
Báo cáo tích hợp tại các
trường đại học: Tại sao không?

Báo cáo tích hợp (Integrated
Reporting) ra đời thông qua sáng
kiến chung của Hội đồng Báo cáo
tích hợp quốc tế (IIRC), được
thành lập năm 2010. Sau khi
thành lập, IIRC đã khởi động
chương trình thí điểm để tìm cơ
sở cho việc phát triển các nguyên
tắc trong việc thực hành báo cáo
tích hợp. Năm 2013, khuôn khổ
quốc tế đầu tiên về báo cáo tích
hợp được ban hành (khung  IR
quốc tế).

Tuy nhiên, lịch sử của các báo
cáo tích hợp bắt đầu trước sáng
kiến của IIRC, khi thế giới đối đầu

với các cuộc khủng hoảng tài
chính toàn cầu và chuỗi thất bại
của các công ty. Sự thất bại này
làm xuất hiện một mối nghi ngờ
lớn về khả năng cung cấp thông
tin của báo cáo hiện tại. Báo cáo
truyền thống còn bị chỉ trích khi
tồn tại giới hạn lớn về một thước
đo hiệu suất của tổ chức. Nó cũng
bị chỉ trích rằng thiếu sự công bố
đầy đủ về tính rủi ro. 

Báo cáo phát triển bền vững là
bước tiến tiếp theo thay thế báo
cáo truyền thống. Mặc dù vậy,
thử thách lớn đối với các bên là
liệu các báo cáo phát triển bền
vững có thể đáp ứng được nhu

cầu trách nhiệm ngày càng cao
hay không. Ngoài ra, mức độ liên
kết của các báo cáo này vẫn còn
là câu hỏi đối với các bên liên
quan. Một xu hướng mới nổi
nhằm mục đích chứng minh mối
quan hệ giữa chiến lược, mô hình
quản trị và kinh doanh của tổ
chức, đồng thời cung cấp các
phân tích về tác động, mối liên hệ
giữa các cơ hội tài chính và phi
tài chính, rủi ro và hiệu suất trong
chuỗi giá trị doanh nghiệp được
thể hiện duy nhất trong một báo
cáo, đó là báo cáo tích hợp. Với ý
nghĩa như vậy, liệu báo cáo tích
hợp có thể áp dụng cho các
trường đại học hay không?

Trong những năm gần đây, đã
có một sự thay đổi về tổ chức
trong các trường đại học khi mà sự
cạnh tranh giữa các trường đại học
ngày một tăng và các vấn đề bền
vững là một phần của sự thay đổi
này. Theo đó, các trường đại học
phải thúc đẩy giáo dục để phát
triển bền vững và đưa ra các chính
sách tích cực để đạt được mục tiêu
này. Như vậy, các trường đại học
cũng không nằm ngoài xu thế
chung. Mặc dù khung IR quốc tế
(2013) chủ yếu đề cập đến các
công ty vì lợi nhuận, nhưng theo
Isabel Brusca và các cộng sự
(2018), nó cũng có thể là tài liệu
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tham khảo cho lĩnh vực giáo dục
đại học và cung cấp một cơ hội tốt
để thể hiện thông tin về tính bền
vững tại các trường đại học. 

Đồng quan điểm, Dumay
(2014), Secundo cùng cộng sự
(2015) đều cho rằng, các trường
đại học và các bên liên quan nhận
thức được sự liên quan của họ
trong việc tạo ra giá trị và báo cáo
tích hợp đang trở thành một phần
trong chương trình nghị sự của họ.
Neil Stevenson, Giám đốc điều
hành của IIRC đã có bài phát biểu
quan trọng trong hội nghị do Tập
đoàn Quản trị tài chính Đại học
Anh (BUFDG) tổ chức năm 2016
về khả năng áp dụng báo cáo tích
hợp tại các trường đại học. Ông
khẳng định sáu nguồn lực (tài
chính, sản xuất, trí tuệ, con người,
xã hội và mối quan hệ, tự nhiên)
được đề cập tại khung IR quốc tế
(2013) có thể được áp dụng cho
ngành giáo dục đại học. Ngay sau
đó, BUFDG đã bắt tay vào nghiên
cứu về việc áp dụng báo cáo tích
hợp cho các trường đại học và đã
phát triển các hướng dẫn nhằm
giúp các trường đại học kể lại
những câu chuyện hấp dẫn của
riêng họ về sự phát triển, định
hướng phát triển của họ thông qua
báo cáo tích hợp.

Giá trị của các trường đại
học là gì?

Khung IR quốc tế định nghĩa:
báo cáo tích hợp là một quá trình
dựa trên tư duy tích hợp dẫn đến
báo cáo tích hợp định kỳ của một
tổ chức về việc tạo ra giá trị theo
thời gian và các thông tin liên
quan về các khía cạnh của việc tạo
ra giá trị. Báo cáo tích hợp không
chỉ là một quy trình báo cáo, nó
được thành lập dựa trên tư duy
tích hợp. Tư duy tích hợp trong
giáo dục đại học là sự phát triển
sâu sắc hơn về cách thức một

trường đại học tạo ra giá trị không
chỉ cho bản thân, mà còn đối với
các bên liên quan. Tư duy tích hợp
và báo cáo tích hợp có khả năng
thay đổi cách thức mà các trường
đại học mô tả và sử dụng nguồn
lực của họ, không chỉ là đầu vào
tài chính mà còn vì lợi ích của tất
cả các bên liên quan. 

Tư duy tích hợp tác động đến
cách thức làm việc của các trường
đại học như thế nào? Trả lời cho
câu hỏi này, Jyoti Banerjee, Cố
vấn chiến lược của IIRC cho
rằng,có bốn vấn đề cần đề cập
đến: Thứ nhất, tư duy tích hợp sẽ
loại bỏ sự mất kết nối giữa thực
tiễn quản lý và báo cáo; Thứ hai,
tư duy tích hợp đưa các bên liên
quan khác nhau của một trường
đại học vào cùng một sân chơi khi
hiểu được các tác động và kết quả
của nó; Thứ ba, giá trị được tạo ra
bởi một trường đại học đang ngày
càng được thể hiện trên nhiều
nguồn lực. Các giá trị này có ý
nghĩa sâu sắc và lớn hơn nhiều so
với giá trị đồng tiền. Nó bao gồm
việc hiểu rõ mối quan hệ giữa các
nguồn lực có sẵn của một trường
đại học, việc các bên liên quan bị
ảnh hưởng bởi các hoạt động của
trường đại học như thế và do đó
tạo ra (hoặc phá hủy) giá trị trên
các nguồn lực. Vấn đề thứ tư là

tính minh bạch, đa số trường đại
học khi tham gia nghiên cứu báo
cáo tích hợp đều cho rằng họ đang
thay đổi cách hiểu về ý nghĩa của
sự minh bạch.

Tư duy tích hợp dẫn đến việc
ra quyết định tích hợp và các hành
động xem xét việc tạo ra giá trị
trong thời gian ngắn, trung và dài
hạn. Khái niệm “giá trị” là chủ
quan. Đó là lý do tại sao không có
định nghĩa về một kích cỡ phù hợp
với tất cả về “tạo giá trị” trong
khung IR quốc tế. Và đó là lý do
tại sao IIRC khuyến khích các tổ
chức công cộng hoặc tư nhân, lớn
hay nhỏ, vì lợi nhuận hay phi lợi
nhuận phát triển và thể hiện sự
diễn giải giá trị của riêng họ. 

Khái niệm “giá trị” được công
bố bởi rất nhiều nghiên cứu trong
thế kỷ qua. Và giá trị tạo ra sẽ
khác nhau cho các đối tượng ở
những bối cảnh khác nhau.
Richard Howitt (2017) đưa ra ví
dụ khá thú vị: đối với một sinh
viên, giá trị biểu hiện bằng tiền
của bằng cấp sẽ được tính theo giá
trị chi phí mà họ đã bỏ ra khi theo
học đại học, so với mức lương mà
họ có thể kiếm được vì họ có bằng
cấp. Hoặc đối với một sinh viên
khác, giá trị bằng cấp của họ sẽ
được đo lường theo kinh nghiệm
họ có được khi còn ở trường đại

Nguồn: Hội đồng báo cáo tích hợp quốc tế, 2013   

Hình 1: Giá trị tạo ra tại các trường đại học
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học, các kết nối họ đã thực hiện và
các sự kiện diễn ra sau thời gian ở
trường đại học. Bàn về giá trị tạo
ra từ các trường đại học, Hội đồng
báo cáo tích hợp quốc tế đã đề cập
đến các giá trị sau: (1) Giá trị kinh
tế; (2) Giá trị xã hội; (3) Học bổng
và học phí; (4) Nghiên cứu và
khám phá; (5) Tài sản và nền tảng;
(6) Di sản; (7) Học thuật và
chuyên gia; (8) Ảnh hưởng của
cựu sinh viên (Hình 1, trang 57).

Báo cáo tài chính tại một  số
trường đại học: Giải pháp hoàn
thiện 

Trên thế giới, Nam Phi là khu
vực đầu tiên và duy nhất bắt buộc
phải áp dụng báo cáo tích hợp đối
với các công ty niêm yết. Tại các
nước khác, khái niệm báo cáo tích
hợp đối với các tổ chức nói chung
và các trường đại học nói riêng vẫn
còn khá mới mẻ. Các khảo sát gần
đây tại một số trường đại học lớn
ở Anh, Tây Ban Nha cho thấy, hiện
tại, báo cáo của các trường đại học
đều ở các giai đoạn khác nhau của
báo cáo tích hợp. Mặc dù chưa cố
gắng tạo ra một báo cáo tích hợp
hoặc kết hợp các yếu tố của khung
IR quốc tế trong báo cáo hiện có,
tuy nhiên các chuyên gia nhận thấy
rằng các trường đại học đã bắt đầu
hành trình rời khỏi “hình thức
truyền thống” để hướng đến sự
phát triển bền vững hơn. Theo đó,
nhiều đề xuất trên cơ sở tư duy tích
hợp đã được đưa ra nhằm hoàn
thiện báo cáo đang được áp dụng
tại các trường đại học.

Thứ nhất, trách nhiệm của
ban quản lý

Một báo cáo tích hợp nên bao
gồm các tuyên bố từ những người
quản lý để đảm bảo sự tin cậy của
báo cáo. Do đó, các trường đại học
cần thể hiện rõ những người chịu
trách nhiệm quản lý đóng vai trò
gì trong việc chuẩn bị và lập báo

cáo cũng như cần có một sự thừa
nhận về trách nhiệm của ban quản
lý để đảm bảo tính toàn vẹn của
báo cáo. 

Thứ hai, áp dụng các nguyên
tắc hướng dẫn

Bảy nguyên tắc cơ bản đã được
đề cập tại khung IR quốc tế (2013)
nhằm mang đến sự cân bằng phù
hợp giữa tính linh hoạt và tính quy
tắc, giúp các tổ chức dù có sự khác
biệt lớn vẫn có thể đáp ứng được
nhu cầu thông tin liên quan một
cách đầy đủ.

(1) Chiến lược trọng tâm và
định hướng tương lai: Các nhà
đánh giá khuyến nghị rằng, các
trường đại học nên rõ ràng hơn về
các chiến lược của họ liên quan
đến khả năng tạo ra giá trị trong
ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.
Các báo cáo có thể được cải thiện
(dưới dạng báo cáo tích hợp) bằng
cách giải thích cách tiếp cận của
trường đại học để tạo ra giá trị và
các mô hình kinh doanh làm nền
tảng. Các trường đại học cần thiết
lập và đưa ra mô hình kinh doanh
của họ, hoặc một mô hình tạo ra
giá trị một cách rõ ràng hơn so với
mô hình hiện tại. 

(2) Kết nối thông tin: Các
nghiên cứu đã nhận định rằng các
trường đại học đã có một số nỗ
lực tốt để kết nối các chủ đề thông
qua các tuyên bố về lợi ích công,
tuy nhiên các chỉ số đánh giá thực
hiện công việc (KPI) thể hiện lại
chống lại các mục tiêu chiến lược
mà họ đã trình bày. 

Các chuyên gia đã đề xuất các
trường đại học cần cải thiện về
khía cạnh kết nối thông tin trên
báo cáo của họ. Nền tảng của
phần báo cáo này là mô tả và giải
thích về mô hình kinh doanh, giúp
tạo ra một cuộc thảo luận tự nhiên
hơn về các nguồn lực được sử
dụng để tạo ra giá trị, đồng thời có

sự kết nối giữa các nguồn lực và
giá trị được tạo ra. 

(3) Mối quan hệ của các bên
liên quan: Có thể nói, các bên liên
quan là kênh thông tin quan trọng
cung cấp những hiểu biết của bản
thân về những vấn đề quan trọng
đối với họ như vấn đề về kinh tế,
xã hội, môi trường… Những vấn
đề này cũng ảnh hưởng đến khả
năng tạo ra giá trị của tổ chức.

Một báo cáo tích hợp sẽ cung
cấp cái nhìn sâu sắc về bản chất
và chất lượng mối quan hệ của tổ
chức với các bên liên quan chính.
Nó biểu hiện ở cách thức và mức
độ mà tổ chức hiểu, đáp ứng được
nhu cầu và lợi ích hợp pháp của
các bên liên quan. Điều này khá
quan trọng, bởi vì giá trị không
chỉ được tạo ra bởi một tổ chức
hoặc trong một tổ chức, mà được
tạo ra thông qua mối quan hệ với
những người khác. 

Sự tham gia của các bên liên
quan có thể được coi là một trong
những mục tiêu của các trường
đại học nhằm thực hiện nhiệm vụ
thứ ba của mình - nhiệm vụ về xã
hội. Theo Isabel Brusca và các
cộng sự (2018), các bên liên quan
trong trường đại học bao gồm:
nhà quản lý, sinh viên, nhân viên
giảng dạy và nghiên cứu, hành
chính và nhân viên dịch vụ; các
bên liên quan từ xã hội: chính
quyền công cộng, các hiệp hội và
các nhóm công dân; các nhà cung
cấp, cựu sinh viên, các tập đoàn
và thể chế. 

Các chuyên gia kiến nghị các
trường đại học không nên cho
rằng chỉ các mối quan hệ về vật
chất mới có khả năng tạo ra giá
trị, nó có thể được giải thích đầy
đủ hơn.

(4) Tính trọng yếu: Không
phải tất cả các vấn đề liên quan sẽ
được đưa vào báo cáo tích hợp,
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một vấn đề liên quan cũng cần
phải đủ quan trọng về mặt hiệu
quả đã biết hoặc tiềm năng của nó
đối với việc tạo ra giá trị. Vì vậy,
cần đòi hỏi sự phán xét về bản
chất của vấn đề.

Một số tiết lộ được thực hiện
trong các báo cáo của trường đại
học, tuy nhiên không nằm trong
phạm vi được đề cập bởi Khung
IR quốc tế 2013. 

(5) Sự súc tích: Các báo cáo tại
các trường đại học tương đối
ngắn, điều này có thể là do một số
yếu tố nội dung chính bị thiếu,
chẳng hạn như mô hình kinh
doanh, đánh giá và phân tích các
bên liên quan… Cần có sự cân
bằng giữa sự súc tích và tính đầy
đủ. Các chuyên gia cho rằng các
liên kết đến thông tin chi tiết hơn
bên ngoài báo cáo có thể giúp ích
cho sự súc tích.

(6) Tính đầy đủ và độ tin cậy:
Báo cáo tích hợp phải bao gồm
tất cả các vấn đề quan trọng, cả
tích cực và tiêu cực và không
phải là một công cụ tiếp thị hoặc
quảng cáo.

Các nghiên cứu cho thấy các
báo cáo nói chung là thực tế và ở
mức độ trung hòa. Một số báo cáo
có xu hướng tập trung vào những
điểm nổi bật tích cực, mà ít đề cập
đến vấn đề tiêu cực. Điều quan
trọng là phải đề cập đến các mục
tiêu bị bỏ lỡ hoặc thất bại để đáp
ứng các mục tiêu bên cạnh các kế
hoạch cải thiện hiệu suất để thêm
uy tín cho báo cáo và tạo niềm tin
vào tổ chức.

(7) Tính nhất quán và so sánh:
Tất cả các đánh giá tập trung vào
năm của báo cáo và so sánh với
các năm trước. Giải thích về các
mục tiêu đặt ra vào đầu năm cần
được mở rộng hơn.

Thứ ba, các nội dung chính
trình bày trong báo cáo tài chính

Bên cạnh việc đưa ra các
nguyên tắc hướng dẫn, khung IR
quốc tế 2013 còn trình bày tám nội
dung chính nhằm giúp báo cáo
tích hợp đạt được mục đích chính
của mình. Nội dung của một báo
cáo tích hợp phụ thuộc vào hoàn
cảnh của mỗi tổ chức. Do đó, các
yếu tố nội dung được trình bày chỉ
mang tính chất hướng dẫn, tổ chức
cần phải có sự phán quyết trong
việc áp dụng nguyên tắc hướng
dẫn để xác định thông tin nào
được báo cáo, cũng như cách báo
cáo. Các yếu tố nội dung được
hướng dẫn tại khung IR quốc tế
2013 trình bày dưới dạng các câu
hỏi, thay vì danh sách kiểm tra các
tiết lộ cụ thể. 

(1) Tổng quan về tổ chức và
môi trường bên ngoài: Tổ chức sẽ
trả lời câu hỏi: Tổ chức làm gì và
tình huống mà nó hoạt động là gì?

Các báo cáo cần giải thích sứ
mệnh và giá trị của trường đại học,
bao gồm cái nhìn sâu sắc về các
hoạt động chính của trường đại
học và môi trường (thị trường) mà
nó hoạt động, bên cạnh thông tin
định lượng chính có thể hữu ích
hơn khi thiết lập “giai điệu” cho
phần còn lại của báo cáo.

(2) Quản trị: Làm thế nào để cơ
cấu quản lý của tổ chức có thể hỗ
trợ khả năng tạo ra giá trị của tổ
chức trong ngắn hạn, trung hạn và
dài hạn?

Các báo cáo tại các trường đại
học bao gồm các báo cáo quản trị
riêng biệt. Một báo cáo tích hợp
cần nêu bật các ví dụ cụ thể về
cách cấu trúc quản trị của trường
đại học để hỗ trợ khả năng tạo ra
giá trị của nó. Điều này có thể bao
gồm tiết lộ các ví dụ về các quyết
định hoặc hành động của những

người đứng đầu để quản lý và
giám sát định hướng chiến lược
của trường đại học.

(3) Mô hình kinh doanh: Mô
hình kinh doanh của tổ chức là gì? 

Một mô hình kinh doanh cần
mô tả hệ thống chuyển đổi đầu
vào, thông qua các hoạt động kinh
doanh, thành đầu ra và kết quả
nhằm thực hiện các mục tiêu chiến
lược của trường đại học và việc
tạo ra giá trị.

Mô hình kinh doanh tại các
trường đại học, ví dụ giảng dạy,
nghiên cứu, hoạt động trung tâm,
hội thảo… Rất hữu ích khi phân
chia các hoạt động của trường đại
học để hiểu cách trường đại học
vận hành và tạo ra giá trị từ các
nguồn lực. Các trường đại học có
thể sử dụng nhiều hơn một mô
hình kinh doanh, ví dụ như khi
hoạt động trong các phân khúc thị
trường khác nhau hoặc thực hiện
các hoạt động có thể tách rời. Phân
tách trường đại học thành các hoạt
động cấu thành vật chất và các
hoạt động liên quan là một cách
hiệu quả để giải thích cách thức
hoạt động của trường đại học. Đây
có thể là một sự phát triển quan
trọng trong báo cáo khi các yêu
cầu giải thích không chỉ về giá trị
tiền, mà lớn hơn nhiều đó là giá trị
từ các bên liên quan.  

(4) Rủi ro và cơ hội: Rủi ro và
cơ hội cụ thể ảnh hưởng đến khả
năng của tổ chức để tạo ra giá trị
trong ngắn hạn, trung hạn và dài
hạn, và tổ chức đối phó với chúng
như thế nào?

Các trường đại học nên xem
xét liên kết các rủi ro và cơ hội cụ
thể với khả năng tạo ra giá trị
trong ngắn hạn, trung hạn và dài
hạn với mô hình kinh doanh và
giải thích về cách các trường đại
học đối phó với chúng.
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Nếu rủi ro được xác định,
chúng nên được liên kết trở lại với
chiến lược ưu tiên liên quan và
khả năng rủi ro sắp thành hiện
thực cần được xác định. Sử dụng
nguyên tắc hướng dẫn trọng yếu,
nên báo cáo rủi ro vật chất và mọi
hành động giảm thiểu phải càng
cụ thể càng tốt. 

Nếu có một lời giải thích về mô
hình kinh doanh được đưa vào báo
cáo, thì có thể là  báo cáo rủi ro đối
với các nguồn lực chính, nguồn
lực mà ảnh hưởng đến việc tạo ra
giá trị - điều này đã không được
thực hiện trong các báo cáo được
xem xét tại các trường đại học
được nghiên cứu.

(5) Chiến lược và phân bổ
nguồn lực: Câu hỏi được đặt ra:
Tổ chức muốn đi đâu và dự định
đến đó bằng cách nào?

Các nhà đánh giá hài lòng khi
thấy các ví dụ về cách các mục
tiêu chiến lược được liên kết với
các mục tiêu và kế hoạch sử dụng
các nguồn lực để đạt được các
mục tiêu. Khi một trường đại học
đã giải thích mô hình kinh doanh
hoặc mô hình tạo giá trị của họ,
các liên kết rõ ràng hơn nên được
thực hiện giữa chiến lược và kế
hoạch phân bổ nguồn lực.

(6) Hiệu suất: Một báo cáo tích
hợp sẽ trả lời câu hỏi: Tổ chức đã
đạt được các mục tiêu chiến lược
trong giai đoạn nào và kết quả của
nó về mặt hiệu quả đối với các
nguồn lực là ở mức độ nào?

Các chỉ số định lượng, cùng
với các giải thích về tầm quan
trọng của chúng, ý nghĩa, các
phương pháp và giả định được sử
dụng để trình bày chúng là rất
quan trọng trong một báo cáo
tích hợp. 

(7) Triển vọng: Những thách
thức và sự không chắc chắn nào tổ

chức sẽ gặp phải trong việc theo
đuổi chiến lược của mình, những
tác động tiềm năng cho mô hình
kinh doanh và hiệu quả trong
tương lai là gì? 

Khi rủi ro được thảo luận, các
trường đại học nên nhận ra
những tác động đối với mô hình
kinh doanh về những ảnh hưởng
bên ngoài và môi trường mà họ
hoạt động.

Một báo cáo tích hợp tốt nên
bao gồm một cái nhìn rõ ràng về
triển vọng trong tương lai từ ban
quản lý và cơ quan chủ quản.

(8) Cơ sở chuẩn bị và trình
bày: Làm thế nào để tổ chức xác
định những vấn đề cần đưa vào
báo cáo tích hợp và làm thế nào
những vấn đề đó được định lượng
hoặc đánh giá?

Phản hồi cho các trường đại
học đề nghị rằng họ nên giải thích
cách tiếp cận của họ đối với các
vấn đề mang tính trọng yếu và
khám phá kết nối đầy đủ hơn. Sẽ
rất hữu ích cho người đọc khi hiểu
cái cách mà các trường đại học
xác định những gì cần phản ánh
trong báo cáo của họ và những gì
để loại trừ.

Có thể thấy rằng, mặc dù các
trường đại học chưa thực sự áp
dụng tư duy tích hợp cho hệ thống
báo cáo tài chính của mình, tuy
nhiên một điểm mới được cho
rằng là rất quan trọng đối với tiến
trình phát triển bền vững của họ,
bước đầu đã có sự giải thích về mô
hình tạo ra giá trị và công nhận các
bên liên quan.Adams C A (2018)
khẳng định rằng lợi ích cho một
trường đại học và các bên liên
quan trong việc phát triển các
tuyên bố về cách tạo ra giá trị
trong báo cáo tích hợp là không
thể đo lường được. Báo cáo tích
hợp là xu thế mới phù hợp.
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