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Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ
nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
Pursuant to Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly o f the
Socialist Republic o f Vietnam dated November 26th 2019;
Căn cứ Thông tư số 99/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 16/11/2020 hướng
dẫn về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;
Pursuant to Circular No. 99/2020/TT-BTC o f the Ministry o f Finance issued on
November 16lh, 2020 guiding establishment, organization and operation o f securities
investment fund management company;
Căn cứ Thông tư sổ 98/2020/TT-BTC của Bộ Tài chỉnh ban hành ngày 16/11/2020 hướng
dẫn về việc hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoản;
Pursuant to Circular No. 98/2020/TT-BTC o f the Ministry o f Finance issued on November
16th, 2020 guiding the operation and management o f securities investment fund;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ DFVN-FIX;
Pursuant to the organization and operation Fund Charter o f DFVN-FIX;
Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ đại chúng của Quỹ DFVN-FIX sổ 02/GCNUBCK do ủy ban Chứng khoản Nhà nước cấp ngày 04/02/2021;
Pursuant to the Certificate o f registration fo r public fu n d ’s incorporation o f DFVN-FIX
No. 02/GCN-UBCK issued by the State Securities Commission on February 04th, 2021;
Căn cứ Biên bàn kiểm phiếu của Quỹ DFVN-FIX vào ngày 25/04/2022;
Pursuant to the Minutes o f checking votes o f DFVN-FIX dated April 25th, 2022;

QUYÉT NGHỊ
RESOLVED
Đại hội Nhà đầu tư thông qua Nghị quyết với các nội dung như sau:
The General Investors Meeting passed Resolution with the following contents:

Công ty TNHH Một Thành Viên Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam - DFVN
Tầng 11, 149-151 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-28) 3810 0888
Fax: (84-28) 3844 9835

Website: www.dfvn.com.vn

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 của Quỹ DFVN-FIX1.
Article 1: Approve the 2021 Performance Report o f the DFVN-FIX1.
Điều 2: Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Quỹ DFVN-FIX2
Article 2: Approve the 2021 audited Financial Statements o f the DFVN-FIX2.
Điều 3: Thông qua kế hoạch ngân sách hoạt động của Ban Đại diện Quỳ DFVN-FIX năm
2022
Article 3: Approve on the 2022 budget plan fo r the operation o f the Fund Representative
Board o f the DFVN-FIX
❖

Thông qua mức thù lao của Ban Đại diện Quỹ là 3.000.000 VNĐ/tháng/ngưòi;
Approve the remuneration
3,000,000/month/person;

❖

o f the Fund Representative

Board is

VND

Thông qua tổng thù lao của các thành viên Ban Đại diện Quỹ DFVN-FIX trong năm
2022 là: 108.000.000 VNĐ.
Approve the total o f 2022 remuneration o f the members o f the Fund Representative
Board o f the DF VN-FIX is VND 108,000,000.

Điều 4: ủ y quyền cho Ban Đại diện Quỹ lựa chọn 01 (một) trong 03 (ba) Công ty Kiểm
toán KPMG, PWC và Deloitte Vietnam thực hiện kiếm toán cho Năm Tài chính 2022 của
Quỹ DFVN-FIX.
Article 4: Authorize the Fund Representative Board to select 01 (one) o f 03 (three) audit
companies including KPMG, PWC và Deloitte Vietnam to perform auditing fo r the DFVNFIX in the Fiscal Year o f 2022.
Điều 5: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quỹ DFVN-FIX
Article 5: Approve the amendment, supplement o f the DFVN-FIX’s Charter
Các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quỹ DFVN-FIX và Điều lệ Quỹ DFVN-FIX sửa đổi,
bổ sung lần thứ 2 đã được thông qua như Phụ lục đính kèm3.
The contents fo r amendment, supplement o f the DFVN-FIX’s Charter and the DFVN-FIX’s
Charter amended, supplemented No. 2 are approved as attached Appendix3
Điều 6: Hiệu lực của Nghị quyết
Article 6: Effectiveness o f the Resolution
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Công ty TNHH Một Thành viên Quản lý Quỹ
Dai-ichi Life Việt Nam (DFVN), Ban Đại diện Quỹ và các bộ phận có liên quan chịu trách
nhiệm thi hành Nghị quyết này./.
This Resolution shall take effect from the signing date. Dai-ichi Life Vietnam Fund
Management Company Ltd. (DFVN), the Fund Representative Board and related divisions
shall be responsible fo r implementing this Resolution./.
Thay mặt và đại diện cho Đại hội Nhà đầu tư Quỹ Đầu tư Trái phiếu DFVN (DFVN-FIX)
On behalf o f the General Investors Meeting o f DFVN Fixed Income Fund (DFVN-FIX)
1 đăng tải trên website Công ty, đường dẫn/ published on the Company's website, the link
https://www.dfvn.com.vn/investor-relations/information-disclosure/dfvn-fix/
2 đăng tải trên website Công ty, đưòng dẫn/ published on the Company’s website, the link
https://www.dfvn.com.vn/investor-relations/information-disclosure/dfyn-fix/
3 đăng tải trên website Công ty, đường dẫn/ published on the Company’s website, the link
https://www.dfvn.com.vn/investor-relations/information-disclosure/dfvn-fix/
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(Đính kèm Nghị quyết Đại hội Nhà đầu tư Thường niên Năm Tài chính 2021 Quỹ DFVN-FIX)
Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quỹ DFVN-FIX
Khoản mục, điều của Điều lệ MỚI

STT
1
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I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

Khoản muc, điều của Điều lệ CŨ
L CĂN CỨ PHÁP LÝ

Thông tư số 102/2021/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 17 tháng

- Thông tư 128/2018/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 27 tháng 12 năm

11 năm 2021 quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng

2018 quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại các tổ chức

tại các tổ chức kinh doanh chứng khoán, ngân hàng thương mại tham gia

kinh doanh chứng khoán, ngân hàng thương mại tham gia vào Thị trường

vào Thị trường Chứng khoán Việt Nam (“Thông tư 102”); và

Chứng khoán (“Thông tư 128”); và

ĨL CÁC ĐỊNH NGHĨA

ĨL CÁC ĐỊNH NGHĨA

“Giá dịch vụ Quản lý Quỹ” là giá dịch vụ mà Quỹ trả cho Công ty Quản lý “Giá dịch vụ Quàn lý Quỹ” là giá dịch vụ mà Quỹ trả cho Công ty Quản lý Quỹ
Quỹ cung cấp dịch vụ quản lý Quỹ đã được quy định tại Điều 61, Điều lệ cung cấp dịch vụ quản lý Quỹ đã được quy định tại Điều lệ Quỹ.
Quỹ.
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ĨL CÁC ĐỊNH NGHĨA

II. CÁC ĐỊNH NGHĨA

“Tổ chức cung cấp dịch vụ liên quan” hoặc “Tổ chức cung cấp dịch vụ có liên “Tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan” là ngân hàng lưu ký, Tổng Công ty Lưu
quan” là Ngân hàng Lưu ký, Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam được Công ty Quản lý Quỹ ủy quyền cung
Viêt Nam (hoăc Trune tâm Lưu kv Chứne khoán Viêt Nam} đươc Cône tv cấp một hoặc một số hoạt động thuộc dịch vụ Quản trị Quỹ đầu tư, dịch vụ Đại
Quản lý Quỹ ủy quyền cung cấp một hoặc một số hoạt động thuộc dịch vụ lý Chuyển nhượng.
Quản trị Quỹ đầu tư, dịch vụ Đại lý Chuyển nhượng.
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ĐIỂU 15. GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ

ĐIỀU 15. GIAO DỊCH CHỬNG CHỈ QUỸ

15.5 Lênh bán chì đươc thưc hiên khi Nhà đầu tư có đủ số lươne Chứne chỉ

15.5 Lệnh bán được chấp nhận để thực hiện khi số lượng Đơn vị Quỹ đăng ký

Ouv bán. Chi tiết về Lênh bán đươc auv đinh tai Bản Cáo bach.

bán được Đại lý Chuyển nhượng xác nhận là do Nhà đầu tư đó nắm giữ. Chi tiết
về Lệnh bán được quy định tại Bản Cáo bạch.

5

ĐIỂU 15. GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ

ĐIÈU 15. GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ

15.7 Các Lệnh giao dịch được quy định chi tiết tại Bản Cáo bạch. Lệnh giao

15.7 Các Lệnh giao dịch được quy định chi tiết tại Bản Cáo bạch. Lệnh giao dịch

dịch nhận được trước Thời điểm đóng sổ lệnh được thực hiện vào Ngày Giao nhận được trước Thời điểm đóng sổ lệnh được thực hiện vào Ngày Giao dịch.
dich. Các Lênh nhân sau Thời điểm đóns sổ lênh bi hủv hoăc đươc thưc hiên Các Lệnh nhận sau Thời điểm đóng sổ lệnh được thực hiện vào Ngày Giao dịch
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vào Neàv Giao dich tiếp theo tùv thuôc auv đinh tai Bản Cáo bach.

tiếp theo.

ĐIÈU 15. GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ

ĐIỀU 15. GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ

15.9 Phương thức thanh toán: Tất cả các khoản thanh toán để mua Chứng chỉ

15.9 Phương thức thanh toán: Tất cả các khoản thanh toán để mua Chứng chi

Quỹ mở đều phải thực hiện bằng hình thức chuyển tiền vào tài khoản của Quỹ Quỹ mở đều phải thực hiện bằng hình thức chuyển tiền vào tài khoản của Quỹ
tai Neân hàne Giám sát. Lênh mua Chứne chỉ Ouv và viêc thanh toán cho tại Ngân hàng Giám sát, từ tài khoản của Nhà đầu tư hoặc Người được Nhà đầu
Lênh mua có thể đươc thưc hiến bởi Neười đươc ủv auvền hoăc cá nhân, tổ tư ủy quyền họp lệ. Trường họp Lệnh mua Chứng chỉ Quỹ và việc thanh toán
chức khác không Dhải Nhà đầu tư (viêc chấn nhân Lênh mua và viêc thanh cho Lệnh mua được thực hiện bởi Người được ủy quyền thì Phiếu lệnh phải nêu
toán cho Lênh mua đươc thưc hiên bởi Người đươc ủv auvền hoăc tổ chức, rõ tên, số tài khoản giao dịch Chứng chỉ Quỹ, số Chứng minh Nhân dân/Thẻ Căn
cá nhân khác không Dhải Nhà đầu tư đươc quvết đinh bởi Công tv Ouản lv cước Công dân hoặc số Hộ chiếu (đối với cá nhân nước ngoài) và giá trị thanh
Ouv và đươc auv đinh chi tiết tai Bản Cáo bachl. trong trường hơD như vâv toán của Nhà đầu tư.
thì Phiếu lênh Dhải nêu rõ tên. số tài khoản giao dich Chứng chỉ Ouv hoăc số
Chứng minh Nhân dân/Thẻ Căn cước Công dân hoăc số Hô chiếu (đối với cá
nhân nước ngoàiì và giá tri thanh toán của Nhà đầu tư.
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ĐIÈU 16. MUA LẠI M ỘT PHẨN, TẠM DỪNG GIAO DỊCH CHỨNG

ĐIỀU 16. MUA LẠI MỘT PHẦN, TẠM DỪNG GIAO DỊCH CHỬNG CH l

CHỈ QUỸ

QUỸ

16.2 Trong trường hợp Quỹ chỉ đáp ứng một phần của Lệnh bán, Lệnh Chuyển

16.2 Trong trường họp Quỹ chỉ đáp ứng một phần của Lệnh bán, Lệnh chuyển

đổi, Công ty Quản lý Quỹ sẽ áp dụng theo nguyên tắc phân bổ lệnh theo cùng Đổi, Công ty Quản lý Quỹ sẽ áp dụng theo nguyên tắc phân bổ lệnh theo cùng
một tỷ lệ (pro-rata) đối với tất cả Nhà đầu tư. Lệnh bán, Lệnh Chuyển đổi một tỷ lệ (pro-rata) đối với tất cả Nhà đầu tư. Lệnh bán, Lệnh Chuyển đổi được
được thực hiện theo tỷ lệ giữa tổng giá trị lệnh có thể thực hiện được và tổng thực hiện theo tỷ lệ giữa tổng giá trị lệnh có thể thực hiện được và tổng giá trị
giá trị đăng ký giao dịch. Nếu số Chứng chỉ Quỹ của Nhà đầu tư còn lại ít hơn đăng ký giao dịch. Nếu số Chứng chỉ Quỹ của Nhà đầu tư còn lại ít hơn số lượng
số lượng Chứng chỉ Quỹ tổi thiểu duy trì tài khoản quy định tại Bản Cáo bạch Chứng chỉ Quỹ tối thiểu duy trì tài khoản quy định tại Bản Cáo bạch thì Công ty
thì Công tv Ouản lý Ouv có quvền thav măt Quv tư đông mua lai và Nhà đầu Quản lý Quỹ thay mặt Quỹ tự động mua lại và Nhà đầu tư đồng ý bán toàn bộ số
tư đồng ý bán toàn bộ số Chứng chỉ Quỹ còn lại đó vào kỳ giao dịch liền sau Chứng chỉ Quỹ còn lại đó vào kỳ giao dịch liền sau theo mức giá và phương thức

theo mức eiá và nhươne thức giao dich chune hoăc Nhà đầu tư tiến hành đãng giao dịch chung; đồng thời nếu xét thấy cần thiết Công ty Quản lý Quỹ được
kv giao dich Lênh bán. Lênh Chuvển đổi tai kỳ giao dich liền sau; done thời quyền quyết định đóng tài khoản của một Nhà đầu tư bất kỳ sau một (01) năm
nếu xét thấy cần thiết Công ty Quản lý Quỹ được quyền quyết định đóng tài nếu như không có những hoạt động giao dịch nhằm duy trì số lượng Chứng chỉ
khoản của một Nhà đầu tư bất kỳ sau một (01) năm nếu như không có những Quỹ tối thiểu. Nếu số Chứng chi Quỹ của Nhà đầu tư còn lại nhiều hơn số lượng
hoạt động giao dịch nhằm duy trì số lượng Chứng chi Quỹ tối thiểu. Nếu sổ Chứng chi Quỳ tối thiểu duy trì tài khoản quy định tại Bản Cáo bạch thì Lệnh
Chứng chỉ Quỹ của Nhà đầu tư còn lại nhiều hơn số lượng Chứng chỉ Quỹ tối bán, Lệnh Chuyển đổi của Nhà đầu tư đối với số Chứng chỉ Quỹ còn lại được tự
thiểu duy trì tài khoản quy định tại Bản Cáo bạch thì Lệnh bán, Lệnh Chuyển động hủy bỏ và tài khoản của Nhà đầu tư vẫn được duy trì theo quy định chung.
đổi của Nhà đầu tư đối với số Chứng chỉ Quỹ còn lại được tự động hủy bỏ và
tài khoản của Nhà đầu tư vẫn được duy trì theo quy định chung.
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ĐIÉU 42. TIÊU CHÍ LựA CHỌN TỐ CHỨC CUNG CÁP DỊCH v ụ

ĐIÈU 42. TIÊU CHÍ LựA CHỌN TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH v ụ LIÊN

LIÊN QUAN

QUAN

42.1 Tổ chức cung cấp dịch vụ liên quan cần đạt các điều kiện sau:
a. Là một trong những tổ chức lớn có kinh nghiệm và uy tín đồng thời phải
có năng lực tài chính và ổn định;
b. Đươc DhéD hoat đông trong dich vu cung cấn phù hơn với auv đinh Phán
luât Viêt Nam;
c. Có đầv đủ nhân lưc. hê thống công nghê thông tin. sư am hiểu Phán luât
có liên quan, quv trình nghiên vu, tính chuvên nghiên theo vêu cầu của
Công tv Ouản lv Ouv: và
d. Đáp ứng các điều kiện có liên quan theo quy định của Pháp luật Việt Nam.

42.1 Tổ chức cung cấp dịch vụ cần đạt các điều kiện sau:
a. Là một trong những tổ chức lớn có kinh nghiệm và uy tín đồng thời phải có
năng lực tài chính mạnh và ổn định;
b. Có đội ngũ nhân lực trong nước có chuyên môn giỏi và kinh nghiệm trong lĩnh
vực cung cấp;
c. Có hệ thống công nghệ thông tin và hệ thống dự phòng đầy đủ và đáng tin cậy
đảm bảo cung cấp dịch vụ ổn định;
d. Am hiểu về pháp luật có liên quan tại Việt Nam và quốc tế;
e. Cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp và có thể đáp ứng yêu cầu thay đổi và mở
rộng Quỹ;
f. Phải sẵn sàng cho hệ thống hoạt động bao gồm hệ thống quy trình chuyên
nghiệp, hệ thống báo cáo và xét duyệt báo cáo; và
g. Đáp ứng các điều kiện có liên quan theo quy định của Pháp luật Việt Nam.

ĐIÊU 42. TIÊU CHÍ LựA CHỌN TỒ CHỨC CUNG CÁP DỊCH v ụ

ĐIÉU 42. TIÊU CHÍ LựA CHỌN TÓ CHỨC CUNG CẤP DỊCH v ụ LIÊN

LIÊN QUAN

QUAN
42.3 Không có

\\’0’'V“ ,JJ -<'m
> y ■ Jj

42.3 Công ty Quản lý Quỹ lựa chọn tổ chức cung cấp dịch vụ Đại lý Chuyển
nhượng, Quản trị Quỹ và tổ chức cung cấp dịch vụ Đại lý Chuyển nhượng,
Quản trị Quỹ được quy định cụ thể trong Bản Cáo bạch.
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61.1 b) Giá Dich vu Quản lý Quỹ DFVN-FIX là 0,9%*NAV môt năm. Mức 61.1 b) Giá Dịch vụ quản lý Quỹ DFVN-FIX là 0,9%*NAV một năm.
Giá Dich vu nàv có thể đươc điều chỉnh trone môt khoảng thời gian nhất đinh
hoăc điều kiên cu thế quv đinh bởi Công tv Ouản lv Ouv nhưng không vưcrt
quá mức 0,9%NAV/năm. Viêc điều chỉnh (nếu có) sẽ đươc thông báo công
khai và viêc điều chỉnh Dhải phù hop với auv đinh PhấD luât.
11
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61.2 d) Công thức tính (trích lâp) chi phí Lưu kv. Giám sát đươc auv đinh chi

61.2 d) Công thức tính (trích lập) chi phí Lưu ký, Giám sát tại các Ngày Định giá
như sau:

tiết tai Bản Cáo bach.

Chi phí Lưu
ký/Giám sát
cho kỳ định
giá
12
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_

Giá Dịch vụ Lưu ký/Giám sát
(%) X NAV tại kỳ định giá X s ố
ngày thực tế trong kỳ định giá
Số ngày thực tế trong năm (365
hoặc 366)

ĐIÈU 61. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ

61.3 a) Giá Dịch vụ Quản trị Quỹ được trả cho Tổ chức cung cấp dịch vụ 61.3 a) Giá Dịch vụ Quản trị quỹ được trả cho Tổ chức cung cấp dịch vụ quản trị
Quản trị Quỹ cho Quỹ theo Họp đồng ký kết giữa Công ty Quản lý Quỹ và quỹ cho Quỹ theo Hợp đồng ký kết giữa Công ty Quản lý Quỹ và Tổ chức cung
Tổ chức cung cấn dich vu tùv từng thời điểm có hiêu lưc và Dhù hơn với quy cấp dịch vụ
đinh về thời gian bắt đầu tính tiền Dhí dich vu (nếu có) của Hơd đồng kv két
giữa Công tv Ouản lv Ouv và Tổ chức cung cấD dich vu.
61.3 b) Giá Dịch vụ Đại lý Chuyển nhượng được trả cho Tổ chức cung cấp
dịch vụ Đại lý Chuyển nhượng theo Hợp đồng ký kết giữa Công ty Quản lý
Ouv và Tổ chức cung cấp dich vu tùv từng thời điểm có hiêu lưc và nhù hơn

> Giá Dịch vụ Quản trị Quỹ là 0,045% NAV/năm, Giá Dịch vụ Quản trị Quỹ
tối thiểu được quy định cụ thể tại Bản Cáo bạch.
61.3 b) Giá Dịch vụ Đại lý Chuyển nhượng được trả cho Tổ chức cung cấp dịch
vụ đại lý chuyển nhượng theo Họp đồng ký kết giữa Công ty Quản lý Quỹ và
Tổ chức cung cấp dịch vụ.

với auv đinh về thời gian bắt đầu tính tiền Dhí dich vu (nếu có) của H ơd đồng
kv kết giữa Công tv Ouản lv Ouv và Tổ chức cung cấD dich vu. Để tránh hiểu
nhầm, trường hơp có sư thav đổi Tổ chức cung cấD dich vu Đai lý Chuvển
nhương thì Giá Dich vu Đai lý Chuvển nhương sẽ áD dung Dhù hơD theo auv
đinh của Hơd đồng giữa Công tv Ouản lv Ouv và Tổ chức cung cấD dich vu
Đai lv Chuvển nhương mới và/hoăc thỏa thuân khác (nếu có trong giai đoan

> Giá Dịch vụ duy trì Nhà đầu tư hàng năm là 0,04% NAV/năm, Giá Dịch vụ
duy trì Nhà đầu tư tối thiểu được quy định cụ thể tại Bản Cáo bạch
> Giá Dịch vụ Giao dịch (Mua/bán/chuyển đổi/chuyển nhượng) là 0,03% giá
trị giao dịch.
61.3 c) Công thức tính (trích lập) chi phí Quản trị Quỹ, Đại lý Chuyển nhượng
tại các Ngày Định giá như sau

chuvển đổi Đai lv Chuvển nhương).
61.3 c) Tổng Giá Dich vu Ouản tri Ouv và Giá Dich vu Đai lv Chuvển nhương
không vươt auá 0,5% NAV/năm. Tv lê nàv sẽ đươc kiểm tra vào kv tính Giá
tri Tài sản Ròng ngàv 31 tháng 12 hàng năm. Giá Dich vu Ouản tri Ouv. Giá
Dich vu Đai lý Chuvển nhương đươc auv đinh chi tiết tai Bản Cáo bach của
Quỹ.

Chi phí
Quản tn
Quỹ/Đại lý
Chuyển
nhượng cho
kỳ định giá

_

Giá Dịch vụ tương ứng (%) X
NAV tại k ỳ định giá X s ố ngày
thưc tế trong kỳ đinh giá
-------- ----------- --------------------Sô ngày thực tế trong năm (365
hoặc 366)

61.3 d) Công thức tính (trích lập) chi phí Quản trị Quỹ, Đại lý Chuyển nhượng
(nếu áD dung) đươc auv đinh chi tiết tai Bản Cáo bach.
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61.4 Các chi phí dịch vụ khác theo Hợp đồng ký kết giữa Công ty Quản lý 61.4 Các chi phí dịch vụ khác theo Hợp đồng ký kết giữa Công ty Quản lý Quỹ
và Ngân hàng Giám sát.
Quản tri Quỹ.

