
CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 

DIc Ip - Tur do - HtnIi ph tic 
NGAN HANG TMCP 

SAl GON — HA NQI 

 

Ha N(51, ngày 66 tháng 5.nãni 2020 

Se,: &20(2.. /2020/TB-SHB 

THÔNG BAO 

(V/v: Thu giü và xi 1j tài san báo dam) 

KIn/i Arj'i: - Khách hang: ông Nguyen Due Minh và ha D Giáng Hu'o'ng 

Bla clii: t 4, khu Hoâng Hoa Thám, phurng Mao  Khê, thj xã Dông 

Triu, tinh Quãng Ninh. 

- Can ct'c Bô lut Dan s so' 91/2015/QHI3 ngày 24/11/2015 cza Nithc Cong hôa xã hi chü 
nghia Vit Nain; 

Can cz.' Nghj quylt sO' 42/201 7/QH14 ngày 21/6/2017 cza QuO'c hi ve thI die2rn th lj nq xa'u 
cia các tO cht'cc tin dyng; 

- Can c Diu l Ngán hang TMP Sài Gôn — Ha Ni d thicic Ngân hang Nhà nuác xác nhn 
t4ii van ban so 8662/NHNN-TTTGSNN ngày 11/11/2016; 

Can cz Hop dng tin dyng và các khê' u6c nhan  nçi da I giüa Ong Nguyln Di'c Mqnh và bà 
DO Giáng Huvng v&i Ngân hang TMCP Sài Gôn - Ha N5i; 

- ãnth J-Icxp  dng thE chd'p quyn s& hu nhà a và quyn sz dyng ddt 0' sO' cOng chz'ng: 150 
quyên sO: 01/TP/CC-SCCHDGD k3 ngày 24/01/2017 và phy lyc Hcxp dOng the chap sO cOng 
ching !169  quyCn sO: 02/TP/CC-SCC/HDGD k3 ngày 21/6/2017 và phy lyc HQp dOng the 
chap sO cOng cIn'ng 1664 quyên sO: 03/TP/CC-SCC'/HDGD kj' ngày 29/8/2017: 

àn th vào Hçip &ng mua ban nx sO' 3894/2019/MB N. VAMC-SHB và Hop dng iy quyn so' 
3895/2016/UQ. VAMC-SHB ngày 30/12/2019 gii'a Cong ty TNHH MTV Quán l tài san cta 
các tO chtc tin dyng Vit Nam vó'i Ngân hang TMCP Sài Gôn — Ha Ni, 

Can cz- thông báo sO': 4'g4./20201I'B-SHB ngày 23./.4./2020 v vic yêu cdu thanh toán nçi hoc 
tir nguyen bàn giao tài san báo dam dê xit lj thu hOi nci; 

('an ct2' Ouyê't djnh thu hi toàn b(5 khoán ni, thu giü' tài san báo dam sO' .... /2020/QD-SHB 
ngày (?E/.5./2020 cia Ngan hang TMCP Sài GOn — Ha N3i; 

Can ci't thtc trqng khoán no' cia Khách hang OngNguyên Dt'c Mqnh và bà DO' Giáng Hu'o'ng; 

Ngãn hang TMCP Sai Gôn - Ha Ni (SHB) thông báo tó'i Khách hang ông Nguyn Drc Manh  vâ 
bà Do Giáng Hixong bi& khoãn vay cüa ông Nguyen Dirc Mnh và ba D Giáng Huang theo Hpp 
dông tIn diving dä k vó'i Ngân hang SHB dã qua hn và chuyên sang nçYxâu. 

Mc dü Ngan hang SHB nhiu 1n h trçY, to diu kin d ông Nguyn Düc Manh  và bà D 
Giáng Huo'ng thanh toán vã thrc hin nghTa vii trã ng, tuy nhiên den thô'i diem hin ti khách hang 
van không thuc hiên dung cac cam kêt tra no, vi pharn nghia vu tra no theo Hap dông tin dung 

Ngày ./../2O2O SHB dâ g11i Thông báo se,AJH/2O2O !TB-SHB yêu c.0 thanh toán no hoäc 
bàn giao tài san bão dam dê xir 1, thu hôi ng. Tuy nhiên, cho den nay ông Nguyen Düc Manh  và bà 
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EJt Giáng Hrong vn không thirc hin nghTa vi.i thanh toán khoán nçx, cüng khong thitc hin vic ban 
ko tài san bâo darn theo yêu câu cüa Ngân hang SHB. 

Bang van bàn nay, Ngân hang SI-TB thông báo cho ông Nguyn Dic Mnh và bà D Giáng 
Hmng biêt là SHB së tiên hành thu gir toàn b tài san báo dam cho khoãn vay ciia ôngNguyn DLC 

Mçinh và bà Do Giáng Huong theo Hçp dông the chap so cong chrng 150 quyên so: 01/TP/CC-
SCCHDGD k ngày 24/01/2017 và phii 1itc Hpp dông the chap so cong chirng 1169 quyên so: 

2/TP/CC-SCC/HDGD k2 ngày 21/6/20 17 và phii liic Hçip dOng the chap so cong chimg 1664 quyCn 
s: 03/TP/CC-SCC/HDGD k ngày 29/8/20 17. 

1. Tài san thu gi& và xfr 1: 
Tài san 01: Quyên sâ hüu nhà 6 va quyn sfr diing. dat a ti Khu Hoàng Hoa Thám, phuông 

]'1to KhC, thj xä Dông Triu, tinh Quãng Ninh theo Giy chirng nhn s BX 182105, vào so cap 

iy chirng nhân s CH 15673 ngày 11/6/2015 do UBND thj xã Dông Triêu cap cho ông Nguyen 

Irc Mnh và bà D Giáng Hrning th chip theo Hgp dcng cong chirng s 150 quyên s: 

Q1/TP/CC-SCCHDGD k ngày 24/01/2017 và phi 1ic Hçp dng th chip sé Cong chi1rng 1169 

quyên s: 02/TP/CC-SCC/HDGD k ngày 21/6/2017 Va phi 1Tc Hçp dng th chtp so cOng chrng 

1664 quyn s& 03/TP/CC-SCC/HDGD k9 ngày 29/8/20 17. 

Tài san 02: Quyn sâ hüu nhà a và quyn sr diing d.t a ti Khu Hoàng Hoa Thárn, pluiOng 
Mto Khê, thj xã Dông Triêu, tinh Quãng Ninh theo Giy chirng nhn so BX 182106, vào so cap giây 
c1irng nhân sO CH 15674 ngày 11/6/2015 do UBND thj xà Dông Triêu cap cho Ong Nguyen Düc 
Minh và bà D Giáng Huang the chap theo Hçtp dông cong chirng so iso quyên so: 01/TP/CC-
SCCHDGD k ngày 24/01/2017 và phi hic Hgp dng th chp s cong chirng 1169 quyén so: 
02/TP/CC-SCC/HDGD k ngày 21/6/20 17 và phit 1iic Hgp dOng the chap sO cOng chüng 1664 quyên 
so: 03/TP/CC-SCC/HDGD k ngày 29/8/20 17. 

2. Thôi gian thu gifr: Sau 15 ngày k tr ngày SHB cOng khai thông tin thu giu Tài san báo 
dam; 

3. Da dim thu gi&: Ti noi có Tài san bào darn. 
Yêu c.0 ông Nguyn Dirc Mnh và bà D Giáng ,Hi.rong cO mt dung thai gian dja dim theo thông 

báo 
Vy, Ngân hang TMCP Sài Gôn - Ha Nôi thông báo tói qu khách hang dLrc biêt và nghiêm 

ti1c thuc hiên 

Thông tin lien h: 
- Ong: Vu Kiên Trung - Chuyên viên thu giQ -P.TG Dng San — Khi QLXLNCVD 
- DTDD:0971947325 
- Dja chi: Tng 3, S 71 Hang Trng, Qun Hoàn Kirn, thãnh phô Ha Ni. 

Trâri trQng thong báo! 

Noi ,,hâ,z:  

- N/nt trên; 
- Tong Giám dOc (dê báo cáo), 
- UBND và COng an noi có TSBI) (dé Ph/h,); 
- Li-eu: VP, Khô'i QL&XLN CVD; 

guyên Huy Tài 


