
f q•. 
C 

: TRACH 
QU1 

BA 
\ Ov 4.  

:, DOC 
QNG TV 

NHIMHUHN 

Qj 

1 u ainhAn 

Ncti nhân: 

- Nhwtrên 
- Ljtu. HD, van thw 

BAOVIET ( Fund 

CONG TY QUAN LY QUc BAO VIT 

CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIET NAM 
IJc 1p - Tir do - Hinh phüc 

   

      

Ha Nói, ngày'I2-tháng 08 näm 2019 
S: 200/BVF—HD.2019 
V/v. báo cáo hoqt d5ng các qu9 mr 

BVFED, BVPF, BVBF06thdng/2019 

Kmnh i:  Uy ban Chfrng khoán Nba nithc 

Can cü quy djnh tai  thông tu 183/TT-BTC ngày 16/12/2011 vv hurng dn thành 1p 

quáni qu5 mci, can cü quy djnh ti thông tu s 15/2016/TT-BTC ban hành ngày 20/01/2016 

sra di b sung mOt  sé, diu cüa thông tul 183 và các yêu c.0 chi tit ti Phi 1iic s 28 cüa 

thông tix. Cong ty Quán 1 quBão Vit (BYE) dã thirc hin báo cáo hot dng cüa các qu5 
mi bao gm: Qu5 du tu c phiu näng dng Báo Vit (BVFED), Qu du tix c phiu triên 

v9ng Bão Vit (B\TPF) và Qu du tix trái phiu Bão Vit (BVBF) theo các ni dung yêu 
cu trong Phii 1iic s 28, kinh gri Qu2 TJy Ban ni dung chi tit báo cáo (dinh kern). 

Trân tr9ng cam on và kInh chào./. 
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TAP DOAN BAO VIT CONG HOA xA HQI CHU NGHTA VIT NAM 

CONG TY QUAN L QU BAO VIT Dc 1p  - Tir do - Hnh phüc 

Ha Nôi, ngày'fZ tháng 08 nám 2019 

BAO CÁO TONG KET 

HOAT BONG QUAN L QU 6 THANG NAM 2019 

"Càn ci'rPhu lc 5d28 kern theo Thông tit so' 183/2011/TT-BTC) 

1. THÔNG TIN YE QU: 

- Ten qu5: Qu5 Du fir C phiu Nàng dng Bão Vit 

Vit tat: BVFED 

- Loai hInh qu: Qu m 

- Muc tiêu du tir: Ti da hóa lai nhuân dài han cho nhà du hr trên co s& 

kt hçp gifra tang tnthng vn du tir và các dông thu 
nhâp tr tài san du Pr 

- Thai gian hoat dng: Không giói hn 

- Benchmark: Chi s \TN3O (chisO'tharn chiê'u de2  dánhgiá ni b5 tir 
29/10/2014) 

- ChInh sách phân chia igi 

nhuan: 
Lgi nhun có th dirge phân chia duâi hInh thirc b.ng 

tin hoc bang chirng chi qu5 theo quyt djnh cüa Dti 
hi Nhà du hr (hogc Ban DQi diçn Quj) theo iy  quyen 
cia Dai hôi Nhà du tic). 

- S hxçing don vj qu5': 6.581.742,92 (thai die2rn 30/06/2019) 

- Ni dung thay di tti 

Diu 1 Qu5 trong k' báo 
cáo: 

- Ngân hang liru k giám sat 

- Biu phi hru k giám sat và phi trá cho djch vi üy 
quyén 

- Thng nht sir dng djnh nghIa phi thành giá djch vi 
theo quy djnh pháp 1ut 

- Ni dung nghj quyt Dai 

hi Nhà du hr trong kS 
báo cáo: 

Di hi Nhà dU fir thirô'ng niên nàm 2019: 

- Thông qua báo cáo tài chInh dâ kim toán näm 
2018 



- Thông qua vic chuyn di ngân hang giám sat 

cho Qu5 tr BIDV chi nhánh Ha Thành sang 

Vietcombank chi nhánh Ba Djnh. 

- Phê duyt Ngân sách hoat dng cho Ban Di din 

Qu5 näm 2019 

- Thông qua si'ra dii mt s ni dung ti Diu 1 

Qu 

- Lira ch9n Cong ty TN}IH Ernst & Young là dan 

vi kim toán báo cáo tài chInh Qu5 BVFED näm 

2019 

- kin nhn xét cüa Cong ty quán l qu dã thirc hin nghiem chinh vic 
Ngân hang giám sat v lap các báo cáo tun, tháng, qu theo quy djnh cho IJy 
các ni dung quy djnh t?i ban Chirng khoán Nhà nuc. 
Diu 45 ccia Thông nr so 

183/2011/TT-BTC: 

2. BAO CÁO yE KET QUA HOAT DQNG CUA QU 

a. Thông tin v danh miic dAu tir và giá trj tài san rông cüa qu tai  30/06/20 19: 

- Danh m1tc du ti.r cia qu5 phân b theo ngành, linh virc và loti sánphm (tInh 
theo giá trj tài san rông): 

+ Theo tài san: 

Co cu tài san Qu 30/06/2019(%) 31/12/2018(%) 3 1/12/2017 (%) 

Co phiêu 96,70 95,88 84,95 

Chirng khoán khác 0,00 0,00 0,00 

Tin gui thanh toán Va tiên gui 

có k han 
3,19 4,02 14,93 

Tài san khác 0,11 0,10 0,12 

Tng cing 100,00 100,00 100,00 

C 
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Tài nguyen ca ban, 
1.0% 

Theo ngành: 

Tai 31/12/20 17 
Hang hóa cong nghip và 

djch vi, 11.5% 

Xây dirng và 4t 
1iu, 7.8% 

Vin thông, 4.9% 

Thxc phAm vâ D 
uông, 16.2% 

Bt dng san, 
17.9% 

Hang hóa cá nhân và h gia 

DukhI,2.8% 

Dich vp din ni.râc, 
5.0% 

Djch vi tài chInh, 
10.9% 

Drnc phm 1.1%
ctInh, 5.3% 

Hoa chat, 0.7% 
Ngân hang, 14.9% 

Tai 31/12/2018 
Hang không, 5.0% 

Ban lé,5.5% 

Hang hóa cong nghip và djch vii, 
8.0% 

Xây di,rng va 4t 1iu, 3.0% 

Vin thông, 3.0% 

Thrc phAm và D 
uông, 13.9% 

Tài nguyen ca b, 
0.3% 

Ngân hang, 19.4% 

Tai 30/06/2019 

Bt dng san, 17.2% 

DâuldiI, 1.3% 

Dich vu diên ntrc, 
9.3% 

Djch vii tài chInh, 7.5% 

Hang hóa cá nhân và h gia 
dInh, 5.8% 

Hóa cMt, 0.5% 

Bánlé, 0.0% 
Hang hóa cong nghip và 

djch viii, 7.2% 
Xâydirng và vet... 

Viôn thông, 
3.5% 

Thirc. phAm va 
D uông, 

11.4% 

B.t dng san,... 

ukhI, 1.3% 

Dich vii diên 
nhrac, 9.3% 

Hang không, 
4.9% .  

Tài nguyôn cci 
ban, 0.0% 

Ngan 
29.8% 

Djch vi tài... 

àng hóa cá nhân vâ 
h gia dInh, 5.6% 

Hóa ch.t, 0.3% 



30/06/2019 (VND) 3 1/12/2018 (\TND) 31/12/2017(VND) 

16 414 GTTSR/CCQ 

15.372 16.414 

30/06/2019 (VND) Nám 2018 (VND) Nãm 2017 (VND) 

11.255 GTTSR/CCO thp nht 
- .1  

- Giá trj tài san rông cüa qu5': 

30/06/2019(VND) 3 1/12/2018 (\TND) 3 1/12/2017 (VND) 

   

GTTSR 93.806.681.323 96.451.024.258 96.073.719.550 

- Giá trj tài san rông trên mt dan vj qu: 

- S hrcing chi'rng chi qu5' dang liru hành: 

30106/2019(CCQ) 31/12/2017(CCQ) 31/12/2016(CCQ) 

SCCQ 5.624.033,11 

- Giá frj tài san rông trên mt dan vj cao nht và thp nht trong k' báo cáo: 

- Tng lçii thun cña qu5': 

Chitiêu 6tháng/2019 

(VND) 

(1,846,803,387) 

Nàm2018 

(VND) 

Nàm2017 

(VND) 

Thu nhp tir sir tang tnrang gia 
chixng khoan (gza tr! lai von) 

(18.487.480.397) 25.305.768.905 

Thu nhâp tr lai t(rc chüng 
khoan (co tirc, tien gui ...) 629,696,310 2.056.876.962 1.911.122.218 

Chênh lêch mua ban chig 

khoan 2,345,263.587 7.463.082.297 4.237.285.194 

Thu nhâp khác - - - 

Tng chi phi 818,720,627 1.831.231.734 1.407.683.499 

Tng 1çi nhun 309,435,883 (10.798.752.872) 30.046.492.818 

- Lçii nhun da phân phi trén mt dan vj qu5 (giá trj thun và giá trj gap)  trong 
k' báo cáo: 0 VND. NArn 2018 igi nhun dã phân phi trên mt dan vj qu là 
1.100 VND trén mt chirng chi qu5' (To2ng lcri nhumn dâ phán phi: 
7.736.769.271 VND,) 



Thôi gian cht danh sách thixc hin 

Thii gian thirc hin 

16/04/20 18 

15/05/2018 

- Thè'i dim phân chia lai nhuân trong kS'  báo cáo: không có. Thi dim phân chia 
igi nhun trong 03 nãm gn nht nhu sau: 

- Giá trj tài san rông trên môt dm vj qu trtróc và sau thôi dim phân chia 1çi 
nhun trong 03 nàm gn nht: 

GTTSR t?i k' djnh giá ngày 12/04/2018 (trithc khi ghi nhgn giá trj lcri 
nhuçn dircrc phán chia) 

18.971 

VND/CCQ 

   

   

GTTSR tai  k dnh giá ngày 19/04/2018 (sau k/il ghi nhan giá tr/ Jçxi 
7-1 
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17.932 

VND/CCQ 

  

- T' 1 chi phi hoat dng cüa qu5 vã thuyt mhih  v vc iênh 1ch chi phi hoat 
dng cila qu5: 

T 1 chi phi cui qu I nàm 2019 1,71% 

T' I clii phi cuôi qu II nãm 2019 1,64% 

- Tc dO vông quay danh miic va thuyt minh v vic chênh 1ch tc d vông quay 
danh m1ic: 

   

Tc dO vông quay danh m11c cui qu5i I nãm 2019 

 

69,60% 

   

Tôc d vông quay danh miic cuôi qu II nàm 2019 10,66% 

b. Chi tiêu v igi nhun cña qu5: 

Tng igi nhun bInh quân 11am cüa qu phát sinh trong k3 báo cáo xác dnh: 

Trong thô'i han  12 tháng (1 nám), tInh ti ngày 1p  báo cáo (hoçc tinh t thai 
die2m1áp qujYtâingày báo cáo ne'u quyhoatdôngdtthi 1 nàm): (7.099.867.716) 
VND. 

Trong thè'i han  36 tháng (3 nàm,), tinh tâi ngày 1p báo cáo ('hoac tInh tic thai 
diem lap quj7 t&i ngày báo cáo nu qu hoqt dang  dicó'i 3 nàm,): 2.725.873.912 
\TND 

Trong thôi han  60 tháng (5 nàm), tInh tói ngày 1p  báo cáo (hoc tInh tic thai 
die'm 1p qujY tái ngày báo cáo ne'u qujY hoQt d5ng dithi 5 nàm): 2.872.772.178 
\TND. 



c. Các chi tiêu so sánh khác: 

Phimng thirc, nguyen tc xác dinh giá trj tài san, giá trj lçii nhuan  là thng nhât, 
dã dime cong b và dime thm dinh b&i mt t chi'rc dte 1p kháe: phimng pháp 

giá trj tài san dime quy djnh trong S tay djnh giá duc lap bài Cong ty Quán 1 

qu, dime Ban Dai diên Qu thông qua và kim tra, rà soát b&i Ngân hang giám 

sat BIDV — Chi nhánli Ha thành tr ngày 01/01/2019 dn ngày 1 5/5/2019 và bâi 
Ngan hang TMCP Ngoi thimng Vit Nam chi nhánh Ba Dinh tr ngày 
16/05/2019 dn 30/06/2019. 

- Dü lieu dime cung cp bâi môt t chire doe lip:  Giá chüng khoán diiçe cung cap 
bâi các t chirc dch vi cung cp báo giá dOe lip, uy tin trên thj truô'ng. 

d. Báo cáo dã neu rO khuyn cáo rAng các thông tin v kt qua hot dng eüa qu tnr6c 

dày chi mang tInh tham khão va không cO nghia là vic dAu ti.r së bão dam khá näng 
sinh l?yi eho nhà dAu tti. 

3. BAO CÁO yE HOAT DONG QUAN L TAI sAN CUA CONG TY QUAN L 
QU': 

a. Thuyt minh v vic thay di Cong ty Quán 1 qu5' (né'u có): không eO. 

b. Thuyt minh v vic Qu5' có dat  dizçic miic tiêu du tr: Trong 06 tháng du nàm 

2019, qu5 ghi nhan müc tang tru&ng 0,22%, thp hon dôi chüt so vói tang tnr&ng 
cia benchmark — chi s VN3O müc 1,08%. 

c. So sánh kt qua igi nhuan cña qu5 vó'i kt qua loi nhuân cüa danh muc tham chiu, 
ehi s Ca s& cOng b tai  Bàn cáo bach  trong kr báo cáo ('bang dá thO: 

1/2/2019 2/2/2019 3/2/2019 4/2/2019 5/2/2019 6/2/2019 

BVFED - - - VN3Q 

(*) Tang tru&ng cia Qu9 B VFED dä thrçrc diu chinh sau khi chia c &c 
6 



Cbiên huc ttâu tir Core & Satellite 

Mo tã Danh m%lc du tt.r c phiu dirge chia thành 02 phn: 

Phn Core: R C phiu VN3O. 

Phn Satellite: Các c phiu, bao gm c phiu thuc hoc 

không thuc R C phiu VN3O, di.rçic Ira chQn trên cci sâ phân 
tIch các c phiu phü hçp. 

CG cu gica phn Core và Satellite dirge quyt djnh dira trên dánh 

giá v xu hiro'ng thj trithng và kt qua phân tIch c phiu ciii th. 
Tuy nhien, t trong cüa phn Satellite së dirçic giói htn & müc phü 

hp d han ch các rüi ro mang tInh dc thu ('specfIc risk). 

d. So sánh kt qua lçi nhuân cüa qu5 vói lqi nhun cüa danh miic tham chiu, chi so 
co sà cong b tai  Bàn cáo bach trong thô'i gian näm ('05,) nàm gn nht, tInh tói ngày 
báo cáo (bngdá thj): 

k 

BVFED -VN3O 

e. Mo tá chin luGc, chin thuât du tir ma qu d sü di1ng trong kS'  báo cáo: 

f. Mo tá sir khác bit v c cu danh miic du tir cüa qu5' ti th?ii dim báo cáo, so 
danh mic du tir cüa qu5 näm lin k báo cáo: 



15.04% 

84.96% 

cuói NAM 2017 

3.2% 

96.7% 

4.0% 

95.9% 

cu6i P4AM 2018 6 TRANG D,U NAM 2019 

RC6phieu IKhác 

g. Phân tIch kt qua hoat dông cüa qu dira trên vic so sánh giá trj tài san rông trên 
mt clan vj qu5 ('sau khi cid diu chinhphcn lcti nhun dãphánpho'i, nê'u co). 
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12,000 

11,000 

10,000 

  

 

h. Dánh giá bin dng cüa thj tmng: 

Tang tmng GDP giai doan 06 tháng du näm2019 4t 6,76%, mc dü thp han 
cüng kS'  nam 2018 nhffng 1ai  cao han cüng k' giai don 2011 — 2017. NhIn 
chung, tAng trrning GDP giai doan 06 tháng du nAm 2019 khá sat vOi miic tiêu 
tAng tmng GDP nAm 2019 cüa ChInh phü. 

CPI tháng 6/2019 tAng 2,16% so vci c1.tng k' nAm 2018, 1,41% so vi tháng 

12/2018. CPI bInh quail 1112019 täng2,64% so vâibInh quân cüngk'nAm2018. 

- Kim ngach xut khu hang hóa dt 122,72 t' USD, tang 7,3% so vOi cüng k 
nAm 2018. Nhóm san phm có kim ngch xut kMu lan nht là Din thoi và 

linh kin chi tAng trirang 4%. CAc nhóm san phm chñ 1irc khAc có tc c1 tAng 
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tnr&ng xut khu ttxcrng di tt nhi.r Din tr, may tInh và linh kin (tAng 14,3%), 

Dt may (9,9%), Giày dép (14,2%), G và sAn phrn g (17,7%). Kim ngch 

hang hóa nhp khu i.ró'c dt 122,76 t USD, tAng 10,5% so vci cüng k3 nAm 

2018. 

Trong giai don 1H12019, chi s PMT cüa Vit Nam có giá trj bInh quân là 52 

dim. DAy là kt quA rt tIch circ trong bi cAnh sAn xut suy giAm trên phm vi 

toàn th giái. Trong s6 33 nhóm sAn phm cong nghip chInh, có 26/33 nhóm 

sAn phm có sAn hrcng tAng trix&ng cao hon so vó'i cüng kST, trong do dAng chü 

là Sit, thép thô, xAng du Tivi. 

06 thang du nAm 2019, VNIndex có mic tAng truOng 6,43%. Tuy nhiên, tAng 

tnthng chi din ra trong qu 1/2019. Trong qu 2/2019, VNlndex suy giAm lien 

tçtc qua tirng thAng. Din bin cña VNlndex cüng khA khAc so vi cAc thj trithng 

chIrng khoAn lan trên th giO'i. Mt s yu t Anh huang tó'i din bin TTCK bao 

gôm: 

o Tang tru&ng loi nhun cüa da phn các doanh nghip niêm yet chm li trong 

Qu 1/2019. 

o L trinh IPO và thoAi vn Nhà nuO!c rt churn trong 06 thAng dâu nAm. 

o TAm l nhà du tir th.n trng tnthc bi cAnh nhQng din bin bt n và khó 

lu?xng cüa kinh t th giói, dc bit là tranh chap thuong mi M5 - Trung. 

o Si,r sôi dng cüa thj trixèng TPDN 06 thAng du nAm cfing dä Anh hithng dn 

dông tin tham gia vào thj trix1ng c phiu. 

o Thanh khoAn chung cüa thj tru?ng có sir s1it giAm khá mnh 45% so vói cüng 

ks'. Thj tnxèng có dim sang trong 06 thAng du nAm là nhóm NDTNN tip 

tic mua rông tr tháng 10/20 18. 

i. Thông tin v vic chia, tAch don vj qu5 trong ki (nu có): không Co. 

j. Các trithng hçip có Anh huâng tai quyn lçi cüa nhà du tr nm giü chirng chi qu5: 

không cO. 

k. Thông tin v các giao dch vó'i ngu?iii có quyn 1i lien quan (nê'u cé): không có. 

1. Các thông tin khác (neu có): không có. 

4. BAO CÁO \T  HOT BONG GIAM SAT CUA NGAN HANG GIAM SAT 

a. Thuyt minh v vic thay di Ngân hang giám sat ('nu có): Trong k qu' chuyên 

di Ngân hang giám sat tr Ngân hang BIDV chi nhánh Ha Thành sang Ngân hang 

VietcomBank chi nhánh Ba Dhth tr ngAy 16/05/20 19. 



b. Cong ty Quán 1 Qu vi phm các quy djnh ye han ch du tu tai  Diu 15, 17, 18, 

19 cüa Thông ttz thành 1p và quãn 1 qu5 m& (183/2011/TT-BTC), han  ch vay và 

hn ch giao djch tai  Eiu 92 ciia Lust chirng khoán: Không CO. 

c. Cong ty Quãn l Qu5 djnh giá sai chirng chi Qu5 mci: 

- Trixô'ng hçip mire d djnh giá sai là iOn theo quy djnh tai  khoãn 1 Diu 22 Thông 

tix huóTig din thành 1p và quãn l qu5 m&: Không có 

- Tri.thng hcp mire d dnh giá sai là nhO, không phái bM thirô'ng cho nhà du tu: 

Không cO 

d. Cong ty Quãn 1 Qu vi phm các quy djnh v phân phi chirng chi Qu5r: Không CO 

e. Chi tit vt vic phát hânh CCQ 

Tng s chfrng chi Qu tai  ngày 3 1/12/2018 6.781.351,07 CCQ 

Tng s chirng Qu phát hành them trong ki 43.108,57 CCQ 

Tong so chirng Qu mua lai trong ki (242.7 16,72) CCQ 

T&ig s chfrng chi Qu5 tai  ngày 30/06/2019 6.581.742,92 CCQ 

f. Cong ty Quàn 1 Qu5 vi pham các quy djnh khác ma ngân hang giám sat ("NHGS") 

phát hin: Không có. 

g. Các hoat dng khác. 

Sai loch v hzn chl dtu tu' cáa Qu9: 
Trong 6 tháng du närn 2019, Cong ty TNHH Quán 1 Qu5 Bão Vit v co bàn dã 

tuân thir các giOi han  v  han  mire du tu du?c quy djnh tai  các vAn bàn pháp 1ut 

chimg khoán hin hành v qu5 mO. Tuy nhiên, tai  các k' djnh giá ngày 30/01/2019, 

3 1/01/2019 và 14/02/20 19, do bin dng cüa thj tri.thng t' l tng giá trj các hang 

miic du tir iOn trong danh miic du tu eña qu5 vrçYt quA han  mire ti da 40% quy 

djnh tai  khoán 1.d, diu 11 cüa Diu lê Qu và khoán 4.f, diu 15 cüa Thông tir 

183/2011/TT-BTC. Ngân hang giám sat dà có thông bAo tOi Cong ty TNHH Quàn 

1 Qu Bào Vit và dã duçic Cong ty diu chinh 1 dii tu iOn cüa Qu5 BVFED 

v dung t 1 dAp irng cAc han  miTre du ttx theo quy djnh cüa phAp 1ut và Diêu 1 

Qu5' dñng thri han. 

5. BAO CÁO yE HOAT BONG 1Y QUYEN 

a. Chi phi phái trá cho ben nhn üy quyn so vOi iqi nhun, thu nhp, tng chi phi boat 

dng cira qu: 

Chi tiêu (tiTrngày 31/12/2018 dn ngày30/06/2019) S6 tin boc t' I 

Tng chi phi iry quyn trong kS'  (VND) 186.961.675 
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% Tng chi phi üy quyn/Lcri nhun 60,42 

% Tng chi phi üy quynIThu nhp 6,28 

% Tng chi phi üy quynITng chi phi 22,84 

b. Các ánh hix&ng (nê'u co) cüa hoat dng üy quyn tôi igi nhun, mirc d rüi ro cüa 

qu5: không có. 

c. Tng chi phi các hoat dng üy quyn phái trá cho ben nhn üy quyn ('trttthg hcfp 

ben nhn ity quyn cung cá'p nhiu djch v cho cong i quán li quj: Ngân hang 

BIDV — Chi nhánh Ha thành nhn üy quyn cung cap djch vii lu'u k, giám sat, 

Trung tam Lint k Chirng Khoán Vit Nam nhn fiy quyn cung cp djch v1i (ti 1)" 

chuyn nhi.rcng. 

Clii tiêu (tr ngày 31/12/2018 dn ngãy 30/06/2019) So tin hoc t l 

Tng chi phi üy quyn trong k' (VND) 186.961.675 

Chi phi djch vi Dii 1 chuyn rthirgng 66.000.000 

Chi phi djch V1,1 liru k) 87.961.677 

Chi phi djch vi giám sat 32.999.998 

Chi phi djch vit Quàn trj qu5 - 

d. Dánh giá khá nàng duy tn h thng kim soát ni b, quãn frj riM ro, tInh báo met, 

h tang ca sâ vat ch.t k5 thut, h thng dir phông nóng, h thng dr phông thám 

hoa... cña ben nhan üy quyn, báo dam hoat dng üy quyn dtx?c thrc hin thông 

sut, không gay ành huing tói hot dng du tir cüa nhà du lit: Djch vii Dai  1 

chuyn nhirçTng duqc üy quyn cho Trung tam Lint k chüng khoán Vit nam 

(VSD). Djch v1i lixu k, giám sat drçic üy quyn cho Ngân hang TMCP ngoai thi.rang 

Viêt Nam chi nhánh Ba Dinh k tr 16/05/20 19. Theo dánh giá cña BVF, VSD và 

VCB chi nhánh Ba DInh du là các dcm vj có uy tin, kinh nghim trên thj trithng, 

vâi di ngfi nhân viên có trInh d chuyên mon cao, tinh chuyên nghip trong qua 

trinh cung cp dch vçi, có h thng phn mm theo chun quc t và các phong, b 

phn chIrc näng duçc thit 1p và hoat dng dc lip...  VI vy, khã nàng duy trI h 

thng kim soát ni bô, quãn trj r11i ro, tinh báo m.t, ha tang Ca s vt chit k5 thut, 

he thng dr phông nóng, he thng dir phông thàm hça cüa các ben nhn üy quyên 

cho Qu5 BVFED dirnc bão dam hoat dng thông su&, không gay ãnh huâng tói 

hoat dng du lit cüa nhà du lit cüng nhu cOng ty quán l qu5'. 
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Trên day là Báo cáo tong kêt hoat dng quán l qu trong 06 tháng du nàm 2019 

cüa Cong ty TNHH Quán 1 qu5' Báo Vit di vOi Qu Du ti..r C phiu Náng dng Báo 
Vit (BVFED). 

Trân trçng./. 

LAM DOC 

CONG TV 
* 1RACNHIçMHJuH1 * 
O QUNL 

lnh An 
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