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THÔNG BAO THU GIC' TAI SAN BAO DAM 

- Can ci'c Nghj quylt s 42/201 7/QHJ4 dzrc Quóc hi ntrác Cong  hOa xa hi chz ngha 
Vzt Nam khoa XIV, ky hp thit 3 thong qua ngay 21 (hang 6 náni 2017 ye tin them xzr ly 
n'xOu cia cOc to chz-c tin dyng; 
Can cz'c Chi 112/ s 32/C T-T1'g ngày 19 tháng 07 nOm 2017 cüa Th ttthng hInh phz v 
vic triên khai tIirc hin Nghj quyCt sO 42/2017/QHI4 ngày 21/06/2017 cza Qu6c hi 
ntthc Cc3ng hôa xã h5i chz nghia Viçt Nani; 
Can cz Hcrp c1ng tIn dyng s 3317239 ngày 03/06/2015 giia VPBank vái ông Lê 
Thanh Quang; 
Can cir Hçrp dng t/i châp quyê'n sO' deng da1t s6 cong chzng 19 73/2015, quyn s6 02-
2015 ngày 25/05/2015 giIa VPBank vOl Ong Lê Thanh Quang; 
Can ci'r Hçrp dO'ng Mua ban n s 6836/2018/MBN. VAMC-VPBANK k ngày 28 tháng 

• 12 nãm 2018 g1z?a VPBank và VAMC; 
COn cO' Hcrp dng Uy quyii sO' 683 7/2018/UQ. VAMC-VPBANK kj' ngày 28 thOng 12 
nOin 2018 giO'a VPBank và VAMC, 

Trên ci s üy quy&n ctXa Cong ty TNHH int thành viên Quãn 1 tài san cüa các t chr 
dung Vit Nam (VAMC), Ngân hang TMCP Vit Nam Thjnh Vucrng (VPBank) thông 
thc hin thu giO tài san th chp nhu sau: 

Thô'i gian thu gifl':  Sau ngày 15 thang 03 nm 2019. 

- Dia dim thu gi&: Can hQ chtmg cu S6 2502, Nhà T02 — Khu do thj Vinhomes Times City, 
s6 458 &thng Minh Khai, phumg Vinh Tuy, qun Hai Ba Trung, thành phó Ha Ni. 

- •Tài san thu gi&: Toàn b Can h chung cis s6 2502, nhà T02 — Khu do thj Vinhomes 
Times City, thuOc quyn sâ htlu cia ben th chp theo "Giy chCrng nhn Quyn sr diing 
dt quyn s hthi nhà a va tài san khc gn 1in v&i dt" s6 CA 186601, s6 vão s6 cp 
GCN: CS 10376 do S& tài nguyen vâ môi truOng thành ph8 Ha Ni cp ngày 13/05/20 15 
mang ten ông LC Thanh Quang. 

L'' do thu giO: Ong Lê Thanh Quang vi phtm nghiCm trQng nghia vi trã nq cho VAMC 
theo Hqp ding tin dung s6 3317239 ngày 03/06/2015 k gina ông Lé Thanh Quang vOi 
VPBank. Trên c s& üy quyn cüa VAMC cho VPBank v vic thu gi& tài san bào dam d 
xr l thu hi nçi và các quy djnh cUa pháp lut có lien quan, VPBanktin hành thu gi tAi 
san bão dam trén theo quy dinh tai  Diu 7, Nghj quy& s6 42/2017/QHI4 ngày 21/6/20 17 
cUa Qu6c hi ntrâc Cong hOa x hi chü nghia Vit Nam v thI dim xr l nçi xAu cüa các 
t6 ch(rc tin dung. 

Theo quy djnh ti Khoàn 3, Diu 7, Nghj Quy&t s6 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 cia 
Qu6c hi, ch.rn nhtt là 15 ngày trtrâc ngày tin hành thu gi tài san bão dam là bt dng san, 
t6 chfrc tin ding, chi nhánh ngân hang ntrâc ngoai, t6 chüc mua ban, x& l nq xAu thi,rc hin 
cong khai thông tin v th&i gian, dja dim thu giO' tài san bão dam, tài san báo dam duc thu 
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- Bla diem thu giU; Cn h chung cu s 2502, Nhà T02 — khu do thj Vinhomes Times 
City so 458 dtr&ng Mirth Khai, phu&ng \'nh Tuy, qun Hai Ba Trung, thành phO Ha 
Ni. 

• ThOi gian thyc hin thu gifr: Sau ngày 15103/201Q. 

Kmnh mong nhn duçic sr h trg cüa Qu' COng ty .1. 
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