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PHIẾU CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC THU GIỮ, XỬ LÝ TSBĐ 

 

 Căn cứ quy định của pháp luật về việc xử lý TSBĐ; 

 Căn cứ thỏa thuận tại hợp đồng bảo đảm đã ký giữa OceanBank và bên bảo đảm. 

 Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương thông báo về việc thu giữ, xử lý TSBĐ 

để thu hồi nợ như sau: 

- Tên khách hàng: CAO ĐÌNH SƠN 

- Giấy CNĐKKD/CMTND/Hộ chiếu: 111532010 

- Ngày cấp: 09/04/2011  Nơi cấp: Công an TP Hà Nội 

- Địa chỉ hiện tại: Thôn An Thượng, xã Thượng Vực, huyện Chương Mỹ, TP Hà 

Nội. 

- Tên tài sản: Quyền sử dụng đất của ông Cao Đình Sơn với thửa đất số 17, tờ bản 

đồ số 4 có diện tích 166 m2 theo GCNQSĐ, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác 

gắn liền với đất. 

- Đặc điểm tài sản: 

+ Hình thức sử dụng đất: riêng 166m2; chung: 0m2. 

+ Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn 138m2, đất lưu không 28m2. 

+ Thời hạn sử dụng: lâu dài. 

+ Giấy tờ tài sản: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản gắn liền với đất số BD 900188, vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

số : GCN 00053 do UBND huyện Chương Mỹ cấp ngày 28/01/2011 đứng tên hộ ông 

Cao Đình Sơn, thuộc quyền sở hữu, sử dụng của Cao Đình Sơn. 

+ Địa chỉ tài sản: Thôn An Thượng, xã Thượng Vực, huyện Chương Mỹ, TP Hà 

Nội. 

+ Chủ sở hữu tài sản: Ông Cao Đình Sơn 

- Lý do thu giữ TSBĐ: Ông Cao Đình Sơn đã phát sinh nợ quá hạn với Ngân hàng 

Oceanbank rất nhiều ngày. Oceanbank Vương Thừa Vũ đã nhiều lần nhắc nhở và đề 

nghị Khách hàng thu xếp trả nợ cho Oceanbank. Tuy nhiên, đến nay Ông Cao Đình 

Sơn vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ đúng và đủ cho Oceanbank. Vì vậy, Oceanbank sẽ 

thực hiện phương án thu giữ tài sản bảo đảm nhằm tránh thất thoát vốn Nhà nước.  

- Địa điểm thu giữ TSBĐ: Thửa đất số 17, tờ bản đồ số 4 có diện tích 166 m2 tại địa 

chỉ: Thôn An Thượng, xã Thượng Vực, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội. 

- Thời gian dự kiến tiến hành thu giữ: Tháng 09/2018 

 OceanBank xin thông báo tới các bên có liên quan và công chúng nội dung trên. 

Trong trường hợp các bên có liên quan hoặc các tổ chức, cá nhân quan tâm đến những 

nội dung thông báo trên xin liên hệ: Mr Trần Việt Hà. Chức vụ: PGD Phụ trách 

Phòng giao dịch Vương Thừa Vũ  ĐT: 0936606679  để được giải đáp. 

Trân trọng! 
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