
NGAN HANG TMCP BONG NAM A CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 

SeABank De 1p - T do - Hnh phüc 

S6: Ac42 /2019/CV-SeABank ---(C--- 

V/v cong khai thông tin th lj TSBD HàNôi, ngày5 thángLnám 2019 

CONG VAN DEN
Kinh gui: Cong ty TNJIH MTV Quãn 1 tài san cüa 

Ngy.Oflg3m  2Q4k các tO chfrc tin diing Vit Nam (VAMC) 

Ngán hang TMCP Dông Nam A (SeABank) xin gCri tói Qu cong ty lôi chào trãn trpng. 

Th1rc hin theo üy quyn cña VAMC ti HçTp dng üy quyên so 

13842/2015/UQ.VAMC2-SEABANK ngày 14 tháng 8 näm 2015 và Phii liic s 

2311/2016/UQ1.VAMC2-SEABANK ngày 12 tháng 7 näm 2016, SeABank sê tin hành thu 

gift tai san bão dam cüa bà f1) Thu Ha theo quy dnh ciia pháp 1ut. 

D thrc hin vic clang tâi thông tin cOng khai, minh bach trong qua trInh xir 1 nç xu, 

SeABank kInh d nghj VAMC h trçi clang các van ban dInh kern cong van nay trên trang 

thông tin din ti:r cia Qu cong ty, cii th&: 

1. Thông bao V/v thu gi1 Tai san bao dam d xu ly  thu hOi nv tal SeABank s 

41'(  ./2019/TB-SeABank ngày2'i ./.Od./20 19; 

2. Quyt djnh thu gift V/v thu gift tài san bão dam d xft 1 thu hôi ncx so 
4U /2019/QD-SeABank ngayE/kl./20 19. 

Rt mong nhn duçc sr h trçy ca Qu' Cong ty. 

Trân trQng! 

Noi nhân:  
- Nhir kInh gi 
- HDQTvà BKS (d BC); 

Ban TGE) (d BC); 
Liru VP, QT XLN. 

TUQ. PHO TGB KEEM GB IUiOI xiY L' Nç1 

GIAM)11C.XN KV MIEN BAC 

 

PHAM B1IC TOAN 



  

SeABank Kêt n6i giâ trj cuc sang 

   

So:. ..d&4 /201911B-SeABank CQNG HOA XA HO! CffJ NGHTA VIET NAM 

Bc 1p - Tw do - Hanh phtic 

HaNOi, ngày .3. tháng .L nam 2019 

THÔNG BAO 

(V/v thu gift Tài san dam báo tie' xz' lj thu hi ncr tQi SeABank) 

KInh gfri: BàDThuHà; 

Dia chi: P423-C 12, phir0ng Kim Lien, qun lMng Ba, TP Ha Ni. 

C'án c& Nghj quyIt sO 42/201 7/QHJ4 cza Que'c Hai  v thI diEm xz lj nçx xá'u cza các t4 chi'cc 
tin ding ngày 21/6/2017 và Chi thj so 32/C T-TJ'g cia Thz tuthg ChInh pith ye' triEn Ithal thyv 
hiçn Nghj quyê't se' 42/201 7/QHJ4 ngày 19/7/2017; 
Can ciNghj djnh 163/2006/ND-CF czia ChInhphz ye' Giao djch dam báo ngày 29/12/2006 và 
các van bàn si-a dEi, bE sung, thay the' nè'u co, 
Can cz- HQp dEng tin dyng sE 004091 72/HDTD ngây 2 6/11/2009 gifra SeABank chi nhánh CEu 
Gidy và bà D Thu Hà, 
Can cz- Hpp dEng tin dyng SE 00410267/HDTD ngày 11/5/2010 giüa SeABank chi nhánh CEu 

ayvabaiio Jizulla, 
Can c& Hçip dng the' chá sE cOng ching 1610.2010/HDTC ngày 11/5/2010 gifra SeABank 
chi nhánh CEu Gidy và bà Dc Thu Ha; 
Cãn c& HQp ddng mua, bàn ncr sE 1384/2015/MBN VA]vIC2-SEABANK Icj ngày 14/8/2015 gifra 
Ngan hang TMCP DOng Nam A vái COng ty quán 1j5 tài san cüa các tE chzv tin dyng Vit Nam; 

ãn cz- Hcrp dEng quye'n se' 13842/2015/UQ. VAMG'2-SEABANK và Phy lyc sE 
2311/2016/UQJ. VAMC2-SEABANK gifra Cong ty quán l tài san cza cOc tE chác tin dyng 
Vit Nam vái NgO'n hang TMCF Dong Nam A; 
Can cii- Gidy thy quye'n se' 8722/2018/UQ-SeABank ngay 05/07/2018 ctha Ong Vi DInh KhoOn, 
Fhó Tdng giám dEc cho Ong Fham Dth'c Toàn, Giám dEc Xth l ncr khu virc miEn Bc; 
Can ci tInh hInh thzrc te' khoàn ncr  ctha bà Dë Thu Ha tai SeABank; 

B.ng van bàn nay, SeABank thông báo d bà D Thu Ha va các ben lien quan duçc 

bik: 

SeABank sê tin hành thu gifr 01 bt dng san cüa bà D Thu Ha là tài san bâo dam 

cho khoàn vay cüa bà E) Thu Ha ti SeABarik, chi tit tài san: 

Toàn bô quyn sir ding 965m2 dAt và tài san gn 1in vc9i dAt ti thra dAt s 69, tà bàn 

d s 05 tai dia chi: thôn Ltrcing DInE, xã Bc San, huyn Soc San, TP Ha Ni theo 

Giy chthig nhn quyn sr ding dAt s K142841 ,s vao s cp giy chng nhân 

quyn sr ding dAt s 00960.QSDD do UBND huyn Soc Son cAp ngày 06/11/1998 

cho hO ông bà Ngiiyn Th Hun, dã chuyn nlnicing cho bà D Thu Ha ngày 

07/11/2009;.  

- Thäi gian: Sau 15 ngày k tr ngày phát hành thông báo nay. 

- Dja dim thu gifl: ThOn Luang DInh, xã Bc San, huyn SOc San, thành ph Ha NOi. 
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TUQ. PHO TGD 
GJJXIJL 

GD KilO! XU LV N( / 
C MIEN BAC 

PHAM DIJ'C TOAN 

SeABank Kgt n6i giá tij cuc s6ng 

  

Yêu c.0 các Ben lien quan tr nguyen bàn giao Tài san dam báo cho SeABank ding 

thri gian vã dja dim nêu trên. 
Tnthng hçp the Ben lien quan không bàn giao d'(ing thñ gian và dja dim theo yêu 

cu trén day cüa SeABank hoc CO hành vi chng dii, can trâ, gay rôi trt tr cong cong, 

SeABank s d ngh Ca quan ch(xc n.ng can thip, h trc d thu giU Tài san dam bão theo 

dng quy dinh cña Pháp lutt. 
Sau khi thu giü, SeABank së tin hânh xir 1' theo các phucmg thirc quy djrih td Diu 7 

Hgp dng Th chip và quy djnh cüa Pháp 1ut lien quan. 

Bà D Thu Ha và các ben lien quan phài chju toàn b chi phi cho vic bão v/quàn l' 

Tài san dam bão k tr thai dim thu giü cho dn khi xi:r 1 xong Tài san dam bão, các chi phi 

xir 1, phãt mi Tài san dam bâo và the chi phi hcip 1' khác (nu co). 

Mci vn d xin lien h: 

- Ong Lê Van Trung - Giám dc Thu giü và xir l' TSBD KV min Bc, DT: 0904.757.161. 

- Ong Nguyn Ngc Nam - CVC Thu giU và xir 1' TSBD KV min Bc, DT: 0904.640.686. 

- Dja chi: S 254C Thiiy Khuê, qun Tây H& thành ph Ha Ni. 

Trân tr9ng. 

No'i nbân:  

Nhi-r kmnlh gri; 

VAMC (d BC và d nghi, cong khai 

thông tin); 

UBND P.Kim Lien, xã Bc Scm; 

CA H. Soc Son, CA x BAc Scm; 

Li.ru: XLN. 
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SeABank Kt ni giâ trj cuôc sng 

   

S: ,4cQ43 /201 9/QD-SeABank CQNG HOA xA HOI CHU NGHITA VIET NAM 

Dc Ip - Tir do - Hanh phñc 

Ha Nôi, ngày 4 tháng -4 näm 2019 

QUYET DINH 
(V/v thu giü Tài san dam bâo de' th lj thu hoi ncr tzi SeABank) 

PHO TONG GIAM BOC 
NGAN HANG TMCP BONG NAM A 

Can cz- Nghj quye't sá 42/2017/QH14 cia QuOc Hi ye' thI die'm xi lj ncr  xau czia các t6 cht-c 
tIn c4tng  ngày 21/6/2017 và Chi thj s 32/CT-Jig cza Thz twang ChInhphz ye' trién khai thyv 
hin Nghj quye't so 42/201 7/QHJ4 ngày 19/7/2017; 
Can c&Nghj djnh 163/2006iND-CF cia Chinhphz ye' Giao dich dam báo ngày 29/12/2006 và 
cac van ban tha ddi, bc sung, thay the' niu có, 
Can ci Hcrp &ng tIn dyng se' 004091 72/HDTD ngày 2 6/11/2009 gi12a SeABank chi nhánh C'u 
Gidy và bà D Thu Ha; 
COn cz HQp ddng tin dyng se' 00410267/HDTD ngOy 11/5/2010 gii?a SeABank chi nhOnh Cdu 
Gidy vO bà Dä Thu Ha;  
COn cii- HQp dng the' ch4 sO cOng chz-ng 1610.2010/IIDTC ngày 11/5/2010 giia SeABank 
chi nhOnh Cdu Gidy và bà D Thu Ha; 
COn cii Hcrp dng mua, ban ncr se' 1384/2015/MBN VAMC2-SEABANK k) ngOy 14/8/2 015 gii-a 
NgOn hOng TMCP Dông Nam A vol Cong ty quOn 1j5 tài san cz'sa các te' ch&c tin c4ing  Vit Nam; 
COn cii Hçrp ddng 4y quye'n sd 13842/2015/UQ. VAMC2-SEA BANK và Phy lyc sd 
2311/2016/UQJ. VAMC2-SEABANK gii-a COng y quOn tài sOn cia cOc to chiic tin dung 
Vit Nam vOl NgOn hang TMP DOng Nam A, 
COn cii Gidy zy quye'n se' 8722/2018/UQ-SeABank ngay 05/07/2018 cza Ong Vu Dlnh Khoán, 
Phó Tdng giOm de'c cho Ong Phim Diic Toàn, Giám dO'c Xii lj ncr  khu vuc mie'n Bc; 
COn cii tInh hInh thtc te' khoán ncr  cza bO £) Thu Ha tai SeABank, 

QUYET BINH: 

Diu 1. Thu git 01 Bt dng san cüa bà D Thu Ha là tài san bão dam cho khoàn vay cüa bà 

D Thu Ha ti SeABank. Chi tit v tai san nhi.x sau: 

Toàn b quyn si:r ding 965m2  dt và tài san g&i 1in vâi dAt t?i  thi:ra dAt s 69, tä bàn 

d s 05 t?i dja chi: thôn Lrang Dinh, xã Bc San, huyn Soc San, TP Ha Ni theo 

GiAy chirng nhn quyn sr ding dAt sé K142841 ,s vào s cAp gi&y chiling nh.n 

quy&n sir dung dAt s 00960.QSDf) do UBND huyn Soc San cAp ngày 06/11/1998 

cho h ông bà Nguyn Thi Hun, dã chuyn nhucmg cho bà D Thu Ha ngày 

07/11/20O 
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TUQ. PHO TGD KIEM GD KIlO! X1 LY NQ 
GD XIJ' L'N KHU VIC MIEN BAC 

PTtM DIIYC TOAN 

SeABank Ut xi6i gá tn cuc s6ng 

Diêu 2. Giao cho Khi Xi'r 1 nç cüng SeABank - Chi nh(uih Cu GiAy phi hap voi cac Co 

quan chi'rc nãng, các T chi'rc, Ca nhân có lien quan, thu git, quãn 1 Tài san nêu trên 

theo dng quy dinh  cña SeABank va Pháp lu4t. 

Diu 3. Quyt djnh nay có hiu lrc k tCr ngày k. Dan vj có ten t?i  Diu 2 Quyt djnh nay, 

các Phông, Ban, T churc, Ca nhãn có lien quan, bà E) Thu Ha chju trách nhim thi 

hanh Quyk dinh này.,z 

Noi nhân:  
- NhuDiki3; 
- Ban TGD; 
- VAMC (d BC và d ngh cong 

khai thông tin); 
- Lini: VT, Khôi XLN. 
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