên 

liệu tiết kiệm, hiệu quả 
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☐Chi phí thuê đất làm Ao nuôi 

thủy sản 

☐ Ứng dụng thực hành NTTS 

tiên tiến hoặc áp dụng ISO 

14001 

Câu 2.6. Quý doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng thông tin liên quan đến các chi phí đầu 

tư cho hoạt động bảo vệ môi trường, thực hiện chứng nhận tiêu chuẩn thực hành NTTS theo 

hướng bền vững để đánh giá lợi ích đạt được và chi phí bỏ ra?  

- Có ☐ 

- Không  ☐ 

Câu 2.7. Trong các giai đoạn sản xuất, giai đoạn nào phát sinh các chi phí có liên quan 

đến môi trường nhiều nhất?  

 

 

Chi phí nào hiện tại doanh nghiệp mong muốn cắt giảm nhiều nhất?  

 

 

Liệt kê các chi phí theo thứ tự quan trọng cần cắt giảm?  

 

 

 

 

Biện pháp cắt giảm doanh nghiệp dự kiến thực hiện? 

 

 

 

 

 

PHẦN 3- Đo lường các nhân tố tác động đến việc công bố thông tin kế toán môi 

trường (KTMT) tại các doanh nghiệp NTTS Việt Nam. 

Mỗi câu hỏi là các nhân tố dự kiến tác động đến việc công bố thông tin KTMT tại các 

doanh nghiệp NTTS Việt Nam. Mỗi nhân tố được biểu hiện qua các nội dung được liệt kê dưới 

đây.  

Quý Ông/Bà trả lời bằng cách khoanh tròn những con số được sắp xếp từ 1 đến 5 cho từng 

câu hỏi tương ứng với các mức độ đồng ý: 1. Hoàn toàn không đồng ý, 2. Không đồng ý, 3. 

Trung dung, 4. Đồng ý, 5. Hoàn toàn đồng ý.  

Câu 3.1: Áp lực từ chính phủ, nhà nhập khẩu, nhà đầu tư, các tổ chức tài chính, 

cộng đồng về thông tin môi trường có tác động đến việc công bố thông tin KTMT 

Hãy chọn số tương ứng với mức độ đồng ý các nội dung sau đây: 

STT Mã Nội dung Mức độ đồng ý 

1 AL1 Tuân thủ Luật bảo vệ môi trường của Việt Nam, tiêu 

chuẩn về bảo vệ môi trường trong NTTS của nước 
1 2 3 4 5 
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STT Mã Nội dung Mức độ đồng ý 

nhập khẩu 

2 AL2 Công bố, cung cấp thông tin môi trường, thống kê, 

báo cáo môi trường theo yêu cầu của nhà nước, nhà 

đầu tư, tổ chức tài chính. 

1 2 3 4 5 

3 AL3 Xây dựng biện pháp cải thiện, phục hồi môi trường, 

hỗ trợ cho cộng đồng do hoạt động NTTS của doanh 

nghiệp gây ra 

1 2 3 4 5 

4 AL4 Nhu cầu sử dụng thông tin môi trường trong việc ra 

quyết định 
1 2 3 4 5 

 

Câu 3.2: Lợi ích khi thực hiện KTMT được biểu hiện qua:                 

              

STT 
Mã Nội dung Mức độ đồng ý 

1 LI1 Nâng cao hình ảnh tuân thủ pháp luật, giá trị đạo đức, uy tín 

của doanh nghiệp  
1 2 3 4 5 

2 LI2 Xuất khẩu thuận lợi hơn  
1 2 3 4 5 

3 LI3 Thực hiện KTMT làm tăng chi phí do phải thực hiện hệ thống 

quản lý môi trường nhưng sẽ giảm chi phí sản xuất, tiết kiệm 

nguyên nhiên liệu, do nghiên cứu tái sử dụng chất thải, sử 

dụng nguyên liệu hiệu quả. 

1 2 3 4 5 

4 LI4 KTMT là công cụ giúp doanh nghiệp đánh giá được hiệu quả 

từ việc đầu tư cho các dự án; đổi mới quy trình NTTS tiên 

tiến 

1 2 3 4 5 

 

Câu 3.3: Thông tin KTMT được công bố khi có hướng dẫn thực hiện KTMT? 

Hãy chọn số tương ứng thể hiện mức độ đồng ý các nội dung đo lường “Có hướng dẫn 

thực hiện KTMT”:  

STT Mã Nội dung Mức độ đồng ý 

1 HD1 Có quy định việc ghi nhận, trình bày thông tin KTMT 
1 2 3 4 5 

2 HD2 Quy định việc công bố thông KTMT trên BCTC và các báo 

cáo kế toán khác 
1 2 3 4 5 
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STT Mã Nội dung Mức độ đồng ý 

3 HD3 Các tổ chức nghề nghiệp về kế toán có tài liệu hướng dẫn 

thực hiện KTMT tại doanh nghiệp 
1 2 3 4 5 

Câu 3.4: Thái độ của nhà quản lý về BVMTcó tác động đến việc công bố thông tin 

KTMT 

Hãy chọn số tương ứng thể hiện mức độ đồng ý cho các nội dung đo lường “Thái độ 

của nhà quản lý”:  

STT Mã Nội dung Mức độ đồng ý 

1 NQL

1 

Ủng hộ việc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường 
1 2 3 4 5 

2 NQL

2 

Ủng hộ việc lập và trình bày các thông tin môi trường trên 

báo cáo kế toán 
1 2 3 4 5 

3 NQL

3 

Quan tâm đến nghiên cứu biện pháp kỹ thuật để thực hiện 

NTTS bền vững 
1 2 3 4 5 

4 NQL

4 

Nhà quản lý cho rằng thực hiện KTMT giúp tăng lợi thế 

cạnh tranh cho doanh nghiệp 
1 2 3 4 5 

 

Câu 3.5: Trình độ am hiểu về KTMT của kế toán được biểu hiện qua các nội dung: 

Hãy chọn số tương ứng thể hiện mức độ đồng ý cho các nội dung đo lường “Trình độ 

am hiểu về KTMT của kế toán”:  

STT Mã Nội dung  Mức độ đồng ý 

1 KT1 Kế toán hiểu được lợi ích khi thực hiện KTMT 1 2 3 4 5 

2 

KT2 Kế toán nhận diện, đo lường được tài sản môi trường, nợ phải 

trả môi trường, doanh thu, thu nhập, chi phí môi trường từ 

việc thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường 

1 2 3 4 5 

3 KT3 Kế toán lập được các báo cáo môi trường theo yêu cầu 1 2 3 4 5 

 

Câu 3.6: Nguồn lực tài chính cho thực hiện biện pháp bảo vệ môi trường có tác 

động đến việc công bố thông tin KTMT: 

Hãy chọn số tương ứng thể hiện mức độ thực hiện cho các nội dung đo lường 

“Nguồn tài chính cho thực hiện biện pháp bảo vệ môi trường”:  

STT Mã Nội dung  Mức độ đồng ý 
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1 TC1 Có phát sinh các chi phí liên quan đến môi trường như 

phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp; Chi 

phí xử lý Ao nuôi trước, trong và sau khi NTTS  

1 2 3 4 5 

2 TC2 Có đầu tư cho thực hành NTTS theo 

VietGAP/GlobalGAP/ASC/BAP đáp ứng quy định của 

Việt Nam và nước nhập khẩu 

1 2 3 4 5 

3 TC3 Có đầu tư tài sản cho bảo vệ môi trường như hệ thống thu 

gom, xử lý các nguồn thải đảm bảo Quy chuẩn kỹ thuật 

môi trường và Tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường 

1 2 3 4 5 

4 TC4 Có ngân sách cho thực hiện hệ thống quản lý môi trường 1 2 3 4 5 

 

Câu 3.7: Việc giám sát của các cơ quan quản lý đối với các biện pháp bảo vệ môi 

trường tại DN NTTS qua:   

Hãy chọn số tương ứng thể hiện mức độ đồng ý cho các nội dung đo lường “Việc giám sát 

của các cơ quan quản lý đối với các biện pháp bảo vệ môi trường tại DN NTTS”  

STT Mã Nội dung  Mức độ đồng ý 

1 GS1 Việc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường của doanh 

nghiệp được kiểm tra, giám sát định kỳ, đột xuất.  
1 2 3 4 5 

2 GS2 Có thanh tra, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch, biện pháp 

bảo vệ môi trường tại doanh nghiệp sau khi doanh nghiệp bị 

vi phạm. 

1 2 3 4 5 

3 GS3 Khi Doanh nghiệp vi phạm về bảo vệ môi trường bị xử lý 

theo Luật bảo vệ môi trường và các nghị định về xử phạt vi 

phạm trong lĩnh vực môi trường.  

1 2 3 4 5 

 

Câu 3.8: Công bố thông tin KTMT được biểu hiện qua việc:  

 Khoanh tròn vào số được chọn tương ứng các mức độ:  

STT Mã Nội dung  Mức độ đồng ý 

1 CBTT1 

Doanh nghiệp đã công bố chính sách môi trường, cam kết 

bảo vệ môi trường, những trách nhiệm mà doanh nghiệp 

phải gánh chịu khi có sự cố môi trường xảy ra trên 

BCTC/BCTN/BC phát triển bền vững 

1 2 3 4 5 

2 CBTT2 
Doanh nghiệp đã công bố các tác động môi trường, biện 

pháp khắc phục tác động môi trường qua các báo cáo khi 
1 2 3 4 5 
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NTTS. 

3 CBTT3 
Doanh nghiệp đã thuyết minh đầy đủ chi phí liên quan đến 

đảm bảo tiêu chuẩn về môi trường khi NTTS trên TMBCTC 
1 2 3 4 5 

4 CBTT4 

Thông tin về chi phí, thu nhập, tài sản, nợ phải trả môi 

trường được doanh nghiệp công bố đáp ứng nhu cầu của 

người sử dụng thông tin  

1 2 3 4 5 

Xin chân thành cảm ơn Quý Ông/Bà đã trả lời. 

     NCS Lâm Thị Trúc Linh 

 

Phụ lục 4.1.Danh sách các công ty thủy sản niêm yết 

STT 
Mã 

CK 
Tên Cty 

Sàn giao dịch 

HSX HNS Upcom 

1 AAM Công ty CP Thủy sản Mê kông x     

2 ABT Công ty CP Thủy sản Bến Tre x     

3 ACL 
Công ty CP XNK Thủy sản Cửu Long An 

Giang 
x     

4 AGF 
Công ty CP Xuất nhập khẩu thủy sản An 

Giang 
x     

5 ANV Công ty CP Nam Việt x     

6 AVF Công ty CP Việt An     x 

7 ATA Công ty CP Ataco     x 

8 BLF công ty CP Thủy sản Bạc Liêu   x   

9 CAD 
Công ty CP chế biến và xuất khẩu thủy sản 

CADOVIMEX 
    x 

10 CMX Công ty CP chế biến và XNK Cà Mau x     

11 DAT 
Công ty CP đầu tư và phát triển du lịch và 

phát triển thủy sản 
x     
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12 FMC Công ty CP thực phẩm Sao Ta       

13 HVG Công ty CP Hùng Vương x     

14 ICF Công ty CP đầu tư thương mại Thủy sản x     

15 MPC Công ty CP tập đoàn Thủy sản Minh Phú x     

16 NGC 
Công ty CP chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô 

Quyền 
  x   

17 SCO Công ty CP Công nghiệp Thủy sản     x 

18 SEA Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam     x 

19 SPH Công ty CP XNK Thủy sản Hà Nội     x 

20 SNC Công ty CP XNK Năm Căn     x 

21 SPD Công ty CP XNK Thủy sản Miền Trung     x 

22 SJ1 Công ty CP Nông nghiệp Hùng Hậu   x   

23 SSN Công ty CP XNK Thủy sản Sài Gòn     x 

24 TS4 Công ty CP Thủy sản số 4 x     

25 VHC Công ty CP Vĩnh Hoàn x     

26 VNH Công ty CP Thủy hải sản Việt Nhật     x 

Tổng cộng 12 3 11 
 

( NCS tự tổng hợp) 
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Phụ lục 4.2. Thông tin KTMT trình bày trên BCTN, BCTC 

STT 
Mã 

CK 
Tên Cty 

Thông tin môi trường trình bày 

trên báo cáo thường niên 

Thông tin môi trường 

trình bày trên báo cáo 

tài chính 

1 AAM 

Công ty CP 

thủy sản Mê 

kong 

Hệ thống xử lý nước thải tiêu 

chuẩn B, hướng đến HT tiêu 

chuẩn A 

Thực hiện chăn nuôi sạch theo 

chuẩn GlobalGAP, VietGAP; 

Có báo cáo đánh giá đến trách 

nhiệm MT và xã hội của công ty. 

Thuế tài nguyên: Công ty 

khai thác nguồn nước tự 

nhiên 

2 ABT 

Công ty CP 

Thủy sản 

Bến Tre 

Có báo cáo liên quan đến môi 

trường và xã hội, trách nhiệm xã 

hội. 

Thuế tài nguyên; CP trả 

trước dài hạn: CP đào ao, 

CP vùng nuôi;Xây dựng 

kho lạnh, bể ươn cá 

giống; 

3 ACL 

Công ty CP 

XNK Thủy 

sản Cửu 

Long An 

Giang 

Bị xử phạt vi phạm hành chính 

do xả nước thải vượt quy chuẩn 

kỹ thuật về nước thải 

Thuế Tài nguyên; 

TSXDDD: Quyền khai 

thác đất bãi bồi vùng 

nuôi Mỹ Hòa Hưng; phí 

kiểm nghiệm 

4 AGF 

Công ty CP 

Xuất nhập 

khẩu thủy 

sản An 

Giang 

 

CPXDCBDD: Hệ thống 

dẫn nước, nhà chứa 

rác,… 

chi phí nuôi cá 

Doanh thu bán phụ 

phẩm,phế liệu 

5 ANV 
công ty CP 

Nam Việt 

Cải tiến HT thực hành QLMT, 

ngăn ngừa ô nhiễm môi trường 

CPXDCBDD: CP xây 

dựng các khu nuôi trồng 

TS; Thuế tài nguyên; chi 

phí kiểm nghiệm 

6 AVF 
Công ty CP 

Việt An 
 

Thuế tài nguyên;CP nhận 

quyền sử dụng đất các 

vùng nuôi 

7 ATA 
Cty CP 

Ataco 

Xây dựng hệ thống xử lý nước 

thải ở vùng nuôi thủy sản 
Thuế tài nguyên 

8 CMX Công ty CP Có nhà máy xử lý chất thải Thuế tài nguyên; có chi 
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STT 
Mã 

CK 
Tên Cty 

Thông tin môi trường trình bày 

trên báo cáo thường niên 

Thông tin môi trường 

trình bày trên báo cáo 

tài chính 

chế biến và 

XNK Cà 

Mau 

phí vi phạm HC nhưng 

không rõ nội dung, CP 

kiện tụng,.. 

9 DAT 

Cty CP đầu 

tư và phát 

triển du lịch 

và phát triển 

thủy sản 

Có mục riêng về báo cáo tác 

động MT trên BCTN: Có báo cáo 

ĐTM, Giấy xác nhận thực hiện 

công trình bảo vệ môi trường, 

Thực hiện và lập báo cáo giám 

sát môi trường định kỳ 6 

tháng/lần. 

 

10 FMC 

Công ty CP 

thực phẩm 

Sao Ta 

Có đầu tư thiết bị xử lý nước 

thải, khi thải ra môi trường, đầu 

tư thiết bị hiện đại giảm tiêu hao 

nhiên liệu 

 

11 HVG 
Cty CP 

Hùng Vương 
 

CPXDCBDD: Dự án xử 

lý nước thải;Chi phí thuê 

ao 

12 ICF 

Cty CP đầu 

tư thương 

mại Thủy 

sản 

Tuyên bố sản phẩm sản xuất đáp 

ứng các quy định về tiêu chuẩn 

chất lượng về MT và trách nhiệm 

XH 

TSMT: Chi phí đào ao 

nuôi tôm. 

13 MPC 

Cty CP tập 

đoàn Thủy 

sản Minh 

Phú 

Nhận thức được trách nhiệm của 

DN đối với môi trường; có hỗ trợ 

thực hiện đa chứng nhận cho sản 

phẩm (BAP, ASC, GlobalGAP,..) 

 

14 NGC 

Cty CP chế 

biến thủy sản 

xuất khẩu 

Ngô Quyền 

Có báo cáo tác động môi trường  

15 SEA 

Tổng Cty 

Thủy sản 

Việt Nam 

Tuyên bố thực hiện nghiêm túc 

các quy định về môi trường trong 

NTTS 

Thuế tài nguyên; Chi phí 

dự án Tôm sinh thái 

16 SNC 
Cty CP XNK 

Năm Căn 

Đầu tư hệ thống xử lý nước thải, 

sử dụng bao bì thân thiện với MT 

Thuế tài nguyên; thu bán 

phế liệu 

17 SPD Cty CP XNK Đầu tư hệ thống xử lý nước thải, Trích trước chi phí xử lý 
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STT 
Mã 

CK 
Tên Cty 

Thông tin môi trường trình bày 

trên báo cáo thường niên 

Thông tin môi trường 

trình bày trên báo cáo 

tài chính 

Thủy sản 

Miền Trung 

sử dụng bao bì thân thiện với MT nước thải 

18 SJ1 

Cty CP 

Nông nghiệp 

Hùng Hậu 

Tuyên bố có BP bảo vệ môi 

trường,  

đánh giá hệ thống xử lý nước thải 

 

19 TS4 
CTCP Thủy 

sản số 4 
 

Chi phí cải tạo lước điện; 

cải tạo Ao nuôi,xây dựng 

CBDD Ao nuôi 

20 VHC 
Cty CP Vĩnh 

Hoàn 

Báo cáo tác động MT đầy đủ; 

tích hợp BCPTBV vào 

BCTN;Nghiên cứu hoàn thiện 

quy trình nuôi cá tra, phân tích 

khía cạnh kỹ thuật theo chương 

trình Farm bill 

CP trả trước DH:  đền bù 

21 VNH 

CTCP Thủy 

hải sản Việt 

Nhật 

Tuân thủ an toàn vệ sinh MT 

 giảm thiểu chất thải 
 

( NCS tổng hợp) 
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Phụ lục 4.3 

TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẢO LUẬN CHUYÊN GIA 

Nhóm chuyên gia là Quản lý & kế toán Trưởng doanh nghiệp. Ký hiệu S1.1, S1.2, S1.3, S1.4 

Nhóm chuyên gia Kế toán môi trường. Ký hiệu S2.1, S2.2, S2.3 

Nhóm chuyên gia là kiểm toán. Ký hiệu S3.1, S3.2. 

Ký hiệu 

chuyên 

gia 

Câu 

hỏi 
Kết quả thảo luận 

S1.1 1 

Theo tôi, DN NTTS có lập báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc cam kết BVMT khi NTTS, vì 

vậy các thông tin về môi trường là có công bố. Tuy nhiên, các thông tin này chủ yếu là nộp cho Phòng 

Tài Nguyên Môi Trường nên không phải đối tượng nào cũng biết. Các thông tin chủ yếu về là những 

cam kết, biện pháp BVMT, việc thực hiện chứng nhận tiêu chuẩn, đầu tư thiết bị cho BVMT khi 

NTTS. Trên báo cáo kế toán không trình bày cụ thể các thông tin về môi trường do lập theo mẫu quy 

định, các chính sách, cam kết BVMT có trình bày trên báo cáo thường niên nhưng chỉ là tuyên bố, cam 

kết. 
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Tùy đối tượng sử dụng thông tin để đánh giá mức độ đáp ứng nhu cầu. Theo tôi, hiện tại chỉ đảm bảo 

quy định pháp luật về môi trường. Còn thông tin chủ thể cho nhà đầu tư, nhà nhập khẩu thì chưa đủ cơ 

sở. 

Thông tin KTMT thì cần phải cụ thể bằng số liệu như số tiền cụ thể cho các khoản đầu tư hoặc chi 

phí liên quan đến BVMT. 

2 

Theo tôi, ngành NTTS có tác động đến môi trường vì vậy trong hoạt động DN NTTS phải tuân thủ Luật 

Bảo vệ môi trường, tuân thủ quy định cụ thể về bảo vệ môi trường khi NTTS. Đặc biệt, mặt hàng thủy 

sản chủ yếu là xuất khẩu do đó phải đáp ứng tiêu chuẩn NTTS tiên tiến theo yêu cầu của nước nhập 

khẩu. Vì vậy, quy định của pháp luật và yêu cầu nhà nhập khẩu sẽ làm cho DN phải công bố thông 

tin KTMT. 

Nhưng để thực hiện được thì phải có hướng dẫn thực hiện KTMT từ đó mới có thông tin công bố. 

Hướng dẫn phải chỉ rõ cách nhận diện và đo lường được các đối tượng kế toán, có mẫu biểu trình 

bày, hướng dẫn các thông tin cần công bố.  

S1.2 1 

Tại công ty của tôi, chưa thực hiện KTMT. Chúng tôi cũng chưa biết về KTMT. Trên báo cáo của công 

ty chỉ có thông tin chung về cam kết BVMT khi NTTS, DN thực hiện chứng nhận NTTS theo chuẩn 

VietGAP/GlobalGAP/ASC 



47/PL 

 

Theo tôi, thông tin KTMT cần phải công bố gồm các thông tin chung về chính sách, biện pháp, kế 

hoạch BVMT của DN và thông tin về kế toán có liên quan. Bởi với vai trò người quản lý, tôi không 

thể biết được các thông tin này khi đọc trên BCTC hiện nay, không có thông tin gì về môi trường. Trong 

khi, tôi có nhu cầu đánh giá về biện pháp mà DN đã thực hiện có mang lại hiệu quả hay không hoặc có 

đảm bảo theo quy định pháp luật hay chưa. 

2 

Theo tôi, trước hết phải có quy định áp dụng KTMT để công bố thông tin, có hướng dẫn thực hiện 

công bố thông tin. 

Thứ hai, kế toán phải biết thực hiện KTMT và công bố thông tin KTMT. Phải lập được báo cáo để 

công bố, phải biết tổ chức dữ liệu để có thông tin, phối hợp với cán bộ phụ trách NTTS.  

Điều quan trọng là DN phải có thực hiện hoạt động liên quan đến môi trường có nghĩa là DN có đầu tư 

tài sản gì cho hoạt động MT hay không? Hoặc nếu DN không thực hiện đúng quy định thì có bị phạt. 

Tôi nghĩ rằng, như phần tổng kết của tác giả tài chính là rào cản cho nên nếu DN có nguồn lực tài 

chính thì sẽ đầu tư để thực hiện đúng các quy định về môi trường điều này là căn cứ để thực hiện và 

công bố thông tin. Hiện nay, các DN NTTS đều có đầu tư cho thực hành NTTS theo 

VietGAP/GlobalGAP/ASC/BAP đáp ứng quy định của Việt Nam và nước nhập khẩu, cụ thể là 

phải xây dựng hệ thống xử lý chất thải, nước thải theo đúng quy định. 
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S1.3 

1 

DN NTTS phải tuân thủ Luật Bảo vệ môi trường, Luật thủy sản khi NTTS. Ngoài ra, phải đáp ứng các 

quy định của nhà nhập khẩu. Các thông tin về bảo vệ môi trường DN có lập nhưng chỉ nộp cho Sở 

TNMT/ Phòng TNMT. Tôi chưa thấy các thông tin môi trường trên báo cáo kế toán. 

Theo tôi biết, các DN nói chung chỉ công bố thông tin theo quy định của chế độ Kế toán, trên các báo 

cáo kế toán không có thông tin môi trường riêng. Chỉ có trên báo cáo thường niên của một số DN NTTS 

có thông tin về hệ thống quản lý môi trường hoặc việc cam kết thực hiện NTTS theo hướng thân thiện 

với môi trường, dự án đầu tư xây dựng hệ thống xử lý chất thải, nước thải. 

Theo tôi, thông tin KTMT cần phải công bố gồm thông tin về vật chất và tiền tệ. Tức là nếu công bố 

việc xây dựng hệ thống xử lý chất thải, nước thải thì phải có chi phí hoặc giá trị cụ thể của hệ thống 

đó. 

2 

Theo tôi, DN chỉ công bố thông tin KTMT khi có thực hiện KTMT. Vì vậy, trước hết phải có quy định 

thực hiện KTMT, cụ thể có hướng dẫn về nội dung này cho DN thực hiện. Tiếp theo là đào tạo cho Kế 

toán để có thể nhận diện, đo lường được các đối tượng KTMT. 

Theo ý kiến cá nhân tôi, nếu như không phải là bắt buộc và không có biện pháp kiểm tra, giám sát 

của nhà nước về những biện pháp BVMT mà DN đã cam kết thì DN sẽ không công bố thông tin có 

liên quan đến môi trường. Hoặc nếu có thì chỉ công bố thông tin có lợi, điều này sẽ làm ảnh hưởng đến 
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DN nào trung thực. Bởi vì, DN nào cũng cam kết NTTS theo tiêu chuẩn quy định nhưng thực tế thì một 

số chỉ là trên hồ sơ, giấy tờ. Do đó, nếu có sự giám sát chặt chẽ, có biện pháp xử phạt thích đáng thì 

sẽ gia tăng việc công bố thông tin môi trường vì để duy trì hình ảnh đẹp của DN đối với người tiêu 

dùng. 

S1.4 

1 

Theo tôi biết, các DN nói chung chỉ công bố thông tin theo quy định của chế độ Kế toán, trên các báo 

cáo kế toán không có thông tin môi trường riêng. Chỉ có trên báo cáo thường niên của một số DN NTTS 

có thông tin về hệ thống quản lý môi trường hoặc việc cam kết thực hiện NTTS theo hướng thân thiện 

với môi trường, dự án đầu tư xây dựng hệ thống xử lý chất thải, nước thải. 

Theo tôi, thông tin KTMT cần phải công bố gồm thông tin về vật chất và tiền tệ. Tức là nếu công bố 

việc xây dựng hệ thống xử lý chất thải, nước thải thì phải có chi phí hoặc giá trị cụ thể của hệ thống 

đó. 

2 

Theo tôi, nếu có quy định của pháp luật thì chắc chắn DN sẽ công bố thông tin KTMT. Tuy nhiên, điều 

quan trọng là DN thực hiện như thế nào, bởi tôi biết là tại Việt Nam chưa có quy định này, tôi cũng có 

nghe qua KTMT nhưng không biết cách ghi nhận và báo cáo các thông tin về môi trường. Vì vậy, để 

thực hiện được thì cần phải hướng dẫn cụ thể về cách ghi nhận, ghi chép vào tài khoản, sổ sách nào 

và mẫu biểu báo cáo. 
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S2.1 

1 

Theo tôi biết, Việt Nam chưa có quy định gì về KTMT nên DN NTTS không thể công bố thông tin 

KTMT. Dù vậy, trên thuyết minh BCTC hoặc báo cáo thường niên của một số công ty niêm yết có 

thông tin môi trường nhưng chỉ là dạng thông tin định tính. 

Theo tôi, nếu chỉ quan tâm đến biện pháp DN đã thực hiện thì thông tin hiện tại có thể đáp ứng nhu cầu. 

Tuy nhiên, DN có thực hiện biện pháp đó không thì phải được trình bày cụ thể bằng thông tin cụ thể về 

chi phí. Ngoài ra, đối với nhà đầu tư quan tâm đến những rủi ro có thể xảy ra do đó thông tin cụ thể về 

các khoản dự phòng rủi ro về môi trường cần được công bố. 

2 

KTMT quá mới, DN sẽ không áp dụng nếu không có quy định bắt buộc của nhà nước, do đó khi nhà 

nước có yêu cầu công bố các thông tin về môi trường như các biện pháp cải thiện, phục hồi môi 

trường hoặc hỗ trợ cho cộng đồng thì sẽ tác động đến công bố thông tin KTMT. Hoặc nếu không 

công bố thông tin KTMT thì DN không được hoạt động thì họ sẽ thực hiện. Mặt khác, thông tin môi 

trường rất cần thiết cho việc ra quyết định của nhà quản lý, nhà đầu tư, do đó áp lực từ nhà nước, 

nhà đầu tư và từ nhà quản lý cũng sẽ thúc đẩy việc công bố thông tin về môi trường. 

Tuy nhiên, cần làm rõ công bố thông tin KTMT thì DN có lợi ích gì? Lợi ích này theo tôi có thể là 

lợi ích kinh tế hoặc chỉ là lợi ích về hình ảnh DN. Bởi hiện nay, người tiêu dùng rất quan tâm đến vấn 

đề môi trường, nếu DN nào tuân thủ tốt quy định MT thì sẽ được cộng đồng ủng hộ, việc xuất khẩu 
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cũng thuận lợi hơn, trong tương lai có khả năng tăng lợi nhuận. Khi thực hiện KTMT thì chắc chắn phát 

sinh chi phí, do đó qua việc công bố thông tin KTMT giúp cho nhà quản lý đánh giá được hiệu quả đầu 

tư cho BVMT hướng đến DN phát triển bền vững. Đây là mục tiêu lâu dài của DN.  

Mặc khác, phải có người am hiểu về KTMT thì mới có thể thực hiện được. Đó là kế toán, kế toán phải 

ghi nhận, đo lường được và biết lập báo cáo liên quan đến môi trường.  

S2.2 

1 

Tôi cho rằng, DN NTTS Việt Nam chưa công bố thông tin KTMT. Bởi theo chế độ kế toán hiện hành 

chưa có quy định này. Mẫu BCTC cũng không có tiêu chí về thông tin KTMT. 

Theo tôi, công bố thông tin KTMT là công bố những thông tin về chính sách MT mà DN đã thực 

hiện, những dự định DN sẽ thực hiện để đảm bảo tuân thủ pháp luật và yêu cầu của Hội nghề 

nghiệp. 

Theo tôi biết, Thông tư 155/2015-BTC có yêu cầu công ty niêm yết phải công bố thông tin môi trường 

và xã hội, do đó nếu DN NTTS công bố thông tin KTMT có thể theo các tiêu chí môi trường của 

TT 155. 

2 

Thứ nhất, bộ tài chính phải có quy định bắt buột thực hiện KTMT và có tài liệu hướng dẫn cụ thể 

hoặc Hội kế toán- kiểm toán có hướng dẫn thực hiện. Căn cứ tài liệu này kế toán có thể hiểu được và ghi 

nhận được, lập được báo cáo để công bố thông tin. 
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Thứ hai, là lãnh đạo DN có ủng hộ việc công bố thông tin KTMT hay không? Nếu nhà quản lý có chỉ 

đạo thực hiện các biện pháp NTTS theo hướng bền vững, yêu cầu nhân viên thực hiện BVMT, thì nhà 

quản lý sẽ ủng hộ việc công bố thông tin KTMT vì tin tưởng rằng điều này sẽ tăng lợi thế cạnh tranh 

cho DN. 

Thứ ba, doanh nghiệp có đầu tư nguồn lực tài chính cho hệ thống quản lý môi trường; có kinh phí 

cho thực hiện NTTS tiên tiến theo chuẩn quốc tế như ASC/GlobalGAP/PAD, đầu tư cho hệ thống 

thu gom, xử lý chất thải, nước thải.   

Khi thực hiện KTMT sẽ phát sinh chi phí cho BVMT, cho hệ thống quản lý MT, cho người thực 

hiện nhưng DN sẽ có lợi ích cả về hình ảnh và kinh tế. Các nghiên cứu trước cho thấy, DN nhạy cảm 

với môi trường thì công bố thông tin môi trường tốt hơn, vì DN phải thực hiện các biện pháp để hạn 

chế, giảm thiểu tác động đến môi trường và công bố cho nhà đầu tư, khách hàng, công chúng biết. Điều 

này giúp gia tăng hình ảnh của họ. 

S2.3 1 

Tôi cho rằng, DN NTTS Việt Nam chưa công bố thông tin KTMT. Bởi theo chế độ kế toán hiện hành 

chưa có quy định này.  

Theo tôi, công bố thông tin KTMT là công bố những thông tin về chính sách MT mà DN đã thực hiện, 

những dự định DN sẽ thực hiện để đảm bảo tuân thủ pháp luật và yêu cầu của Hội nghề nghiệp. 
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Theo tôi ngoài các thông tin môi trường như hiện nay thì cần phải công bố thông tin về tài sản môi 

trường, nợ phải trả môi trường, chi phí môi trường, thu nhập môi trường. Các thông tin này có thể 

trình bày trên thuyết minh BCTC hoặc báo cáo thường niên. 

2 

Theo tôi, để công bố thông tin KTMT ngoài việc có hướng dẫn của Bộ tài chính thì nhà quản lý phải 

đồng ý và hiểu được lợi ích khi thực hiện KTMT. Từ đó, mới chỉ đạo thực hiện các biện pháp 

BVMT và đầu tư kinh phí.  

- Lợi ích khi thực hiện KTMT cho biết khi thực hiện KTMT có làm tăng lợi nhuận hoặc giảm chi 

phí hay không? Hoặc hình ảnh doanh nghiệp có tốt hơn không? 

- Đầu tư kinh phí cho BVMT: là việc DN chi tiền để xây dựng hệ thống xử lý chất thải, nước thải 

hoặc thực hiện NTTS theo hướng thân thiện với môi trường. 

S3.1 1 

Theo tôi biết, DN NTTS Việt Nam chưa công bố thông tin KTMT. Bởi theo chế độ kế toán hiện hành 

chưa có quy định này.  

Tùy vào mục đích sử dụng thông tin để đánh giá có đáp ứng nhu cầu hay không? Nếu thông tin liên 

quan đến đầu tư xây dựng hệ thống xử lý chất thải mà không cụ thể giải quyết được tình hình hiện tại, 

chi phí đầu tư, hiệu quả dự kiến thì không đáp ứng nhu cầu thông tin hoặc Các chi phí phát sinh cho quá 
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trình xây dựng, hoàn thiện và vận hành, bảo trì các hệ thống chống ô nhiễm môi trường không cụ thể. 

2 

Tôi đồng ý cần có hướng dẫn thực hiện KTMT. Bởi từ góc độ của nhà nước sẽ quản lý được tình hình 

môi trường, việc thực hiện các biện pháp BVMT của DN khi các thông tin về KTMT được công bố theo 

quy định. Điều này cho thấy nhân tố về áp lực từ chính phủ sẽ tác động đến việc CBTT KTMT, mặc 

khác thủy sản chủ yếu là xuất khẩu vì vậy áp lực từ khách hàng cụ thể là nước nhập khẩu buộc DN 

phải công bố thông tin KTMT nếu quốc gia đó có áp dụng KTMT. Ngoài ra áp lực từ người dân sống 

quanh vùng nuôi thủy sản cũng cần quan tâm.  

Cần tuyên truyền để từ quản lý đến nhân viên đều nhận thức đầy đủ lợi ích của KTMT, mục tiêu là 

hướng đến sự phát triển bền vững cho chính DN. Điều này sẽ ảnh hưởng đến sự ủng hộ của nhà quản lý 

quan tâm đến việc thực hiện các BP BVMT, đầu tư kinh phí cho thực hiện hệ thống quản lý MT, nghiên 

cứu biện pháp kỹ thuật NTTS theo hướng bền vững. Các bộ phận có liên quan từ quản lý, bộ phận kỹ 

thuật, quản lý môi trường và quan trọng là người thực hiện KTMT là kế toán phải lập được báo cáo 

để công bố môi trường. 

S3.2 1 

Hệ thống kế toán hiện nay theo quy định của Bộ Tài chính chưa cung cấp được đầy đủ các thông tin về 

biện pháp mà DN NTTS cam kết BVMT, việc thực hiện các cam kết đó, các khoản đầu tư, chi phí, trách 

nhiệm bồi thường do gây tác động xấu đến môi trường. DN chỉ báo cáo trong báo cáo ĐTM nộp cho Sở 
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Tài nguyên và môi trường. Một số DN trình bày trên Báo cáo thường niên, một số có lập báo cáo phát 

triển bền vững thì có trình bày 1 mục riêng về môi trường. 

Theo tôi ngoài các thông tin môi trường như hiện nay thì cần phải công bố thông tin về tài sản môi 

trường, nợ phải trả môi trường, chi phí môi trường, thu nhập môi trường. Các thông tin này có thể 

trình bày trên thuyết minh BCTC hoặc báo cáo thường niên. 

Ngoài ra, DN cần công bố cụ thể các tác động môi trường, biện pháp khắc phục tác động môi 

trường qua hệ thống các báo cáo để các bên liên quan có đầy đủ thông tin khi đưa ra các quyết định. 

2 

Cần ban hành hướng dẫn thực hiện KTMT.Nội dung hướng dẫn cần có tài khoản ghi nhận 

các khoản mục có liên quan và trình bày thông tin KTMT qua hệ thống báo cáo kế toán.Theo tổng 

kết các nghiên cứu trước cho thấy, các thông tin công bố, mức độ công bố thông tin môi trường không 

giống nhau, do thiếu khung hướng dẫn cụ thể, điều này gây khó khăn cho người sử dụng hoặc tổng hợp 

đánh giá. Góc độ của kiểm toán, kiểm toán môi trường cũng là nội dung mới tại Việt Nam nhưng ở các 

nước đã phát triển. Do đó, để kiểm toán môi trường được thực hiện thì các thông tin KTMT cũng cần 

được công bố theo khuôn khổ thống nhất.  

Một vấn đề theo tôi sẽ gia tăng việc công bố thông tin KTMT là cần phải thanh tra, kiểm tra các 

biện pháp khắc phục hậu quả sau khi có xảy ra vi phạm về môi trường. Để có thể hoạt động các DN 
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NTTS đều phải thực hiện các quy định về BVMT trong NTTS hoặc đáp ứng các tiêu chí theo yêu cầu 

của nước nhập khẩu. Tuy nhiên, thực tế việc thực hiện các kế hoạch BVMT, vận hành các thiết bị xử lý 

chất thải, nước thải là vấn đề cần phải quan tâm. Qua các vụ việc ô nhiễm MT của các DN thì cần phải 

tăng cường kiểm tra giám sát về kế hoạch, biện pháp BVMT tại DN theo định kỳ, đột xuất và sau khi có 

vi phạm xảy ra. 

(NCS tổng hợp) 
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Phụ lục 4.4 

PHÂN TÍCH DỮ LIỆU THẢO LUẬN CHUYÊN GIA RÚT TRÍCH NHÂN TỐ  

Nhóm chuyên gia: Quản lý & kế toán Trưởng doanh nghiệp  

Mã hóa chuyên gia: S1.1- S1.4 

TT Nhân tố Biểu hiện (yếu tố) 

1 Áp lực từ quy định của pháp luật, 

nhà nhập khẩu về thông tin môi 

trường 

- Tuân thủ Luật bảo vệ môi trường của Việt Nam 

- Đáp ứng quy định môi trường của nước nhập khẩu 

- Công bố, cung cấp thông tin môi trường, báo cáo theo yêu cầu 

2 Hướng dẫn thực hiện KTMT - Có quy định việc nhận diện và đo lường được các đối tượng kế toán 

- Có mẫu biểu trình bày, hướng dẫn các thông tin cần công bố 

- Có hướng dẫn ghi chép vào tài khoản, sổ sách. Báo cáo 

3 Am hiểu KTMT của kế toán - Lập được báo cáo theo yêu cầu 

- Tổ chức được dữ liệu để có thông tin báo cáo 
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- Kế toán để có thể nhận diện, đo lường được các đối tượng KTMT. 

4 Nguồn lực tài chính cho hoạt động 

bảo vệ môi trường 

- Có đầu tư tài sản cho bảo vệ môi trường cụ thể là phải xây dựng hệ 

thống xử lý chất thải, nước thải theo quy định 

- Có đầu tư cho thực hành NTTS theo 

VietGAP/GlobalGAP/ASC/BAP đáp ứng quy định của Việt Nam và nước 

nhập khẩu. 

5 Sự giám sát của các cơ quan quản 

lý đối với các biện pháp bảo vệ 

môi trường tại doanh nghiệp 

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện biện pháp BVMT định kỳ, đột 

xuất 

- Xử phạt khi DN vi phạm về bảo vệ môi trường 

6 Công bố thông tin KTMT - Công bố chính sách, những cam kết, biện pháp BVMT, việc thực 

hiện chứng nhận tiêu chuẩn, đầu tư thiết bị cho BVMT khi NTTS 

- Công bố số tiền cụ thể cho các khoản đầu tư hoặc chi phí liên quan 

đến BVMT, các đối tượng kế toán có liên quan đến môi trường. 

(Nguồn: NCS tổng hợp) 
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PHÂN TÍCH DỮ LIỆU THẢO LUẬN CHUYÊN GIA RÚT TRÍCH NHÂN TỐ  

Nhóm chuyên gia Kế toán môi trường 

Mã hóa chuyên gia: S2.1- S2.3 

TT Nhân 

tố 

Biểu hiện (yếu tố) Bổ sung 

thêm so 

với 

nhóm 

S1 

1 Áp lực từ pháp luật về bắt buộc công bố thông tin môi trường  

  - Nhu cầu thông tin môi trường cho việc ra quyết định của nhà quản lý, nhà đầu tư 

- Nhà nước có yêu cầu công bố các thông tin về môi trường như các biện pháp cải 

thiện, phục hồi môi trường hoặc hỗ trợ cho cộng đồng 

x 

 

x 

2 Hướng dẫn thực hiện KTMT  

  - Có tài liệu hướng dẫn thực hiện của tổ chức nghề nghiệp x 
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3 Thái độ của nhà quản lý về công bố thông tin KTMT X 

  - Ủng hộ việc thực hiện BVMT  

- Chỉ đạo thực hiện biện pháp NTTS bền vững 

- Yêu cầu nhân viên tuân thủ BVMT 

- Nhà quản lý cho rằng công bố thông tin KTMT sẽ tăng lợi thế cạnh tranh 

x 

x 

x 

x 

4 Nguồn lực tài chính cho hoạt động bảo vệ môi trường  

  - Doanh nghiệp có đầu tư kinh phí cho hệ thống quản lý môi trường 

- Có kinh phí cho thực hiện NTTS tiên tiến theo chuẩn quốc tế như 

ASC/GlobalGAP/PAD, đầu tư cho hệ thống thu gom, xử lý chất thải, nước thải.   

x 

5 Lợi ích khi thực hiện KTMT X 

  - Nâng cao hình ảnh DN, lợi thế cạnh tranh 

- Xuất khẩu thuận lợi hơn 

- Tăng chi phí thực hiện hệ thống quản lý môi trường nhưng góp phần tăng lợi nhuận từ việc 

x 

x 
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sử dụng nguyên liệu tiết kiệm, hiệu quả. 

- Công cụ đánh giá hiệu quả đầu tư NTTS tiên tiến  

x 

x 

6 Am hiểu KTMT của kế toán  

  - Kế toán biết được lợi ích của KTMT 

- Kế toán ghi nhận, đo lường, lập được báo cáo KTMT 

x 

7 Công bố thông tin KTMT  

  - Công bố thông tin định tính và định lượng tức là cụ thể chi phí liên quan đến môi 

trường 

- Công bố các khoản dự phòng rủi ro có thể xảy ra 

- Công bố thông tin về Tài sản môi trường, nợ phải trả môi trường, chi phí môi trường, 

thu nhập môi trường 

 

x 

x 

(Nguồn: NCS tổng hợp) 
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PHÂN TÍCH DỮ LIỆU THẢO LUẬN CHUYÊN GIA RÚT TRÍCH NHÂN TỐ  

Nhóm chuyên gia Kiểm toán 

Mã hóa chuyên gia: S3.1- S3.2 

TT Nhân 

tố 

Biểu hiện (yếu tố) Bổ sung 

thêm so 

với nhóm 

S1, S2 

1 Áp lực từ các bên liên quan  

  - Áp lực từ chính phủ  

- Áp lực từ nhà nhập khẩu  

- Áp lực từ người dân quanh vùng nuôi 

- Nhu cầu thông tin MT cho kiểm toán môi trường 

 

 

x 

x 

2 Hướng dẫn thực hiện KTMT  

  - Có tài liệu hướng dẫn thực hiện của nhà nước về tài khoản ghi nhận, hệ thống x 
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báo cáo KTMT 

3 Thái độ của nhà quản lý về công bố thông tin KTMT  

  - Ủng hộ của nhà quản lý về biện pháp BVMT 

- Tuyên truyền cho nhân viên nhận thức đầy đủ lợi ích và chi phí khi thực hiện 

KTMT 

 

x 

4 Nguồn lực tài chính cho hoạt động bảo vệ môi trường  

  - Đầu tư kinh phí cho hệ thống quản lý môi trường 

- Đầu tư cho nghiên cứu biện pháp kỹ thuật NTTS bền vững  

x 

5 Am hiểu KTMT của kế toán  

  - Kế toán biết được lợi ích của KTMT 

- Kế toán phải lập được báo cáo để công bố thông tin môi trường 

x 

6 Sự giám sát của các cơ quan quản lý đối với các biện pháp bảo vệ môi trường tại doanh 

nghiệp 
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  - Kiểm tra, giám sát các biện pháp BVMT tại DN định kỳ, đột xuất 

- Phải thanh tra, kiểm tra các biện pháp khắc phục hậu quả sau khi có xảy ra vi 

phạm về môi trường 

 

x 

7 Công bố thông tin KTMT   

  - Công bố các tác động môi trường, biện pháp khắc phục tác động môi trường qua 

hệ thống các báo cáo. 

- Công bố thông tin về Tài sản môi trường, nợ phải trả môi trường, chi phí môi 

trường, thu nhập môi trường trên báo cáo thường niên hoặc thuyết minh báo 

cáo tài chính 

x 

(Nguồn: NCS tổng hợp) 
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Phụ lục 4.5. Danh sách trả lời mức độ đồng ý các nhân tố tác động đến việc 

công bố thông tin KTMTtại DN NTTS Việt Nam  

T

T 
Họ và tên Cơ quan công tác 

1 PGS. TS Trần Thị Hồng Mai Trường ĐH Thương Mại 

2 PGS. TS Phạm Đức Hiếu Trường ĐH Thương Mại 

3 TS Hoàng Thị Bích Ngọc Trường ĐH Thương Mại 

4 PGS.TS Nguyễn Vũ Việt Học viện tài chính 

5 TS. Lê Hoàng Phúc Trường CĐ Kinh tế tài chính Vĩnh Long 

6 
TS. Nguyễn Nghiêm Thái 

Minh 
Trường ĐH SP Kỹ Thuật 

7 TS. Tăng Trí Hùng Đại học Tôn Đức Thắng 

8 TS. Trần Khánh Lâm Tổng thư ký Hội kiểm toán viên hành nghề 

9 TS. Phan Văn Dũng TGĐ công ty TNHH tư vấn kiểm toán Phan Dũng 

10 
ThS. Nguyễn Thị Thương 

(Giám đốc bền vững) 
Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn 

11 Võ Thị Thúy (KT) Công ty thủy sản NTSF 

12 Nguyễn Nam Hoà (GĐ) Công ty thủy sản NTSF 

13 Phạm Diệu Phiến (KT) Công ty TNHH Hùng Vương Vĩnh Long 

14 Phan Ngọc Biết (KT) 
Công ty TNHH Công nghiệp  

Thủy sản Miền Nam 

15 Mai Thế Hiển (KT) Công ty Cổ phần Gò Đàng 

16 Nguyễn Thị Thúy Hằng (KT) Công ty TNHH Chế biến thực phẩm -TM Ngọc Hà 

17 Võ Thị Thanh Trúc (KT) Công ty Thủy sản Hải Hương 

18 Ngô Nhật Phượng (KT) Công ty CP XNK Thủy Sản Cần Thơ- Caseamax  
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19 Phạm Thị Hồng Hạnh (KT) Công ty TNHH Thủy Sản Nam Phương 

20 Nguyễn Thị Thúy Ngọc (KT) Công ty TNHH MTV NTTS Hà Nội- Cần Thơ Vùng 1 

21 Dương Văn Châu Bảy (KT) Công ty CP Thủy sản Chất lượng vàng 

22 Đặng Quốc Vũ (GĐ vùng nuôi) Công ty TNHHTMDV Hồng Sen 

23 Huỳnh Anh Tuấn (KT) Công ty CP Thủy sản Mekong 

24 Võ Trí Doãn (KT) Công ty CP Nông Thủy sản Việt Phú 

25 Nguyễn Thị Kim Ba (KT) Công ty TNHH Thủy Sản Quang Minh 

(Nguồn: NCS tổng hợp) 
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Phụ lục 4.6 

Thang đo các nhân tố tác động đến việc công bố thông tin KTMT tại 

DN NTTS Việt Nam sau nghiên cứu định tính 

Ký hiệu Nhân tố 

AL- Áp lực từ chính phủ, nhà nhập khẩu, nhà đầu tư, các tổ chức tài 

chính, cộng đồng về thông tin môi trường 

AL1 Tuân thủ Luật bảo vệ môi trường của Việt Nam, tiêu chuẩn về bảo 

vệ môi trường trong NTTS của nước nhập khẩu 

AL2 Công bố, cung cấp thông tin môi trường, thống kê, báo cáo môi 

trường theo yêu cầu của nhà nước, nhà đầu tư, tổ chức tài chính. 

AL3 Xây dựng biện pháp cải thiện, phục hồi môi trường, hỗ trợ cho cộng 

đồng do hoạt động NTTS của doanh nghiệp gây ra 

AL4 Nhu cầu sử dụng thông tin môi trường trong việc ra quyết định 

LI - Lợi ích khi thực hiện KTMT 

LI1 Nâng cao hình ảnh tuân thủ pháp luật, giá trị đạo đức, uy tín của 

doanh nghiệp  

LI2 Xuất khẩu thuận lợi hơn  

LI3 Thực hiện KTMT làm tăng chi phí do phải thực hiện hệ thống quản 

lý môi trường nhưng sẽ giảm chi phí sản xuất, tiết kiệm nguyên 

nhiên liệu, do nghiên cứu tái sử dụng chất thải, sử dụng nguyên liệu 

hiệu quả. 

LI4 KTMT là công cụ giúp doanh nghiệp đánh giá được hiệu quả từ 

việc đầu tư cho các dự án; đổi mới quy trình NTTS tiên tiến 

HD- Có các hướng dẫn thực hiện KTMT 
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HD1 Có quy định việc ghi nhận, trình bày thông tin KTMT 

HD2 Quy định việc công bố thông KTMT trên BCTC và các báo cáo kế 

toán khác 

HD3 Các tổ chức nghề nghiệp về kế toán có tài liệu hướng dẫn thực hiện 

KTMT tại doanh nghiệp 

NQL-Thái độ của nhà quản lý về bảo vệ môi trường 

NQL1 Ủng hộ việc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường 

NQL2 Ủng hộ việc lập và trình bày các thông tin môi trường trên báo cáo kế toán 

NQL3 Quan tâm đến nghiên cứu biện pháp kỹ thuật để thực hiện NTTS bền vững 

NQL4 Nhà quản lý cho rằng thực hiện KTMT giúp tăng lợi thế cạnh tranh 

cho doanh nghiệp 

KT-Trình độ am hiểu về KTMT của kế toán 

KT1 Kế toán hiểu được lợi ích khi thực hiện KTMT 

KT2 Kế toán nhận diện, đo lường được tài sản môi trường, nợ phải trả 

môi trường, doanh thu, thu nhập, chi phí môi trường từ việc thực 

hiện các quy định về bảo vệ môi trường 

KT3 Kế toán lập được các báo cáo môi trường theo yêu cầu 

TC- Nguồn tài chính cho thực hiện biện pháp bảo vệ môi trường 

TC1 Có phát sinh các chi phí liên quan đến môi trường như phí bảo vệ môi 

trường đối với nước thải công nghiệp; Chi phí xử lý Ao nuôi trước, trong 

và sau khi NTTS  

TC2 Có đầu tư cho thực hành NTTS theo VietGAP/GlobalGAP/ASC/BAP đáp 
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ứng quy định của Việt Nam và nước nhập khẩu 

TC3 Có đầu tư tài sản cho bảo vệ môi trường như hệ thống thu gom, xử 

lý các nguồn thải (nước thải, khí thải, chất thải rắn, …) đảm bảo 

Quy chuẩn kỹ thuật môi trường và Tiêu chuẩn Việt Nam về môi 

trường 

TC4 Có ngân sách cho thực hiện hệ thống quản lý môi trường 

GS-Có sự giám sát của các cơ quan quản lý đối với các biện pháp bảo vệ 

môi trường tại DN 

GS1 Việc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường của doanh nghiệp 

được kiểm tra, giám sát định kỳ, đột xuất.  

GS2 Có thanh tra, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch, biện pháp bảo vệ môi 

trường tại doanh nghiệp sau khi doanh nghiệp bị vi phạm. 

GS3 Khi Doanh nghiệp vi phạm về bảo vệ môi trường bị xử lý theo Luật bảo 

vệ môi trường và các nghị định về xử phạt vi phạm trong lĩnh vực MT 

CBTT- Công bố thông tin KTMT 

CBTT1 Công bố chính sách môi trường, cam kết bảo vệ môi trường, những 

trách nhiệm mà doanh nghiệp phải gánh chịu khi có sự cố môi trường 

xảy ra trên BCTC/BCTN/BC phát triển bền vững 

CBTT2 Công bố các tác động môi trường, biện pháp khắc phục tác động môi 

trường qua các báo cáo khi NTTS. 

CBTT3 Thuyết minh đầy đủ chi phí liên quan đến đảm bảo tiêu chuẩn về môi 

trường khi NTTS trên TMBCTC 

CBTT4 Thông tin về chi phí, thu nhập, tài sản, nợ phải trả môi trường được 

doanh nghiệp công bố đáp ứng nhu cầu của người sử dụng 

(Nguồn: NCS tổng hợp)
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Phụ lục 4.7. Danh sách công ty trả lời khảo sát 

STT Tên doanh nghiệp Địa chỉ 

1 
Công Ty Cổ Phần Chế Biến Và Xuất 

Nhập Khẩu Thủy Sản CADOVIMEX II 

Lô III-8, Khu C, KCN Sa Đéc, Xã Tân 

Khánh Đông, TP Sa Đéc, Tỉnh Đồng 

Tháp 

2 Công Ty Cổ Phần Gò Đàng 
Lô 45, KCN Mỹ Tho, xã Trung An, TP. 

Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang 

3 Công ty Cổ Phần Hùng Vương Lô 44, Khu Công Nghiệp Mỹ Tho 

4 Công ty cổ phần Nam Việt 
19D Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Qúy, 

TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang. 

5 
Công ty Cổ phần Nông Thủy sản Việt 

Phú 

Lô 34-36, KCN Mỹ Tho, xã Trung An, 

TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang 

6 
Công ty Cổ phần Nuôi trồng Thủy sản 

Hùng Vương Miền Tây 

Lô 46, KCN Mỹ Tho, xã Trung An, TP 

Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang 

7 Công Ty Cổ Phần Tô Châu 
1553 QL 30, Phường 11, TP Cao Lãnh, 

Tỉnh Đồng Tháp 

8 Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm NTSF 
ấp Phước Bình, xã Quới Thiện, huyện 

Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long 

9 Công ty Cổ phần Thủy Hải sản An Phú 
Ấp An Phú, xã An Nhơn, huyện Châu 

Thành, tỉnh Đồng Tháp 

10 Công ty Cổ phần Thủy sản Cổ Chiên 

Lô 2-9A1, KCN Trà Nóc 2, phường 

Phước Thới, quận Ô Môn, TP Cần Thơ, 

tỉnh Cần Thơ 

11 Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Đông Nam 
Lô 27, KCN Trà Nóc 1, quận Bình 

Thủy, thành phố Cần Thơ 

12 Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Hải Hương 
Lô A8 - A9, KCN An Hiệp, huyện Châu 

Thành, tỉnh Bến Tre 

13 Công ty cổ phần Thủy sản MeKong 
Lô 24, KCN Trà Nóc, phường Trà Nóc, 

quận Bình Thủy, thành phố Cần thơ 

14 Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Nam Sông KCN Sông Hậu, GĐ1, xã Đông Phú, 
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STT Tên doanh nghiệp Địa chỉ 

Hậu huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang 

15 Công ty cổ phần Thủy sản HACA 
Xã An Thạnh Trung, Chợ Mới, An 

Giang 

16 Công ty Cổ phần Thủy sản Ngọc Xuân 
Ấp Đông Hòa, xã Song Thuận, huyện 

Châu Thành, tỉnh Tiền Giang 

17 Công ty cổ phần Thủy sản Trường Giang 

Lô IV- 8 khu A1, Khu Công nghiệp Sa 

Đéc, p. An Hòa, thành phố Sa Đéc, tỉnh 

Đồng Tháp. 

18 Công ty cổ phần Thủy sản Vinh Quang Lô 37-40 KCN Mỹ Tho, Tiền Giang 

19 Công Ty Cổ Phần Vĩnh Hoàn 
Quốc lộ 30, Phường 11, Thành phố Cao 

Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp 

20 
Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy 

sản An Giang (Agifish Co) 

1234 Trần Hưng Đạo, phường Bình 

Đức, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 

Giang 

21 
Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Thủy 

sản An Mỹ 

Lô A2-A3, Cụm CN Phú Hòa, thị trấn 

Phú Hòa, huyện Thoại Sơn, tỉnh An 

Giang. 

22 
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy 

sản Bến Tre 

Ấp 9, xã Tân Thạch, huyện Châu Thành, 

tỉnh Bến Tre 

23 
Công ty Cổ Phần xuất nhập khẩu Thủy 

sản Cần Thơ 

Lô 2/12, KCN Trà Nóc II, quận Ô Môn, 

thành phố Cần Thơ 

24 
Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu 

Thủy Sản Cửu Long 

Lô III-9, Khu C Mở Rộng, KCN Sa Đéc, 

Tỉnh Đồng Tháp 

25 
Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu 

Thủy Sản Cửu Long An Giang 

90 Hùng Vương, Khóm Mỹ Thọ, 

Phường Mỹ Quý, TP Long Xuyên, Tỉnh 

An Giang 

26 
Công ty CP XNK Nông sản thực phẩm 

An Giang. 

25/40 Trần Hưng Đạo, khóm Thạnh An, 

phường Mỹ thới, TP. Long Xuyên, tỉnh 

An Giang 

27 Công ty CP XNK Thủy sản Cửu Long Lô 9, Khu C mở rộng, KCN Sa Đéc, 



72/PL 

 

STT Tên doanh nghiệp Địa chỉ 

Đồng Tháp 

28 
Công ty Cty TNHH SXTMDV Thuận 

An 

478, Quốc lộ 91, ấp Hòa Long 3, thị trấn 

An Châu, huyện Châu Thành, tỉnh An 

Giang. 

29 Công Ty TNHH CBTP – TM Ngọc Hà 
Ấp Hội, xã Kim Sơn, huyện Châu 

Thành, tỉnh Tiển Giang 

30 
Công Ty TNHH Công Nghiệp Thủy Sản 

Miền Nam 

Lô 2.14 KCN Trà Nóc, Phường Phước 

Thới, Quận Ô Môn, TP Cần Thơ 

31 Công ty TNHH Đại Thành 
ấp Đông Hoà, xã Song Thuận, huyện 

Châu Thành 

32 
Công Ty TNHH Hùng Vương Vĩnh 

Long 

Số 197, đường 14/9, phường 5, thành 

phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long 

33 
Công Ty TNHH MTV CBTPXK Vạn 

Đức Tiền Giang 

ấp Đông Hòa, xã Song Thuận, huyện 

Châu Thành, tỉnh Tiền Giang 

34 
Công ty TNHH MTV NTTS HÀ NỘI 

CẦN THƠ VÙNG 1 

ấp An Thành, xã Tân An Thạnh, huyện 

Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long 

35 Công ty TNHH MTV Quốc Cường 
ấp Thanh Mỹ 1, xã Thanh Đức, huyện 

Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long 

36 Công ty TNHH Phú Hưng 

Khu C, đường số 7, KCN Hưng Phú 1, 

Phường Tân Phú, Quận Cái Răng, Tp 

Cần Thơ. 

37 Công ty TNHH TM-DV Phước Anh 
Lầu 1, số 66/6, khóm 2, phường 9, thành 

phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long 

38 Công ty TNHH TS Đại Đại Thành 
ấp Đông Hoà, xã Song Thuận, huyện 

Châu Thành 

39 Công Ty TNHH Thủy Sản Biển Đông 
Lô 2, 18B1-18B2, KCN Trà Nóc 2, P. 

Phước Thới, Q.Ô Môn, TPCT 

40 Công ty TNHH Thủy Sản Nam Phương 
Lô 2.20B, KCN Trà Nóc II, quận Ô 

Môn, thành phố Cần Thơ 

41 Công Ty TNHH Thủy Sản Quang Minh Lô 2.20A, KCN Trà Nóc, phường Phước 



73/PL 

 

STT Tên doanh nghiệp Địa chỉ 

Thới, Quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ 

42 
Công ty TNHHMTV Nuôi trồng Thủy 

sản HT & T 

Ấp Hưng Nhơn, xã Châu Hưng, huyện 

Bình Đại, tỉnh Bến Tre 

43 Công Ty XNK Thủy sản Đông Á Bình Thủy, Châu Phú, An Giang 

44 
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hùng 

Cá 

QL 30 Cụm Công Nghiệp Bình Thành, 

Huyện Thanh Bình, Tỉnh Đồng Tháp 

45 

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một 

Thành Viên Nuôi Trồng Thủy Sản 

Hoàng Long 

Ấp Tân Cường, Xã Phú Cường, Huyện 

Tam Nông, Tỉnh Đồng Tháp 

46 Công ty cổ phần Thủy sản Cửu Long 
Phường Mỹ Thới, TP Long Xuyên, An 

Giang 

47 
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thủy 

Sản Phát Tiến 

Lô B3, Đường Số 2, KCN Mỹ Hiệp, Xã 

Mỹ Hiệp, Huyện Cao Lãnh, Tỉnh Đồng 

Tháp 

48 
CTy Cổ Phần Chế Biến Thực Phẩm 

Sông Hậu 

Ấp 01, xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, 

TPCT 

49 Công ty Hải sản Trang Trại Xanh Xã Khánh Hòa, Châu Phú, An Giang 

50 Công ty Nha Trang Seafood Xã Bình Thạnh, Châu Thành, An Giang 

51 
Cty xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang 

(AgifishCo) 

Ấp Tân An, P. Thuận Hưng, Q. Thốt 

Nốt, TPCT 

52 
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Thủy Sản 

4 - Đồng Tâm 

Cụm Công Nghiệp Bình Thành, Huyện 

Thanh Bình, Tỉnh Đồng Tháp 

53 
Chi nhánh Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Hồng Sen tại Vĩnh Long 

Quốc lộ 80, tổ 24 ấp tân Phú, xã Tân 

Hòa, Tp. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long 

54 Doanh nghiệp tư nhân Việt Tiến 
Ấp Hưng Nhơn, xã Châu Hưng, huyện 

Bình Đại, tỉnh Bến Tre 

(Nguồn: Tổng hợp của NCS) 
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Phụ lục 4.8. Kết quả Cronbach Alpha, EFA, hồi quy 

Cronbach Alpha 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 148 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 148 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,858 4 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if Item 

Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha if Item 

Deleted 

AL1 10,84 8,867 ,696 ,822 

AL2 10,81 8,780 ,720 ,812 

AL3 10,70 9,002 ,676 ,830 

AL4 10,84 8,513 ,718 ,813 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 148 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 148 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,662 4 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if Item 

Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha if Item 

Deleted 

LI1 9,93 8,056 ,551 ,516 

LI2 9,48 8,469 ,574 ,510 

LI3 10,18 10,540 ,147 ,797 

LI4 9,86 8,308 ,585 ,500 
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Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 148 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 148 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,797 3 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if Item 

Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha if Item 

Deleted 

LI1 6,95 4,943 ,625 ,743 

LI2 6,51 5,177 ,681 ,681 

LI4 6,89 5,362 ,618 ,746 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 148 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 148 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,783 3 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if Item 

Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha if Item 

Deleted 

HD1 6,31 2,270 ,722 ,605 

HD2 6,18 2,327 ,570 ,763 

HD3 6,20 2,295 ,583 ,749 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 148 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 148 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
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Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 148 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 148 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,868 4 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

NQL1 9,73 4,566 ,672 ,851 

NQL2 10,20 4,744 ,707 ,836 

NQL3 10,12 4,910 ,676 ,848 

NQL4 9,99 4,149 ,829 ,783 
 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 148 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 148 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,778 3 

Item-Total Statistics 

 

 Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance if Item 

Deleted 

Corrected Item-Total 

Correlation 

Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

KT1 7,17 2,101 ,651 ,660 

KT2 7,53 2,264 ,602 ,715 

KT3 7,65 2,542 ,599 ,721 

 

Case Processing Summary 

 N % 
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Cases 

Valid 148 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 148 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,696 4 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

TC1 9,74 4,536 ,096 ,848 

TC2 9,16 3,166 ,604 ,551 

TC3 9,08 3,191 ,671 ,517 

TC4 8,92 2,878 ,654 ,509 
 

Case Processing Summary 

 

 N % 

Cases 

Valid 148 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 148 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
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reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,848 3 

 

Item-Total Statistics 

 Scale 

Mean if 

Item 

Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

TC2 6,59 2,229 ,685 ,817 

TC3 6,52 2,292 ,737 ,772 

TC4 6,36 1,987 ,733 ,773 
 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 148 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 148 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,859 3 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

GS1 6,00 5,374 ,687 ,846 

GS2 5,89 5,267 ,725 ,811 

GS3 5,91 5,161 ,791 ,749 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 148 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 148 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 
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,842 4 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

CBTT1 9,55 5,365 ,606 ,831 

CBTT2 9,89 5,259 ,599 ,837 

CBTT3 9,82 5,279 ,729 ,779 

CBTT4 9,79 5,105 ,795 ,751 
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Chạy EFA 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,805 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 2318,606 

df 253 

Sig. ,000 

 

Communalities 

 Initial Extraction 

AL1 1,000 ,732 

AL2 1,000 ,746 

AL3 1,000 ,669 

AL4 1,000 ,749 

LI1 1,000 ,737 

LI2 1,000 ,792 

LI4 1,000 ,702 

HD1 1,000 ,800 

HD2 1,000 ,654 

HD3 1,000 ,659 

NQL1 1,000 ,643 

NQL2 1,000 ,766 

NQL3 1,000 ,687 

NQL4 1,000 ,862 

KT1 1,000 ,741 

KT2 1,000 ,695 

KT3 1,000 ,668 

TC2 1,000 ,725 

TC3 1,000 ,789 

TC4 1,000 ,788 

GS1 1,000 ,755 

GS2 1,000 ,737 

GS3 1,000 ,835 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 
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Total Variance Explained 

Com

pone

nt 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total % of 

Variance 

Cumulative 

% 

Total % of 

Variance 

Cumulati

ve % 

Total % of 

Variance 

Cumulati

ve % 

1 7,139 31,041 31,041 7,139 31,041 31,041 5,114 22,234 22,234 

2 2,933 12,751 43,792 2,933 12,751 43,792 2,890 12,566 34,799 

3 2,096 9,113 52,905 2,096 9,113 52,905 2,389 10,387 45,186 

4 1,951 8,480 61,386 1,951 8,480 61,386 2,205 9,587 54,773 

5 1,435 6,240 67,626 1,435 6,240 67,626 2,203 9,579 64,353 

6 1,380 6,001 73,627 1,380 6,001 73,627 2,133 9,274 73,627 

7 ,726 3,158 76,784       

8 ,689 2,995 79,779       

9 ,586 2,546 82,325       

10 ,530 2,305 84,630       

11 ,494 2,147 86,778       

12 ,465 2,023 88,800       

13 ,406 1,765 90,566       

14 ,357 1,554 92,120       

15 ,337 1,466 93,586       

16 ,310 1,350 94,936       

17 ,307 1,334 96,270       

18 ,269 1,170 97,439       

19 ,222 ,963 98,403       

20 ,188 ,817 99,220       

21 ,093 ,404 99,624       

22 ,050 ,216 99,840       

23 ,037 ,160 100,000       

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

Component Matrixa 

 Component 

1 2 3 4 5 6 

AL1 ,505      

AL2  ,567     

AL3  ,598     

AL4  ,577     

LI1 ,540    -,519  

LI2       

LI4     -,502  
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HD1    ,651   

HD2    ,556   

HD3    ,573   

NQL1 ,706      

NQL2 ,741      

NQL3 ,739      

NQL4 ,765 -,504     

KT1   ,696    

KT2   ,738    

KT3   ,617    

TC2 ,690      

TC3 ,788      

TC4 ,738      

GS1 ,554     -,520 

GS2 ,592     -,517 

GS3 ,591     -,515 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. 6 components extracted. 

 

Rotated Component Matrixa 

 Component 

1 2 3 4 5 6 

AL1  ,804     

AL2  ,824     

AL3  ,780     

AL4  ,842     

LI1      ,789 

LI2      ,824 

LI4      ,771 

HD1    ,876   

HD2    ,763   

HD3    ,790   

NQL1 ,696      

NQL2 ,831      

NQL3 ,785      

NQL4 ,912      

KT1     ,832  

KT2     ,819  

KT3     ,785  

TC2 ,825      
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TC3 ,851      

TC4 ,869      

GS1   ,817    

GS2   ,781    

GS3   ,846    

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 6 iterations. 

 

Component Transformation Matrix 

Component 1 2 3 4 5 6 

1 ,731 ,335 ,371 ,266 ,206 ,319 

2 -,630 ,638 ,329 ,054 ,178 ,231 

3 -,043 -,334 ,218 -,317 ,854 -,092 

4 -,255 -,508 ,139 ,757 ,065 ,284 

5 ,035 ,288 -,192 ,498 ,268 -,748 

6 ,016 ,168 -,806 ,070 ,346 ,444 

Extraction Method: Principal Component Analysis.   

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

 

Biến phụ thuộc 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,677 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 402,386 

df 6 

Sig. ,000 

 

Communalities 

 Initial Extraction 

CBTT1 1,000 ,572 

CBTT2 1,000 ,565 

CBTT3 1,000 ,780 

CBTT4 1,000 ,841 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 
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Total Variance Explained 

Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 2,758 68,956 68,956 2,758 68,956 68,956 

2 ,741 18,524 87,480    

3 ,430 10,753 98,232    

4 ,071 1,768 100,000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

Component Matrixa 

 Component 

1 

CBTT1 ,756 

CBTT2 ,752 

CBTT3 ,883 

CBTT4 ,917 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components extracted. 

Hồi quy 

Variables Entered/Removeda 

Model Variables Entered Variables 

Removed 

Method 

1 

F_UHNQL, 

F_KT, F_AL, 

F_HD, F_LI, 

F_GSb 

. Enter 

a. Dependent Variable: F_CBTT 

b. All requested variables entered. 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,804a ,646 ,631 ,45203 

a. Predictors: (Constant), F_UHNQL, F_KT, F_AL, F_HD, F_LI, F_GS 

b. Dependent Variable: F_CBTT 
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ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 52,688 6 8,781 42,976 ,000b 

Residual 28,810 141 ,204   

Total 81,498 147    

a. Dependent Variable: F_CBTT 

b. Predictors: (Constant), F_UHNQL, F_KT, F_AL, F_HD, F_LI, F_GS 

 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -,411 ,282  -1,458 ,147 

F_AL ,132 ,043 ,171 3,072 ,003 

F_LI ,134 ,046 ,169 2,928 ,004 

F_HD ,193 ,057 ,186 3,406 ,001 

F_KT ,214 ,054 ,207 3,927 ,000 

F_GS ,232 ,040 ,346 5,779 ,000 

F_UHNQL ,201 ,059 ,192 3,396 ,001 

a. Dependent Variable: F_CBTT 

 

Residuals Statisticsa 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value 1,5922 4,5979 3,2534 ,59868 148 

Residual -1,09785 1,23813 ,00000 ,44271 148 

Std. Predicted Value -2,775 2,246 ,000 1,000 148 

Std. Residual -2,429 2,739 ,000 ,979 148 

a. Dependent Variable: F_CBTT 
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Kiểm định phương sai của phần dư không đổi 

 

Correlations 

 F_UHN

QL 

F_AL F_LI F_HD F_GS F_KT ABSRES 

Spearman's 

rho 

F_UHNQ

L 

Correlation 

Coefficient 
1,000 ,219** ,297** ,208* ,376** ,190* -,092 

Sig. (2-tailed) . ,008 ,000 ,011 ,000 ,020 ,267 

N 148 148 148 148 148 148 148 

F_AL 

Correlation 

Coefficient 
,219** 1,000 ,290** ,150 ,386** ,109 -,067 

Sig. (2-tailed) ,008 . ,000 ,069 ,000 ,189 ,417 

N 148 148 148 148 148 148 148 

F_LI 

Correlation 

Coefficient 
,297** ,290** 1,000 ,268** ,325** ,076 ,061 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 . ,001 ,000 ,362 ,458 

N 148 148 148 148 148 148 148 

F_HD 

Correlation 

Coefficient 
,208* ,150 ,268** 1,000 ,261** ,088 ,056 

Sig. (2-tailed) ,011 ,069 ,001 . ,001 ,289 ,499 

N 148 148 148 148 148 148 148 

F_GS 

Correlation 

Coefficient 
,376** ,386** ,325** ,261** 1,000 ,270** ,143 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,001 . ,001 ,084 

N 148 148 148 148 148 148 148 

F_KT 

Correlation 

Coefficient 
,190* ,109 ,076 ,088 ,270** 1,000 -,131 

Sig. (2-tailed) ,020 ,189 ,362 ,289 ,001 . ,111 

N 148 148 148 148 148 148 148 

ABSRES 

Correlation 

Coefficient 
-,092 -,067 ,061 ,056 ,143 -,131 1,000 

Sig. (2-tailed) ,267 ,417 ,458 ,499 ,084 ,111 . 

N 148 148 148 148 148 148 148 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Phụ lục 5.1 Đề xuất thông tin KTMT công bố tại DN NTTS Việt Nam 

Các thông tin về môi trường nên bổ sung 1 mục trên thuyết minh BCTC hướng đến 

các vấn đề các bên liên quan quan tâm. Cụ thể các thông tin như sau: 

1. Chính sách môi trường 

- Mô tả vấn đề môi trường đối với hoạt động NTTS. Chính sách môi trường của doanh 

nghiệp công bố. 

- Những cải tiến, biện pháp mà doanh nghiệp đã thực hiện từ khi công bố chính sách môi 

trường 

- Kết quả hoặc mức độ thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường theo quy định của 

pháp Luật về hoạt động NTTS. 

2. Trình bày các thông tin về tài sản, nợ phải trả, doanh thu/thu nhập và chi phí môi 

trường 

Trình bày các dữ liệu về các loại tài sản môi trường. 

STT Đối tượng kế toán 
SD 

đầu kỳ 

Số PS trong kỳ SD 

cuối kỳ Tăng Giảm 

1 TÀI SẢN        

1.1 Tài sản ngắn hạn        

  

Vật liệu, hóa chất sử dụng cho xử lý môi 

trường 

       

  Dụng cụ thu gom, chứa cá chết        

 
… 

  
 

 

1.2 Tài sản dài hạn        

  

Nhà kho chứa thức ăn, nhà ở, nhà vệ 

sinh cho công nhân, khu vực chứa chất 

thải 

       

  Máy bơm nước        

  Máy sục khí oxy        

  Bể lắng        
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Trình bày các dữ liệu về các loại Nợ phải trả môi trường. 

STT Đối tượng kế toán 
SD 

đầu kỳ 

Số PS trong kỳ SD 

cuối kỳ Tăng Giảm 

2.1 Nợ phải trả theo Luật định        

  

Chi phí để tuân thủ pháp luật môi 

trường 

       

  Chi phí đào tạo nhân viên         

  Chi phí quan trắc môi trường        

  Chi phí xử lý chất thải        

  Phí xả thải        

2.2 

Nợ phải trả liên quan đến khắc 

phục hậu quả (tự nguyện) 

       

  

Chi phí dọn dẹp, làm sạch ao nuôi sau 

kỳ sản xuất  

       

  

Chi phí đảm bảo sức khỏe cho người 

lao động tham gia NTTS (Bảo hiểm, 

khám sức khỏe,…) 

       

2.3 Các khoản phạt        

  

Khoản phạt do không tuân thủ hoặc 

tuân thủ không đầy đủ quy định hiện 

hành về môi trường khi NTTS 

       

2.4 Bồi thường        

  ( phụ thuộc vào khiếu nại, khiếu kiện)        

  

Bồi thường cho dân cư quanh khu vực 

NTTS do nguồn nước, chất thải từ 

NTTS của DN gây ra 

       

  

Bồi thường cho người lao động do bị 

ảnh hưởng từ sử dụng thuốc, hóa chất 

trong NTTS 
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Trình bày dữ liệu về doanh thu và thu nhập môi trường 

STT Đối tượng kế toán Năm nay Năm trước 

3.1 Doanh thu/thu nhập     

  Doanh thu từ bán sản phẩm (*)     

  Doanh thu từ bán cá tạp, cá chết     

  Doanh thu từ bán bùn thải      

  Thu nhập từ bán vỏ bao thức ăn     

3.2 Thu nhập từ hỗ trợ của nhà nước     

  

Hỗ trợ thực hiện chứng nhận NTTS theo 

hướng bền vững 

    

  

Hỗ trợ đào tạo, tập huấn người lao động thực 

hành NTTS theo hướng sản xuất sạch hơn 

    

  Hỗ trợ tham gia các dự án NTTS      

3.3 Chi phí tiết kiệm     

  Chi phí thức ăn tiết kiệm được     

  Giảm chi phí xả chất thải, bùn lắng đọng     

 

Trình bày dữ liệu về CPMT  

STT Đối tượng kế toán Năm nay Năm trước 

4.1 

Chi phí nguyên vật liệu cấu tạo nên sản 

phẩm 

    

  Chi phí con giống     

  Chi phí thức ăn     

  Chi phí thuốc điều trị bệnh thủy sản.     

4.2 

Chi phí nguyên vật liệu không cấu tạo nên 

sản phẩm 

    

  Chi phí thuốc, hóa chất xử lý nước     

4.3 Chi phí xử lý và kiểm soát chất thải     

  

Chi phí nhiên liệu cải tạo ao trước, trong, sau 

vụ nuôi thủy sản 
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STT Đối tượng kế toán Năm nay Năm trước 

  

Chi phí nhiên liệu vận hành các thiết bị xử lý 

nước thải ra môi trường 

    

  Chi phí bơm bùn     

  Khấu hao thiết bị     

  Chi phí nhân viên quản lý môi trường      

4.4 Chi phí phòng ngừa và quản lý môi trường     

  

Các khoản chi ngăn chặn phát sinh chất thải, 

khí thải ví dụ như chi đầu tư lắp đặt công nghệ 

làm sạch, mức phụ cấp trách nhiệm cho bộ 

phận sản xuất để tăng ý thức về môi trường… 

và khoản chi phục vụ công tác quản lý môi 

trường tại doanh nghiệp như dịch vụ tư vấn 

môi trường, đào tạo nhân viên, xây dựng bộ 

máy quản trị môi trường,… 

    

  

Chi cho hoạt động phối hợp tài trợ cho các dự 

án môi trường trong cộng đồng 

    

 
… 

  

4.5 Chi phí nghiên cứu và phát triển     

  

- Chi cho hoạt động nghiên cứu xây dựng ý 

tưởng, giải pháp mới để cải thiện phương pháp 

quản lý môi trường trong NTTS hoặc kỹ thuật 

nuôi thủy sản tiên tiến theo hướng bền vững 

    

  

- Chi phí NVL, năng lượng, nước phục vụ 

nghiên cứu 

    

4.6 CPMT vô hình     

  

Chi phí thực hiện các nghĩa vụ pháp lý trong 

tương lai, ví dụ các khoản nợ tiềm tàng có thể 

được ghi nhận do doanh nghiệp dự đoán và ước 

tính khoản chi ra do sự cố môi trường 

    

 


