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CONG VAN DEN 
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CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
DOe 1p — Tij do — Hanh phüc 

Tinh Long An, ngay45. ....tháng.  .i.  ..närn 2019 

Kfnh 21ri: Cong Ty Quan L Tài San (VAMC) 

Can cr vào Cong vn s& 413NAMC — BAN1 ngày 13/4/2018 cña VAMC 
Ngân hang TMCP Qu6c Dan (NCB) trn trQng thông báo dn VAMC v vic thu gift tài san 

bão dam cho khoân vay cña Cong ty TNH}1 Biofeed nhu sau: 

Stt Mo tã tài san bão dam 

01 

Quyén sü diing dAt t?i  dja clii xa Phong Phü, huyn BInh Chánh, Tp.HCM. Thi'ra dAt 
so: 350, tar ban do so: 2 (theo tai lieu 2005), din tIch dAt: 93,4 m2. So giAy chfrng 
nhn: BA435711, so vào so cap giây chi'rng nhn: CT03066 do Sâ tài nguyen và. môi 
trlx&ng cap ngày 28/10/2010, cp nht biën dng ngày 06/01/2011 và chü sO' hUu bà 
Trân Thi Kim Loan 

02 

Quyn si'r diing dAt tai  dja chi xä Phong Phü, huyn BInh Chánh Tp.HCM. Thira dAt 
so: 351, tO' ban do so: 2 (theo tài lieu 2005), din tIch dat: 93,3 m2. So giây chi'rng 
nhãn: BA435712, so vào so cap giây chiirng nhn: CT03067 do SO' tài nguyen và môi 
truO'ng cap ngày 28/10/2010, c.p nht biên dOng ngay 06/01/2011 và. chü sO' hftu bà 
Trãn Thi Kim Loan 

03 

Quyn s1r diing dAt t?i  dja chi xa Phong Phü, huyn Blnh Chãnh Tp.HCM. Thi'ra dAt 
so: 352, tO' bàn dO so: 2 (theo tài lieu 2005), din tIch dat: 166 m2. So giây chüng 
nhn: BA435713, so vào so cap giây chi'rng nhn: CT03068 do SO' tài nguyen và môi 
tri.rO'ng cap ngày 28/10/20 10, cp nht biên dng ngày 06/1/20 11. Chü sO' hftu ba. 
Trân Thi Kim Loan. 
Ghi chü: Nghia vii bão dam ti thiu cüa ba tài san nay là: 5.500.000.000 dng va 
các khoân phài trã theo hçp dông tin diing dä k két. 

ThO'i gian thu gift: lüc 09 gi& ngày 29/01/2019. 
Dja dim thu gift: Tai cac thi'ra dAt s6 350, 351, 352 tO' bàn d s& 2, khu dan c.r 13C xa Phong 

Phü, huyn BInh Chánh, Thành phó Ho Clii Minh (xin dinh kern thông báo so: 331/2019/TB — NCB 
ngày 07/01/2019). 

Bang yang ban nay, NCB trân trng d nghj VAMC dng thông tin thu gift nay trén trang 
thông tin din tCr cüa VAMC theo dung tinh than cong van so: 41 3/VAMC — BAN 1 ngày 13/4/2018 
cüa VAMC. 
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NGAN HANG TMCP QUOC DAN CONG HOA xA HQI CHLJ NGHIA VIT NAM 
DQc1.p-Tirdo- Hnhphüc 

S: .&../2O 19/TB- NCB Tp. HaNOi, ngày...tháng .&L. 

THÔNG BAO 

(V/v: Thu giü tài san bão dam d xir 1 thu hi nçi vay) 

Kinh gfri: - CongtyTNHiHBiofeed 
- Ong Truo'ng Thanh Phucng Va Ba Trn Thj Kim Loan 
- UBND Xà Phong Phü, Huyn Binh Chánh, Tp.HCM 
- Cong An Xã Phong Phü, Huyn BInh Chánh, Tp.HCM 
- Cong An Phuông 3, Tp. Vinh Long, Tinh Vinh Long 
- UBND Phumg 3, Tp. VTnh Long, Tinh Vinh Long 

- än c& nghj quylt sá: 42/2017/QHJ4 ngày 21 tháng 6 nàm 2017 cüa Quc hi v 
thI diem th 1f ncr xãu cza các to chic tin dyng, 

- Can cz- các quy djnh v giao dich báo dam,' 

- Can cz" hçip dng mua, ban ncr  s: 8240/2017/MBN. VAMC2 - NCB ngày 27/6/2017; 

- Can c& hQp &ng iy quyn sO'.' 8241/2017/UQ. VAMG2 - NCB ngày 27/6/2017; 

- Can c& hQp dng thi chá'p quyn th dyng dôt và/hoçc tài san gn lin v&i dcit s 
001/11/HDTC-BDS/113-11 ngày 26/01/2011 dàng kL giao djch báo dam 
27/01/2011,' 

- Can cz hQp dng tin dyng hgn mic tin dyng so 003/10/HDHM/113-11 ngày 
3 0/0 7/2010 và các phy lyc dInh kern du'crc lgi' giia NgOn hang TMGP QuOc Dan - 
Chi nhánh Long An (trwác day là Ngân hang TMCP Nam Viet) và COng ty TNHH 
Biofeed; 

- Can cz Quyt djnh thu gii' tài san san bào dam d th lj sá:.  ..34..  ./2019/QD-
NC'B.ngay.-.. /. . ./ 2019 cza Ngán hang TMCP QuOc Dan. 

Ngày 17/12/2018 Ngan hang TMCP Qu6c Dan (NCB) dà ban hành Thông báo s& 
305/2018/TB-NCB g1ri Cong ty TNHH Biofeed, ông Tnrcmg Thanh Phuang và bà Tr.n Th 
Kim Loan v vic bàn giao tài san bão dam d xir 1 thu hi nç. Theo dO, ht thai han  15 
ngày k tr ngày thông báo COng ty TNH}1 Biofeed, ông Truang Thanh Phuong, bà Trn 
Thj Kim Loan phài thirc hin bàn giao tài san nêu trén cho NCB; nhimg dn thai dim hin 
nay Qu cong ty, ông Phumg và bà Loan dâ không tr nguyen thirc hin, NCB tin hãnh 
thu giü các tài san bão dam sau: 

I 



1. Tài san bão dam hl thu gift: 

Sti Mo tã tài san bão dam 

01 

Quyn si'r diing dt tai  dja chi x Phoñg Phü, huyn Binh Chánh, Tp.HCM. 
Thra d&t s6: 350, t? bàn d s6: 2 (theo tài lieu 2005), din tIch dt: 93,4 

2• S6 giAy chirng nhân: BA43571l, s6 vào s c&p giy chirng nhn: 
CT03066 do Sâ tài nguyen và. môi truOng cp ngày 28/10/20 10, cp that 
bin dng ngày 06/01/2011 và chU so hüu bà Trn Thi Kim Loan 

02 

Quyn sO thing dt t?i  dja clii xA Phong PhO, huyn Binh Chánh Tp.HCM. 
Thi'ra dt s: 351, t?Y bàn d6 s: 2 (theo tài Iiu 2005), din tIch dat: 93,3 
m2. S6 giy chOng nhàn: BA435712, s vào s cp giy chOng nhn: 
CT03067 do SO tài nguyen và môi triiing cAp ngày 28/10/20 10, cp nht 
bin dng ngày 06/01/20 11 và chO sO hftu bà Tr.n Thi Kim Loan 

03 

Quyn sO diving dAt tai  dja chi xA Phong Phü huyn BInh Chánh Tp.HCM. 
Thixa dat sO 352, t ban do so 2 (theo tai lieu 2005), diên tich dat 166 m2  
S giAy chOng nhân: BA435713, s vào s cAp giAy chOng nhn: CT03068 
do SO tài nguyen va môi trtIng cAp ngày 28/10/20 10, cp nht bin dng 
ngày 06/1/2011. Chü sO hftu bà Trn Thi Kim Loan. 
Ghi chñ: Nghla vi báo dam ti thiu cüa ba tài san nay là: 5.5 00.000.000 
dng và các khoàn phãi trâ theo hcip dng tin d%ing dâ k kt. 

2. Nghia v dirçc bão dam: 

Theo hcip dng th chAp quyn sO ding dAt và/hoc tài san gn lin vOi dAt s& 
001/11tHDTC-BDS/113-11 ngày 26/01/2011 dãng k giao djch bào dam 27/01/2011, dã 
diiçic cOng chOng và dang k giao djch bào dam theo quy djnh cOa pháp lu.t. 

3. L do thu gift: 

Cong ty TNHH Biofeed, ông Trucing Thanh Phircing và bà Tthn Thj Kim Loan dä vi 
phm nghia vi trà nçi theo các hgp dng hn mOe tin dipg s6: 003/10/HDHMJ113-11 ngày 
30/07/2010 và các phi lic dinh kèm dtrçic k gifta Ngân hang TMCP Quc Dan — Chi nhánh 
Long An (truOc day là Ngãn hang TMCP Nam Vit) và Cong ty 1'NHH Biofeed. 

Cong ty TNHH Biofeed, ông Trixcmg Thanh Phucing và bà TrAn Thj Kim Loan không 
tr nguyen bàn giao tài san theo Thông báo s6: 305/2018/TB-NCB ngày 17/12/2018 cUa 
Ngân hang TMCP Quc Dan. 

4. Bin phip thu gift: 

Chñ tài san bão dam cO trách nhim bàn giao thirc cija tài san bào dam cho NCB d 
tin hành xCr l thu hi nq theo quy djnh pháp lut. 

5. Thô'i gian thijc hin vic thu gift tài san th chAp: 

Thii gian thu giii: ngày tháng näm dn khi kt thüc qua trinli thu giü. 
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Dja dim thu gift: T?i  các thira ctht s 350, 351, 352 t?.y bàn d6 s6: 2, khu dan cu 13C x 
Phong Phü, huyn Binh Chánh, Thành ph6 H ChI Minh. 
6. Nghia vy cüa Cong ty TNLIH Biofeed, ông Trtro'ng Thanh Phuong v ha Trn Thi 

Kim Loan 

Trong khoang thai gian tIr ngày NCB phát hành Thông báo nay dn ngày thu gift tài san 
bão dam, Cong ty TN}IIH Biofeed, ông Trixmig Thanh Phucmg vã bà Trn Thj Kim Loan có 
trách nhim di chuyn the tài san dang hin hftu trên và trong khuon vien tài san bj thu gift 
nhtmg không thuc tài san bj thu gift ra khôi khuôn viên tài san bj thu gift (Các chi phi phát 
sinh trong qua trInh di chuyn së do Cong ty TNHH Biofeed, ông Trizcing Thanh Phiwng 
và b Trn Thj Kim Loan ti,r chju trách nhim thanh toán). 

Cong ty TNHH Biofeed, ông Trwmg Thanh Ph.rcing và bà Trn Thj Kim Loan có trách 
nhim bàn giao tài san bâo dam d NCB xir 1 thu hM nq theo quy djrih. Toàn b chi phi 
pha.t sinh trong qua trInh thu gift tài san s do Cong ty TNHH Biofeed, ông Trucing Thanh 
Phixmg va ha Trn Th Kim Loan có nghTa vi phãi thanh toán. Trong tnrmg hcip Cong ty 
TNHH Biofeed, ông Trucing Thanh Phuang và bà Trn Thj Kim Loan không bàn giao tài 
san hoc có hành vi can trâ qua trInh thu gift hcip pháp cüa NCB phài bi thwing hoc bj 
th1hãnhviviphm. 

NCB trãn trong thông báo dn Qu cci quan và các don vj, cá nhân có lien quan bi&, 
dng thtii kInh d nghj Qu cci quan, don vj, cá nhân h trçl NCB trong vic thu gift d 
l thu hi ng theo quy djnh pháp 1ut. 

Trân trQng. 

TUQ.CHIJ TICH H])QT 
PGD TTXLN PHIJ TRACH ium vçc MIEN NAM 

NH 

Noi nhân:  
- Nhu kInh gCri; 
- Ltru HC, 1TXLN, CNLA 
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