
CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIT NAM 

Dôc lap - Tt do - Hiih phiLc 
NGAN HANG TMCP 

sAi GON —HA NO! 

 

Ha Nôi, ngày 19 tháng5 näm 2020 

S: 2H4.. /2020/TB-SHB 

THÔNG BAO 

(V/v. Thu giff và xz' l5 tài san báo dam) 

KInh jü'i:  - Khách hang: ông Nguyn Cong Tháy và bà Nguyn Th! Luyên 

Dia chi: Thôn BInh Cu, x Hoài Thung, huyn Thun Thânh, 

tinh Bc Ninh 

-Ben th chp: ông Nguyn Cong Thüy yà bã Nguyn Thj Luyên 

Bla chi: Thôn BInh Cu, xä Hoài Thucing, huyn Thun Thành, 

tinh Bc Ninh 

- Can cz Bó lut Dan sc sd 91/2015/QHJ3 ngày 24/11/2015 cza Nu'ó'c Cong hôa xa 
h5i chi nghia Vit Nam; 

Can c&Nghi quyê't so' 42/201 7/QHI4 ngày 21/6/2017 ca Quc hi v thI die2m xi't 
15' nQ' xâu cia các to ch&c tin dyng, 

Can ci Diu l Ngdn hang TMCP Sài GOn — Ha Ni dã du'çrc Ngdn hang Nhà nuác 
xác nh42n tçzi van bàn so 8662/NHNN-TTTGSNNngày 11/11/2016; 

- Can cá các Hop &ng tin dung dd Ic5' giffa ông Nguyn COng Th và bà Nguyen Thj Luye' 
vái Ngán hang TMCP Sài GOn - Ha N5i; 

- Càn czr Hop dng the' ch4p quyn sà hth nhà 6' và quyn th dyng da't 6' sO' cOng ch' 
228/2014 quyên so 01-TP/CC-SCC/HDGD k5' ngày 17/01/2014 và flcip dOngthê c 
quyên sà hffu nhà 6' và quyên sz dyng dat 6' sO cOng chi'mg 263/2014, quyên so 0 
TP/SCC/HDGD k5' ngày 22/01/2014; 

Can ci'c vào HQp d3ng iy quyn so5992/2016/UQ. VAMC2-SHB ngày 30/12/2016 giü'a 
COng ty Quán 15' tài san caa các to chzc tin dyng Viçt Nam vái Ngán hang TMCP Sat 
GOn — Ha Nt5i; 

Cän ci thông báo ñ.021c/2O2OTB-SHB ngày4././2020  v vic yêu cu thanh 
toán ncr hoc ty nguyen bàn giao tat san báo dam dê th 15' thu hOi n 

Can cz Quylt dinh thu hO'i toàn bó khoán nq, thu gil' tài san báo dam sd 
4OT/2020/QD-SHB ngy,I/T/2020 caa Ngán hang TMCP Sài GOn — Ha Ni7i; 

Can cz t/Wc  trQng khothn ncr cza Khách hang Ong Nguyln Cong Thiy và bà 
Nguyen ThfLuyên. 
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Ngan hang TMCP Sài GOn - Ha Ni (SHB) thông báo tâi Khách hang ông Nguyn 
Cong Thüy và bà Nguyn Thj Luyên biét khoân vay cüa khách hang theo H'p dong tin diing 
dã k' vâi Ngân hang SHB d qua han  và chuyên sang nq xâu. 

Mac dü Ngân hang SHB nhiu 1n h trq, tao  diêu kin dê ông Nguyen Cong Thüy 
vâ bà Nguyn Thj Luyën thanh toán và thirc hin nghia vi trá n, tuy nhiên den thi dirn 



hin tai  khách hang vn không thirc hin dung các cam kt trà nç, vi phim nghTa vLi trà 
iç theo I-Içp dông tin diing. 

Ngày~././202- SI-lB dã giri Thông báo sô:&/2Q/TB-SHB yêucu thanh 
toán n hoc bàn giao tài san bào darn dê th l, thu hôi n. Tuy nhiên, cho den nay ông 
Nguyên Cong Thñy và bà Nguyen Thj Luyên vn không thirc hin nghia viii thanh toán 
khoàn ng, ben bão darn cüng chInh là ông Nguyn Cong Thüy và bà Nguyen Th Luyêii 
cüng không thçi'c hin vic bàn giao tài san bão darn theo yêu câu cia Ngân hang SHB. 

Bang van bàn nay, Ngân hang SHB thông bão cho ông Nguyn Cong Thüy vâ bâ 
Nguyn Thj Luyên biêt là SHB së tiên hành thu giQ' toàn b tài san bào darn cho khoán vay 
cüa ông Nguyn Cong Thüy và bà Nguyn Thj Luyên theo Hcip dông the chap quyên sO 
hiu nhà và quyên sn diing dat 6' so cong chüng 228/2014 quyên sO 01-TP/CC-
SCC/HDGD k ngày 17/01/20 14 và Hcip dông the chap quyên si hQ'u nhà 6' và quyên sr 
ding dat ô' so cong ching 263/2014, quyên so 01-TP/SCC/HDGD k ngày 22/01/2014. 

1. Tài san thu gift' và xfl' 1: 
Tàisân 01: Quyen si' dicing dá't thuc. quyn sà ht'u và th dicing cia óng Nguyen 

Cong Thzy và bà Nguyen Thj Luyên, chi tiêt: Quyên sz' dyng dat thza dat so: 35, tO' 
ban dO sO: Olp; dia chi: Thón BInh Cáu, xä Hoài ThwQ'ng, huyçn Thuan  Thành, tin!? 
Bãc Ninh, diên tIch: 51 0in2, si} diing riêng. 51 0rn2, chung: khóng; Myc dIch sz dyng: 
Dat 6' tii nOng thOn; ThO'i han th dyng: Lâu dài,' Nguón gOc si' clyng: Nhà nu'O'c cOng 
nhn quyên st'c dyng dat nhw Nhà nu'ó'c giao dat khOng thu tiên sz' dyng dOt. Theo 
Hop dOng the chOp quyên s& hü nhà 6' và quyên th dyng dat & O cOng ching: 
263/2014, quyên sO 01-TP/SCC/HDGD k ngày 22/01/2014. 
- Tài san 02: Theo HQp dng the cMp quyn s& h12'u nhà 6' và quyn si dyng daft 6' sO' 
Cong chthig 263/2014, quyên sO 01-TP/SCC/HDGD kj ngày 22/01/2014, chi tiCt: 
+ Quyen sir dyng dO't thuc quyn 56' hfru và sir dyng cia óng Nguyen COng T!ny và 
bà Nguyen Thj Luyen, chi tiêt: Quyen sir dyng dat thira dat sO: 114; t& ban dO sO: 
Olp,' dia chi: Thón BInh COu, x5 Hoài Thu'Q'ng, huyçn Thudn Thành, tinh Bäc Ninh; 
dién tIch: 1169n'i2; Muc dIch sic dyng: DOt 6',' ThO'i hQn sir dyng: LOu dài. 
+ Quyn sir dyng dO't thuç3c quyn sO' hii'u và sir dyng cia Ong Nguyen COng Thzy và 
bà Nguyen Thj Luyên, chi tiêt: Quyen sir dyng dat thira dOt sO: 145; tO' ban dO sO: 
Olp; dia chi: Thón BInh Cau, xã Hoài Thuctng, huyçn Thuân Thành, tinh Bãc Ninh; 
diên tIch: 13 7m2m2; Myc dIch sir dyng: Dat 6'; ThOi hQn sir dung: Lau dài. 
+ Quyn sir dyng dO't thu5c quyn sO' hü'u và sir dyng cia Ong Nguyen COng Ththy và 

bà Nguyen Thj Luyên, chi tiêt: Quyên sir dyng dat thira dat sO: 127; tO' ban dO sO: 
Olp, dia chi: ThOn Blnh C'Ou, xã Hoài Thuring, huyn Thuan  Thành, tinh Bãc Ninh; 
diên tIch: 92, 3in2; Muc dIch sir dung: Dat 6',' ThO'i hqn sir dyng: LOu dài. 
+ Quyn sir dyng dO't thu5c quyn sO' htht và sir dyng cza Ong Nguyen COng T/ny Va 
ba Nguyen Thj Luyên, chi tiêt: Quyên sir dyng dat thira dat sO: 86,' tO' ban dO sO: Olp; 
dja chi: ThOn Blnh COu, xã Hoài Thzr'ng, huyn Thun Thành, tin!? Bãc Ninh; di;i 
tIch: 694, 9m2; Muc dIch sic dyng: Dat O', Thô'i hin sir dyng: LOu dài. 
- Tài san 03: Quyn sir dyng da't thu(5c quyn sO' hü'u và sir dyng cza Ong Nguyen 
COng Thiy và ba Nguyen T/?f Luyên, chi tiêt: Quyen sir dyng dat thira dat sO: 115; tO' 
ban dO sO: Olp; dia chi: ThOn BInh C'Ou, xã Hoài ThwQ'ng, huyn Thuán Thành, tinh 
Bàc Ninh; then tIch: 376, 6m2, sic dung riêng: 376, 6rn2, chung: khOng; Myc dIch sir 
dyng: Dat 6' ti nOng thOn; ThO'i hn sir dyng: LOu dài, NguOn gOc sic dyng: Nhà 
nu'O'c cOng nhan  quyên sir dyng dOt. Theo HQp dOng the chOp quyen sO' hI'cu nhà 6' và 
quyen sic dyng dOt & sO cOng ching: 228/2014 quyen sO 01-TP/CC-SCC/HDGD 1cj' 
ngày 17/01/2014. 
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- Tài san 04: Quyn thdyng dá'tthu5c quyn s& hth4 và th dyng cza ôngNguyln 
Cong Thzy và bà Nguyen Thj Luyên, chi tiêt: Quyên th ding dat t/nra dat sO: 182; t& 
ban dO sO: Olp; d/a chi: ThOn Blnh C'áu, xã Hoài ThwQng, huyn Thun Thành, tinh 
Bác Ninh; diên tIch: 174, 9m2, th ditng riêng: 174, 9m2, chung: khong; Miic dIch sz'c. 
dyng: Dat 6,  tai nóng thOn; ThO'i hgn sü dyng: Lâu dài; Nguôn gOc th dung: Nhà 
nwó'c cOng nhan quyên si't dyng dat n/iu' N/Ia nzthc giao dOt khOng thu tiên sz'c dyng 
dat. Theo HQp dóng the chOp quyên s& hcru nhà & và quyên th dyng dat & sO cong 
chá'ng: 228/2014 quyên sO 01-TP/CC-SCC/HDGD kj ngày 17/01/2014. 
2. Thôi gian thu gifl': Sau 15 ngày ké tcr ngày SHB cong khai thông tin thu giu Tài 

san bão darn; 

3. Dja diin thu gifi': Tti no'i có Tài.sân báo darn. 

Yëu câu ông Nguyn Cong Thüy và bà Nguyn Thj Luyn Co rnt dung thai gian dja 
diem theo thông báo. 

Vy, Ngân hang TMCP Sài GOn - Ha Ni thông báo tói qu khách hang dixcic bit 
và nghiém tOc thixc hin 

Thông tin lien h: 
Ong: Vu Kiên Trung DTDD: 0971947325 Email: trung.vkshb.corn.vn  

- Dja chi: Tang 3, So 71 Hang Trông, Qun Hoàn Kiêm, thành phô Ha Ni. 
Trân tr9ng thông báo! 

AToi n/Ia,,:  
- Nhu'irên; 
- Tang Giám dô'c ('di báo cáo); 
- UBND VU Cong an no'i Co TSBD (dC Ph/h,); 
- Lu'u: VP, Khó'i QL&XLN CVD; 


