
TP DOAN BAO VIT CONG HOA xA HQi CHU NGHIA VIT NAM 
CONG TY QUAN L'' QU BAO VIT Dc 1p - Tir do - Hnh phüc 

HàNói, ngàyizthangQgnam 2019 

BAO CÁO TONG KET 
HOAT DQNG QUAN L QU 6 THANG NAM 2019 
(Can ci Phy lyc so' 28 kern theo Thông tu' so' 183/2011/TT-BTC) 

1. THÔNG TIN YE QU: 

- Ten qu: Qu5 Bãu tir C phiu Trin vQng Bão Vit 

Vit tAt: BVPF 

- Loai hInh qu5: Qu5 m 

- Muc tiêu du Pr: Tao ra Igi nhuân có tInh chat bn vflng, dài hn cho nhà du 

Pr trên co si khai thác hiu qua co hi du Pr vào các doanh 

nghp có nn tang hott dng tt và trin vçng phát trin t?i 
Viêt Nam 

- Th?i gian hott dng: Không giói hn 

- Benchmark: Lãi suit trüng thu TP KBNN k hn 10 11am +4% (chi so' 
tharn chiê'u d dánh giá nç5i bç5) 

- ChInh sách phân chia 

igi nhun: 
Lgi nhun có th dixgc phân chia dwdyi  hInh thi'rc bng 
tin hoàc bang chi'rng chi qu theo quyt djnh cüa Di 
hi Nhà du Pr (hoqc Ban Dcii dién Qufi theo iy quyên 
cza Dai hôiIV7ià dcu tar). 

- S lucmg don vj qu: 8.888.268,50 (th&i die2rn 30/06/2019) 

- Ni dung thay di tai 

Diu 1 Qu trong kS' 

báo cáo: 

Không có 

- Ni dung nghj quyt 

Dui hi Nhà dâu Pr 
trong k báo cáo: 

Dii hi Nhà du tir thu*ng niên 11am 2019: 

- Thông qua báo cáo tài chInh dã kim toán nàm 2018 

- Thông qua viêc không thrc hin phân phi igi nhun 

nàm 2018 choNhàdutu 

- Phë duyt Ngân sách hoat dng cho Ban Dai  din Qu' 
nám 2019 
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Tài san khác 0,29 

Ccicâu tài san Qu5' 30/06/2019 (%) 3 1/12/2018 (%) 3 1/12/2018 (%) 

Danh miic c phiu 

Tin gfri thanh toán và tin gui 

có k' han 

Tngcng 100,00 100,00 100,00 

29,05 20,45 20,45 

- La ch9n Cong ty TNHH Ernst & Young Vit Nam là 

don vj kim toán báo cáo tài chinh Qu5 BVPF näm 
2019. 

- Thông qua danh sách i.'mg Cu thành viên ban di din 

qu5 BVPF và bu Ong Vu Ng9c Viiçing lam thành 

viên chInh thirc cüa Ban clai din qu5 tfr ngày 

11/04/2019. 

- ' kin nhan  xét cüa Cong ty quãn 1' qu dã thirc hin nghiem chinh vic lap 

Ngân hang giám sat các báo cáo tun, tháng, qu theo quy djnh cho Uy ban 
v các ni dung quy 

dinh tai Diêu 45 cüa 

Chüng khoán Nhà nithc. 

Thông tir s 

183/2011/TT-BTC: 

2. BAO CÁO yE KET QUA HOAT BONG CUA QUc' 

a. Thông tin v danh miic du Pr va giá trj tài san rông cüa qu ti thai dim 3 1/12 cüa 3 

nãm gân nhât: 

Danh miic du Pr cüa qu5 phân b theo ngành, lTnh virc và loai san phm (tinh theo 

giá trj tài san rông): 

• Theo tài san: 
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Cao su, 7.7% 

Dch vi vn tâi, 
11.1% 

Hang hóa cong nghip va 
dlch vii, 4.6% 

O to vã phi,i tOng, 3.4% 
Cáng bin, 0.0% 

Vin thông, 7.1% 

Ti 30/06/2019 

Bt dng san, May mac, 2.5% 
6.4% Duqcpham, 1.9% 

Hang hóa cá nhân và h gia Dch vi din rnrâc, 10.2% 

dinh, 12.4% 
Näng luvng, 4.0% 

ThOy din, 7.6%
Ngân hOng, 18.9% 

Cao su, 10.9% 

Thay din, 
8.2% 

Ngân hOng, 
4.3% 

ThOy din, 6.9% NgOnhàng, 17.3% 

Tai 3 1/12/2017 
HOng hóa cong nghip và 

dich vii, 5.9% 

0 to vO phi tOng, 4.5% 

COng bin,4.5% 

May mac, 5.0% 
Dixçc phm, 4.4% 

Djch vi din nuàc, 3.6% 

Nâng luqng, 5.7% 

Djch viii 4n tOi, 25.0% 

•:• Theo ngành: 

N 

L 

Tai 3 1/12/2018 

Bt dng sOn, May mc, 4.1% 
7.1% Drcirc phm, 1.7% 

Hang hoa ca nhân va ho gia Dich vu diên nixac, 10 0% 

Hóa chat, 2.7% 

Hang hóa cong nghip và 
djch vii, 5.5% 

0 to vàphi tOng, 3.7% 

COng bin, 1.9% 

Vin thông, 5.6% 

Nãng hrçing, 4.3% 

Cao su, 5.3% 

Djch vii 4n tOi, 
12.7% 



30/06/2019(VND) I 31/12/2018(VND) 31/12/2017(1/ND) 

100.036.070.691 94.058.313.110 9 9.132.975.1481 GTTSR 

- Giá trj tài san rông cüa qu5: 

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

 

30/06/2019(VND) 31/12/2018(VND)I3i/12/2017(VND)I 

11254 10586 11619 GTTSRICCQ 

S hrqng chirng chi qu5 dang hru hành: 

   

    

30/06/2019(CCQ) 31/12/2018(CCQ) 31/12/2017(CCQ) 

So CCQ 8.88.268,50 8.884.479,75 8.531.741,60 

Giá fri tài san rông trên môt don vj cao nht và thp nht trong 6 tháng dâu närn 
2019 và2 nãmtrixâc: 11.610 

6 tháng/2019(\TND) Näm 2018 (\TND) Nàm 2017 (VND) 

GTTSR'CCQcaonht 11.610 12.725 11.619 

GTTSR/CCQ thäp nhãt 10.382 10.107 10.000 
-  J  

- Tng lqi nhun cüa qu5': 

Chitiêu 

___ 

6thang/2019 

(VND) 

Nám 2018 

(VND) 

Nãm 2017 

(1/ND) 

Thu nhp tr six tang tnr&ng giá 
chixng khoan (gia trl 1w von) 3.081.195.043 (13.536.251.835) 11.028.334.550 

Thu nhâp tir lai tirc chi'rng 
2 , . ,. khoan (co tu'c, tien gui...) 

2.276.553.905 3.791.646.943 3.216.625.586 

Chênh 1ch mua ban chrng 
khan 

1.651.011.157 2.410.246.435 1.470.286.750 

Thunhpkhác - - - 

Tng chi phi (1.076.552.952) 2.278.465.907 2.065.681.548 

Tng lçii nhun 5.932.207.153 (9.612.824.364) 13.649.565.338 
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TSr 1 chi phi cui qu I näm 2019 2,13% 

i' lê chi phi ci cu' IT m 201 0 

Tc d vôrig quay danh miic cui qu I näm 2019 13,18% 

Tc d vông quay danh miic cui qu II nám 2019 

Loi nhuan dä phân phi trên môt don vj qu (giá trj thun và giá trj gç5p) trong k> 
báo cáo: không có. 

Thai dim phân chia lçii nhuan:  không có. 

Giá trj tài san rông trên môt dmi vj qu5 tnrc và sau thai dim phân chia igi nhun: 
không có. 

TSr lê chi phi hoat dng cüa qu và thuyt minh v vic chênh 1ch chi phi hot 

dng cüa qu: 

- Tc d vông quay danh muc và thuyt minh v vic chênh lch tc d vông quay 
danh muc: 

b. Chi tiêu v igi nhun cüa qu: 

Tng lçi nhun bInh quân näm cüa qu5 phát sinh trong k5i báo cáo xác djnh: 

Trong th?yi han 12 tháng (1 näm), tInli tói ngày lap báo cáo (hoàc tInh tf thai diem 

lap qu,i7 tài ngay báo cáo nê'u qujhotdngdwó'i 1 nám): 3.339.882.153 VNR 

Trong thai htn 36 tháng (3 näm), tInh tói ngày Ip báo cáo (hogc tInh tir thai dié'm 

1p quytàingày báo cáo nê'u qu5Yhogtdngdu'&i 3 nám): 9.986.144.057 \TND. 

Trong thai han  60 tháng (5 nAm), tInh tói ngày 1p báo cáo (hoac  tInh ti,' thai diê'm 

lap quy tài ngày báo cáo nê'u quy hoçit dng dzthi 5 ndm,): không có. 

c. Các chi tiêu so sánh khác: 

Phixcng thirc, nguyen tc xác djnh giá trj tài san, giá trj igi nhun là thng nht, dã 

dugc cong b và thrcic thrn dnh b&i mt t chi.irc dc 1p khác: phucmg pháp giá 

tn tài san dtrnc quy dinh trong s6 tay djnh giá duçc 1p bi Cong ty Quán 1Sr  qu, 

dirgc Ban Dti din Qu thông qua và kim tra, rà soát bxi Ngân hang giám sat 

BIDV — Chi nhanh Ha thành. 

- Dii lieu duic cung cap bi môt to chi.'rc dc lap: Giá chtirng khoán dixgc cung cap 
bi các t chirc djch vi cung cp báo giá dc lip, uy tin trên thj tmèng 

d. Báo cáo dä nêu rO khuyn cáo ring các thông tin v kt qua hoat dng cüa qu truó'c 

day chi mang tInh tham kháo và không có ngha là vic du ti.r sê báo dam khá nàng 
sinh lè'i cho nlià du tir. 
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3. BAO CÁO yE HOAT BONG QUAN L TA! SAN CUA CONG TY QUAN L 
QUS: 

a. Thuy& minE v vic thay di Cong ty Quán 1 qu (nê'u có): không có. 

b. Thuyt minh v vic Qu5 có dat  dugc m1ic tiêu du lir: Trong 06 tháng du nAm 2019, 

qu5 ghi nhân müc tang truâng 6,31%, cao hon tang truâng cüa benchmark — bInh quân 
lAi sut TPCP k3 han  10% +4% a mirc 4,3% 

c. So sánh kt qua igi nhuân cña qu vói kt qua lai nhuân cüa danh muc tham chiu, chi 
s Ca sa cong b tai  Ban cáo bach  trong k' báo cáo ('bang dá thj,): 

Tang tru'&ng NAVICCQ —Benchmark 

31% 

30% 

 

  

d. So sanE kt qua Igi nhun cila qu vâi kt qua lcii nhuân cfia danE muc tham chiu, chi 
s co so cOng b tai  Ban cáo bach  trong khoáng thOi gian nãm ('O5) nàm gn nht, tInh 
tOi ngày báo cáo (bcngd th.): 
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-6.40% -8.89% 

Benchmark Tang triiông NAV/1 CCQ 

8.62% 

Dee- 18 

4;92% 

3D1 

 

Tang trng NAV/ 1 CCQ so vii benchmark nàm 2017 
20.00% 

16. 00% 

12.00% 

8.00% 

4.00% 2.42% 

0 
0.00% 0 0.95% 

Dec-16 Mar-17 

16.17% 

9.5 9% 

Jun-17 Sep-17 Dec-17 

 

Tng trthig NAy/I CCQ Benchmark 

 

Tang tnióng NAV/1 CCQ so vó'i benchmark nAm 2018 
10.0% 

5.0% 

0.0% 

-5.0% 

-10.0% 

8% 

6% 

4% 

2% 

0% 

Tang tnràng NAV/1CCQ so vói Benchmark 06 tháng 2019 

Dec-18 Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 May-19 Jun-19 

—Tang tnthng NAV/CCQ Benchmark 

e. Mo tá chin hrçrc, chin thut du tu ma qu sfr di.ing trong kS'  báo cáo: 

- Qu5 áp dçing chin 1rnc du tu chü dtng (active), trong do tp trung u tix vào các Co 

phiu niêm yt trên thj trixng chüng khoán Vit Nam (HSX HNX UpCom) dira trên 
phircing pháp phân tIch ccr ban (fundamental analysis - FA). C phiu dirge 1ira ch9n 
du tix phái dáp 1mg cac tiêu chI du liz cüa Cong ty Quán 1 qu, dam báo phãn ánh 
chInh xác các yu t ct lOi trong hot dng kinh doanh cüa doanh nghip. C phiu 

cüa các doanh nghip ma Cong ty Quán 15' qu có igi th thông tin, có qua trInh theo 

6 
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phie'u Tin gri thanh toán va tin giri có k' hn Khác 

2018 6 tháng/2019 

dOi, cap that lien tue së duçxc ixu tiên. Trong qua trIrth du ftx, các yu t thj trithng cüa 

c phiu có th duac xem xét và óng vai trô h trçi di vó'i vic ra quyt djnh dâu tu. 

Qu tim kim Cu hi du ti.r di vái cá c phiu tang truâng (growth stocks) và c 
phiu giá trj (value stocks), không gioi han  v quy mô vn hóa cüa c phiu, d 1ira 

chçn duçc các cu hi du tis ti iru, mang li hiu qua du tu cao nht cho Qu. Phucmg 
pháp du tu dirge si'r dicing chü yu là phirung pháp tip cn tr trén xung (top — down 
approach), eác c phiu sê ctuçic uu tiên mua và nm giü (buy and hold) trong khoáng 
thai gian trung - dài han.  Tuy nhiên, tuy thuc vào bin dng cüa thj triRmg trong ngn 

han, Cong ty Quán l qu5 sê xem xét thirc hin linh hoat các giái pháp d gia tang hiu 
qua dâu tix. 

Cu CâU tài san ifihiC tiêu: 

C phiu 51% — 100% Cci cá'u tài san mang tInh djnh 
hzz&ng. Thy thuç$c vào tInh hInh 

thj tritôi'ig, Cong ty Quán l 

Các tài san thrqc phép du tif 0% — 49% Quy Se thay dói cc' caXu  tài san 

khác cia danh muc dcu tu d dOm 
báo dat ducrc muc tiêu du tir 

cia Qu5Y. 

f. Mo tã sr khác bit v cu cu danh mi1c du ti.r cüa qu5 tai  thii dim báo cáo, so vâi 
danh miic du tu cüa qu5 nàm lin k báo cáo: 

g. Phân tIch kt qua hoat dng cüa qu5 dra trén vic so sánh giá trj tài san rông trên mt 
dun vj qu5 (sau khi dâ diu chinh phcn lcri nhun dOphOn phO'i, nê'u cO): 
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11,800 

11,600 

11,400 

11,200 

11,000 

10,800 

10,600 

10,400 

10,200 

10,000 
12/31/2018 1/31/2019 2/28/2019 3/31/2019 4/30/2019 5/31/2019 

h. Dánh giá bin cing cüa thj trithng: 
LY 

TAng trixOng GDP giai doan  06 thAng du nAm2019 dat 6,76%, mc dñ thp hon c11ng VI 
nAm 2018 nhung 1i cao hon cilng kS'  giai doan 2011 — 2017. NhIn chung, tAng 

tnthng GDP giai don 06 thAng du nAm 2019 khA sAt vói nwc  tiêu tAng tnrmg GDP 

nAm 2019 cüa ChInh phil. 

CPI thAng 6/20 19 tAng 2,16% so vói cilng k' nAm 2018, 1,41% so vâi tháng 12/20 18. 

CPI binh quAn 1H2019 tAng 2,64% so vi binh quân cling ki nAm 2018. 

Kim ngch xut khu hang hóa dt 122,72 t' USD, tAng 7,3% so vói cling k' nAm 

2018. Nhóm sAn phm có kim ngch xut khu ion nht là Din thoi và 1mb kin chi 

tAng trLrâng 4%. CAc nhóm sAn phm chü 1rc khác có tc d tAng tri.thng xut khu 

thong di t& nhir Din lit, mAy tInh và 1mb kin (tAng 14,3%), Dt may (9,9%), Giày 

dép (14,2%), G va sAn phm g (17,7%). Kim ngch hAng hóa nhp khu ixâc dat 

122,76 t USD, tAng 10,5% so vói cling k)'/ närn 2018. 

Trong giai doan 1H12019, chi s PMI cia Vit Nam có giá trj binh quAn là 52 dim. 

Day là kt quA rt tIch circ trong bi cAnh sAn xut suy giAm trên phm vi toàn th gi9i. 

Trong s 33 nhóm sAn phm cong nghip chInh, có 26/3 3 nhóm sAn phm có sAn hrcmg 

tAng trir&ng cao hon so vOi cling kS',  trong do dáng chi là St, thép thô, xAng du 

Tivi. 

06 thAng du nAm 2019, VNlndex có mic tAng trir&ng 6,43%. Tuy nhiên, tAng tru&ng 

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

thAng. Din bin cia VN[ndex cling khA khác so vO!i các thj tru?mg chi'rng khoán lan 

trên th giái. Mt s yu t Anh hu&ng tOi din bin TTCK bao gm: 

o TAng tnr&ng lçii nhun cia da phn các doanh nghip hem yt chm li trong 

Qu 1/2019. 

o L trInh IPO và thoAi vn Nhà nithc rt chum trong 06 thAng du 11Am. 
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o Tam i nhà du ti.i then trng trrncc bi cãnh nhttng din bin bt n và khó 

hxông cüa kmnh t th giâi, tc bit là tranh chp thrrang mai  M - Trung. 

o Sir sôi ctng cüa thj trithng TPDN 06 tháng du nãm cling ctâ ành hithng ln 

dông tin tham gia vào thj tming c phiu. 

Thanh khoàn chung cüa thj tnthng có sr siit giám khá minh 45% so vói cling kr. Thj 

tnxmg có dim sang trong 06 tháng du nàm là nhóm NDTNN tip trc mua rông tlr 

tháng 10/2018. 

i. Thông tin v vic chia, tách dun vj qu5 trong k' (né'u có): không Co. 

j. Các tri.thng hop có ãnh hrning tâi quyn lçii cüa nhà du Pr nrn gift chüng chi qu5:
F 

không cO. 

k. Thông tin v các giao djch vói nguèi có quyn lçxi lien quan (iieu có): không có. 

1. Các thông tin khác (nêu co): không cO.
? 

4. BAO CÁO yE HOAT BONG GIAM SAT CUA NGAN HANG GIAM SAT 

a. Thuyt mirth v vic thay di Ngân hang giám sat (ne'u có): không có. 

b. Cong ty Quàn 1 Qu vi phm các quy djnh v han  ch du Pr tai  Diu 15, 17, 18, 19 

cüa Thông tii thành 1p và quàn ly'r qu5 m ('183/2011/TT-BTC), han  ch vay và han 

ch giao djch tai  Diu 92 cüa Lut chüng khoán: Không có. 

c. Cong ty Quán l Qu5 djnh giá sai chi'rng chi Qu5 m&: không cO. 

d. Cong ty Quán l Qu5' vi phm các quy djnh v phân phi chüng chi Qu: Không có 

e. Chi tit v vic phát hành CCQ 

Tng s chirng chi Qu5 tai  ngày 3 1/12/2018 8.884.479,75 CCQ 

Tng s chling Qu5 phát hành them trong k> 118.091,86 CCQ 

Tng s chirng Qu5 mua 1a  trong k3' (114.303,11) CCQ 

Tng s chling chi Qu5r tai  ngày 30/06/2019 8.888.268,50 CCQ 

f. Cong ty Quán l Qu5 vi phm các quy djnh khác ma ngân hang giám sat ("NIHGS") 

phát hin: KhOng có. 

g. Các hoat dng khác. 

Sal Mcli v hun  chê du tu' cüa Qu9: 

Trong 6 tháng du nàm 2019, Cong ty TN}IH Quân 1' Qu Bào Vit v co bàn d tuân thu 
các giOi han  v  h?n  mrc du Pr dugc quy djnh tai  các van bàn pháp lust chñng khoán hin 
hành v qu5 ma. Tuy nhiên tai  các k' djnh giá ngày 03/01/2019, 07/01/2019, 10/01/2019, 
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24/01/2019, 31/01/2019, 15/02/2019, 19/02/2019, 22/02/2019, 08/03/2019, 15/03/2019, 
19/03/2019, 22/03/2019,26/03/2019,29/03/2019, 31/03/2019, 27/06/2019, do biên dng cüa 

thj tmng, tr 1 tng giá trj các hang muc du tir iOn trong danh miic du tir cüa qu5 vuçt 
qua hn mrc ti da 40% quy djnh tai  khoán 1.d, diu 11 cüa Diu 1 Qu5 và khoân 4.f, diêu 
15 cüa Thông tir 183/2011/TT-BTC. Ngân hang giám sat dâ có thông báo t6i Cong ty TNHIHI 

Quãn 1 Qu5 Bâo Vit và dã dixçc Cong ty diu chinh t' 1 du P.r iOn cüa Qu5 BVPF v 
dung t' 1 dáp irng các hn mirc du P.r theo quy djnh cña pháp luat  và Diu 1 Qu5 dung thoi 
han. 

5. BAO CÁO yE HOJLT DQNG JY QUYEN 

a. Chi 

dng 
phi phái trã cho ben nhan üy quyn so vOi lçñ nhuân, thu nhp, tang chi phi hoat 

cüa qu': JY 

/ Clii tiêu (1* ngiy 31/12/2018 cth ngày 30/06/2019) S6 tiM hoc t' 1 

Tong chi phi Oy quyên trong kS'  (VND) 224.922.468 

% Tng chi phi Uy quyn!Lci nhuan 18,74 

% Tng chi phi üy quynIThu nhp 9,88 

% Tng chi phi üy quynITng chi phi 20,89 

b. Các ãnh hithng (nê'u co) cüa hoat dng üy quyn tOi igi nhuan, mOe dt rOi ro cOa qu5: 
không Co. 

c. Tng chi phi các hoat dng Oy quyn phãi trã cho ben nhan  üy quyn (trzthng hQp hen 

nhan iy quyn cung cá'p nhiu djch vy cho cong ty quán l qujY): Ngân hang BIDV — 

Chi nhánh Ha thành nhan ñy quyn cung cp djch vi;i liru k, giám sat, Trung tam Lwu 

k ChOng Khoán Vit Nam nhan  Oy quyn cung cp dch vi;i dai  1 chuyn nhucng. 

Chi lieu tfr ngãy 31/12/2018 den ugãy 30/06/20 19) 

Tng chi phi ñy quyn trong kSr (VND) 

S tiM hotc t' 1 

224.922.468 

Chi phi djch vi;i Dai  1 chuyn nhucing 66.000.000 

Chi phi djch vi;i lu'u k 125.922.468 

Chi phi djch vi;i giám sat 33.000.000 

Chi phi djch vi;i Quãn trj qu5 - 

d. Dánh giá khã nàng duy trI h thng kim soát ni b, quán tr r11i ro, tinh báo mat,  h 

tang co sO vat  chit k' thuât, h thng di.r phông nóng, h thng di;r phông thãm h9a... 

cOa ben nhan Oy quyn, báo dam hoat dng üy quyn di.rgc thi;rc hin thông suôt, không 
gay ãnh hi.rOng tOi hoat dng du Pr ciia nhà du Pr: Dch vi;i Dai  1 chuyM nlnrgng 

dixçc üy quyn cho Trung tam Luu k chiirng khoán Vit nam (VSD). Dch vi;i hru k, 
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giám sat dirac üy quyn cho Ngân hang TMCP Du tu và Phát trin Vit Nam (BIDV) 
- Chi nhánh Ha Thành. Theo dánh giá ciia BVF, VSD và BIDV — Chi nhánh Ha Thành 
du là các dan vj có uy tin, kinh nghiêm trén thj trrnmg, viii di ngfl nhân viên có trInh 

d chuyên mon cao, tInh chuyên nghiêp trong qua trInh cung cp dich vçi, có h thng 
phn mm theo chun quc t va các phông, bô phn chrc nàng duçc thit 1p và hoat 
dng dc lip... VI 4y, khã nAng duy trI h thng kim soát noi b, quán trj rüi ro, tInh 

báo mat, h thng ca sâ vt cht k thuât, h thng dir phông nóng, h thng dir phông 

thãm ha cüa các ben nhn üy quyn cho Qu BVPF duqc bão dam hoit dng thông 

sut, khOng gay ánh hix&ng ti hoat dng du tii cña nhà du tr ciTing nhr cOng ty quãn 
1 qu. 

Tren day là Báo cáo tng kt hot dng quail 1 qu5 trong 6 tháng du nAm 2019 cüa 
Cong ty TNTIII Quán I qu5 Báo Vit di vâi Qu Du tir C phiu Trin vçng Báo Vit 
(BVPF). 

Trân trQng./. 

/ i7e: 
CONG TV 

1 IRACHNHIEMHUUH * 
I QUAN LY - 
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