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Tóm tắt: 

Báo cáo tích hợp (IR-Integrated reporting) trình bày súc tích về các chiến lược, 
cách quản trị, hiệu quả kinh doanh và triển vọng của một tổ chức đặt trong 
bối cảnh kinh tế, văn hóa, xã hội để tạo ra các giá trị ngắn hạn, trung hạn và 

dài hạn. IR không chỉ là tổng hợp của báo cáo tài chính truyền thống và báo cáo xã hội/ 
báo cáo bền vững mà nó còn nhiều thông tin phi tài chính khác làm tăng danh tiếng và 
hình ảnh của công ty. Mặc dù còn nhiều tranh luận, song các công ty niêm yết trên thế 
giới đang có xu hướng sử dụng IR ngày càng tăng. Tại VN, các nghiên cứu về IR cũng 
không nhiều. Vì vậy, bài báo này nghiên cứu các quan điểm ủng hộ cũng như chỉ trích 
việc sử dụng IR trên thế giới và khả năng áp dụng cho các doanh nghiệp ở VN. 
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Abstract: 
An integrated report is a concise communication about how an organization’s strategy, 

governance, performance and prospects, in the context of its external environment, 
lead to the creation of value over the short, medium and long term. IR is not only the 
combination of traditional financial report and social report/sustainability report but 
also IR involves a lot of other non-financial information that enhance the reputation and 
image of a company. Among the debates, trend on adopting IR of listing companies in the 
world is growing. Not much research on IR has been carried out in Vietnam. As a result, 
this paper studies viewpoints which support or criticize to publish IR and ability to adopt 
IR for enterprises in Vietnam.
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