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NGAN HANG TMCP 

sAi GON — HA NQI 

CONG bA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 

Dôc lap - Tr do - Hinh phñc 

Ha Nôi, ngày 3 tháng 3. nám 2021 

S: /2021/TB-SHB 

 

THÔNG BAO 

(V/v:Thu giü và x l tài san báo ä'ám) 

Kinh 2ü'i:  Khách hang: Cong ty TNIIH Thanh Lam 

Ben bão dam: Ong Nguyn Th Phit và bà Tru'ong Thi Thñy 

Can ci Bô lut Dan s s 91/2015/QHI3 ngày 24/11/2015 cüa Nrthc c5ng hôa xä h( chi 

nghia Vit Nam; 
- Can cá Nghi quyê't s 42/2017/QHJ4 ngày 21/6/2017 cza Quc h3i v thI dim th iJ nçi 

xâu cüa các to chác tin dng, 
Can ci Diu 1 Ngân hang TMGP Sài GOn — Ha Ni dã dwçxc Ngán hang Nhà nzthc xác 

nhán tii van bàn sO
]J/11/2016, 

- Can th Hçxp dng tin dyng dài han sá: Ol/2013/HDTDTDH'SHB.QN ngày 
09/12/2013 dã 1g giia Ngán hang TMCP Sài Gôn — Ha N.5i, Chi nhánh Quáng Ninii cling 

COng TNHH Thanh Lam; 
Can ci Hçp dng th châ'p quyn th dyng dct s cOng chng: 24 7/2013/HDGD qyn 

s6 

01 VP/CC-SC/HDGD 1g ngày 19/12/2013 dã kj gifftz Ngán hang TMG? Sài Gôn — Ha 
Ni, Chi nhánh Quàng Ninh cling Ong Nguyen The Phiçt bà Truvng Th/ Thliy; 

Can cá thông báo so: 527/2021/TB-SHB ngày 28/01/2021 v vic yêu cdu thanh wan ncr 

hoãc tu nguyen bàn giao tài san báo dam dê th l) thu hOi ; 

- Can th QuyOt dinh thu hi toàn bç5 khoán ncr, thu gii tài san báo dam sO Q/2021/QD 

SHB ngày V/Q2/2021 cüa Ngan hang TMCP Sài GOn — Ha NQi, 

Can th thitc trang khoán nçi cza Khách hang Cong ty TNIIH Thanh Lam 

Ngân hang TMCP Sài Gàn — Ha Ni (SHB) thông báo tài Cong ty TNBH Thanh 

Lam biêt khoãn vay cüa qu cong ty theo Hçip dông tin ding c1 k)' vài Ngân hang TMCP 

Sài Gôn — Ha Ni, chi nhánh Quãng Ninh dã qua hn và chuyên sang nq xâu. 

Mc dü Ngân hang SHB nhiu ln h trçY, tao diu kin d khách hang là Cong ty 

TNHH Thanh Lam thanh toán nghia vi trà nq, tuy nhiên den thii diem hin tai CôRg ty 

TNHIIH Thanh Lam van không thic hin dUng các cam kêt trà nç, vi phani nghTa vi trâ 

nçc theo Hqp dông tin dimg. 
Ngày 28/01/2021, SHB dä gui Thông báo s: 527/2021,'TB-SHB yeu câu thanh toán 

nq ho.c bàn giao tài san bão dam dê xir N', thu hôi nq. Tuy nhiên, cho den nay 
Cong ty 

TNHII Thanh Lam không thanh toán khoãn ncr và ben báo dam là Ong Nguyn Th 

Phit a bà Trirong Thj Thüy cling khong thirc hin nghia vi1 bàn giao tài san bao dam 

theo yêu câu cUa Ngân hang SHB. 

Bang van bàn nay, Ngân hang SHB thông báo cho 
Cong ty TNHH Thanh Urn và 

ben bão dam là Ong Nguyen The Phit và bà Trtro'ng Thj Tbüy biêt SF113 së tiên hành 



thu gi toàn b tài san báo dam cho khoán vay theo HcTp dng th chAp quyn sü ding dAt 

s6 Cong ching: 247/20131-IDGD quyén so 01 VP/CC-SCC/HDGD k ngày 19/12/2013 dã 
k giüa Ngân hang TMP Sài Gôn — Ha Ni, Chi nhánh Quãng Ninh cüng Ong Nguyn 
Th Phit và bà Tnxcing Thj ThUy. 

1. Tài san thu gift và xur Iv: 

Quyen th dung dt tai thi'a dát sá: 125; To' ban d so': 18, ti dja chi: To' 49C, 
phzrOng Cam Thànb, Cam Phá, Quáng Ninh (nay là TO 4, ichu 6, phu-O'ng Cám Thành, ('am 
Pith, Quang Ninh); Din tIch: 76,3 m2 (Bay mu-ui sáu pháy ba met vuóng) Trong dO, Do't 

a: 76,3 m2, Dat TCLN. 0 m2; Hmnh thic th dung: Riêng. 76,3 m2; ('hung: 0 m2; Thai han 
sz dng. Láu dài, Nguón gOc th dung: N/ian  chuyên nhwg QSD. Tài san gàn lien vO'i 
ddt: bao gOm toàn bó CTXD trên dOt do ben báo dam dOu tu' igo 4p trithc và trong khi 
thi chOp cung thuôc TSTC theo GCN QSDD sO AM 779753, sO vào so H1612 do UBND 
dii xd Cam P/ia cOp ngày 06/06/2008. 

2. Thô'i gian thu gift: Sau 15 ngày ké tir ngày SHB cong khai thông tin thu giU Tài 

san báo dam; 

3. tha diem thu gift: Tii Tài san báo dam. 

Yêu cAu Cong ty TNHH Thanh Lam, ben bão dam l Ong Nguyen Th Phiêt va 
bà Trirorng Thi Thüy cung nhIrng ngui có lien quan có mat  dung th&i gian dja dim 
theo thông báo. 

Vy, Ngân hang TMCP Sài Gôn - Ha Ni thông báo tâi qu ông/bà duçic bi& va 
nghiêm tüc thrc hin. 
MQi thông tin lien h: 

- Ong Nguyn Nhu Mmnh 

a 

Chiirc vi: Nhân viên thu giü BDS 

- DTDD: 09787368Th Da chi: TAng 3, SHB 71 Hang Trng, Q.  Hoàn Kim, Ha Ni. 

Trân trQng thông bao! 

Nul ,thân:  

- N/ut trên; 
-  Tong Giám do'c (d báo cáo) 
- UBND phu'c'ng Cam Thành, TP Cam 

Pith, tinh Qtthng Ninh (dé phôi hçip); 
- Cong an phu-àng Cam Thank, TP Cam 

Ph4 tinh Qung Ninh (dêphói hçip); 
- Lu-u: VP, Khói QL&XLN CVE. 
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