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Tóm tắt: 

ghiên cứu  em  ét mối quan hệ giữa ch t lượng thông tin kế toán và sự lựa 

chọn đầu tư vốn từ quan điểm của chức năng quản l  của thông tin kế toán. 

Đo lường sự lựa chọn đầu tư vốn như là mối tương quan giữa tăng trư ng 

của thu nhập từ hoạt động của công ty và toàn ngành. Nghiên cứu này khảo sát  em 

liệu các công ty có tập trung vào hoạt động kinh doanh chính hay không. Kết quả cho 

th y ch t lượng thông tin kế toán của các công ty niêm yết càng cao, mối tương quan 

càng mạnh, đặc biệt khi ch t lượng hệ thống quản trị doanh nghiệp của công ty niêm yết 

không tốt. Những phát hiện này cho th y ch t lượng thông tin kế toán có thể tối ưu hóa 

sự lựa chọn đầu tư vốn, bổ sung và tăng cường chức năng quản trị doanh nghiệp. 

Từ khóa: Th ng tin kế to n, h  thống quản trị,   u tư vốn, c ng t  ni m  ết 
 

Abstract: 

The paper examines the relationship between the quality of accounting information 

and the capital investment choice from the perspective of the management function 

of accounting information. Measuring capital investment choices is considered the 

correlation between the operating income growth of the company and the industry. This 

study explores whether firms focus on business. The results show that the accounting 

information quality of the listed companies is higher, the correlation is stronger, 

especially when the quality of the corporate governance system of these companies are 

not good. The findings suggest that the accounting information quality can optimize 

capital investment choices, complement and enhance corporate governance. 
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