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NGAN HANG TMCP 

SAl GON — HA NO! 

CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIET NAM 
Dc 1p - Tir do - Hinh phéc 

 

Ha Nói, ngày 02g  tháng Y. nám 2020 

S& 2iá. /2020/TB-SHB 

THÔNG BAO 

(V/v. Thu g1ü và xz' lj tài san báo dam) 

KInh 'üi:  - Khách hang: Cong ty TNHH Lam Vu. 
- Da chi: S 30, ngö 48, phtr?rng Thi Cu, thành phil Bc Ninh, tinh Bc Ninh. 
- Ong Lê Thanh Lam và bà Vu Thi Lan Anh 

S S - Bla chi: 23B Le Van Th!nh, khu 2, phiroiig Suoi Hoa, thanh pho Bac Ninh, 
flnh Bc Ninh 

Can cj- Bô luat  Dan sr s6 91/2015/QHJ3 ngày 24/11/2015 cia Nzthc C'5ng hda th 
h5i chz nghkz Vit Nam; 

Can cz- Nghj quye't so' 42/201 7/QHJ4 ngày 21/6/2017 cza Quc Mi v thi dim xzt 
l ncx xâu cza các tO chz-c tIn dyng, 

Can ci Diu l Ngân hang TMCP Sài GOn — Ha N5i dO dwçxc NgOn hang Nhà nzthc 
xác nhn tQi van ban sO 8662/NHNN-TITGSNNngày 11/11/2016; 

- Can th các HQp dng tin dung dâ kj giCa NgOn hang TMCP Sài GOn - Ha N3i chi nhánh 
Bàc Ninh (SHB) vái COng ty TNHHLám V1 và Khê u-ac nhán ncr kern theo, 

- Can ci'i HQp dng th ch4o Quyn s& dsng da't sc cOng chzng. 2487.2013/HDTC quye2n 
sO: 01/2013/HDGD /g ngày 2 9/08/2013 g1üa Ngán hang TMCP Sài GOn - Ha Ni chi 
nhánh Bãc Ninh (SHB) vái Ong Lé Thanh Lam và bà Vu Thj Lan Anh. 

Can ci Hcrp  ddng zy qin so 5267/2016/UQ. VAMC2-SHB kj ngày 2 7/12/2016 và HQp 
dông tha dói bO sung Hçip dóng zy quyên sO: 5267/2016/UQ. VAMC2-SHB /c)' ngày 
27/12/2016 s: 6101/201 7/UQJ/VAMC2-SHB lg ngày 22/05/2017 gilki Cong ty TNHH 
MTV Quan l tài san cia các td chic tin dyng Vit Nam vái Ngdn hang TMCP Sài GOn — 
Ha N(äi; 

Can th thông báo sá:1782/20201TB-SHB ngàyd/04/2020 v vicyêu cdu thanh toán 
ncr hoäc tir nguyen bàn giao tài san báo dam dé xz 1j5 thu Mi nci; 

Can ci Quylt dfnh thu hi toàn b khoán ncr,  thu giü tài san báo dam so 
6 . ../2020/QD-SHB ngày'22/!/2020 cia Ngán hang TMCP Sal Gôn — Ha Ni; 

Can th thirc trgng khoán ncr cia Khách hang là Cong ty TNHH Lam VIL 

Ngân hang TMCP Sài Gôn - Ha Ni (SI-[B) thông báo t6i Khách hang là Cong ty 
TNHH Lam VU biêt khoãn vay cüa cong ty theo Hçp dông tin ding dã k3" von Ngan hang 
SHB dA qua hin và chuyên sang nq xâu. 

Mc dü Ngan hang SHB nhiu 1.n h trçl, t?o  diu kin d Cong ty TNI-ll-I Lam VU 
thanh toán va thc hin nghia vii trã nçi, my nhiên den thi diem hin ti khách hang vn 
khOng thrc hin dung các cam kêt trã nq, vi phm nghia vi trá nçi theo Hçrp dông tin diing. 



TUQ. TONG GIAM nOc 
PHO TONG GIAM DOc 

DOC KHOI QL&XLNCV 

'/NGAN HA 
'THUaNG ?AAI CO P.AN 

\SAI GON-HN 

Ngày.iO4/2020, Ngan hang SHB dä gui Thông báo s& B2/2020/TB-SHB yeu 
câu thanh toán nç hoc tr nguyen bàn giao tài san bão darn dê xr 1, thu hôi nçl. Tuy 
nhiên, cho den nay Cong ty TNHH Lam Vu van không thuc hin nghra vi thanh toan 
khoàn nç, ben bào dam là ông Lê Thanh Lam và bà Vu Thj Lan Anh cüng không thrc hién 
vic bàn giao tài san bão dam theo yêu câu cüa Ngân hang SHB. 

Bang van bàn nay, Ngàn hang SHB thông báo cho Cong ty TNHIH Lam Vu. ông Lê 
Thanh Lam và ha Vu Th Lan Anh biët là Ngân hang SI-lB së tiên hành thu giU toàn b tài san 
báo dam cho khoãn vay cüa Cong ty TN}{H Lam Vu theo Hçip dng th chip Quyn sü diing 
dat so cong chung: 2487.2013/1-IDTC quyên so: 01/2013/HDGD k ngày 29/08/2013 giva 
Ngàn hang TMCP Sài GOn - Ha Ni chi nhánh Bäc Ninh (SHB) vth ông Lê Thanh Lam và bà 
Vu Thi Lan Anh. 

1. Tai san thu gifr vã xfr 1: Quyn th dyng dá't cling toàn b các quyn và iqi Ich 
phát sinh ti't tài san cia Ben the chap dôi vái tlilra dat so: 11, t& ban dO sO: 25, diçn 
tIch: 746.0 m2 (Bang chI: Bay tram bOn mu'o'i sáu met vuOng); Hinh th&c th dung. 
Riên: 746 m2; Th&i hgn sz' dyng. LOu dài, Myc dIch sñ' dyng: DOt a tzi nOng thOn, 
NguOn gOc sz dung dOt: Nhà nwác cOng nhan  quyên th dyng dOt, tai dia chi. ThOn 
Cy-u Tzr, xã NgQc Xá, huyçn Qué Vö, tinh BOc Ninh, theo giOy ching nhan  quyên s 
dyng dOt quyên sá hiru nhà 0' và tài san khác gãn lien vái dot so: BN 481618, sO vào 
so cOp GC'N: CH 00214/QD2471 do UBND huyen Qué Vö, tinh BOc Ninh cOp ngày 
2 0/1 2/2012 cho bà Do Thj Dcii và dã chuyên nhu'qng cho ông Lê Thanh Lain và bà 
Vu Thj Lan Anh ngày 28/08/2013 theo Hcrp dOng chuyên nhu'qng QSD dOt sd 19, 
quyén so 01 do UBND xd NgQc Xák5 ngày 15/06/2013. 

2. Thô'i gian thu giu': Sau 15 ngày kê tü ngày Ngân hang SHB cong khai thông tin thu 
giu Tài san báo dam; 

3. Dja diem thu gifr: Ti ni cO Tài san bào darn. 
Yêu cu ông Lé Thanh Lam và bà vu Thj Lan Anh!Bên giü tài san bão darn có rnt 

dung thi gian dja diem theo thông báo. 
Vy, Ngân hang TMCP Sài Gôn - Ha NOi  thông báo ti qu Cong ty và ông/ha di,r?c 

biêt và nghiêm tue thirc hin 
Thông tin lien h: 

- Ong: Mai Van Hin - DTDD: 038 560 1123 - Email: hien.mv@shb.com.vn.  
- Dja chi: Tang 3, SO 71 Hang Trông, Qun Hoàn Kiern, thành phô Ha Ni. 

Trân tr9ng thông báo! 

Noinhân:  

- Nhwtrên; 
- Tong GiO,n dOc 'dê báo cao,); 
- UBND xâ NgQc Xá, huyn Qué V5, tinh BácNinh,(dê Ph/h); 

COng an xä Ngçc Xá, huyn Qué VO, linh BOc Ninh;(dê Ph/h); 

- Luu: VP, Khi QL&XLN CVD. 

NGUYEN HUY TA! 


