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THÔNG BÁO 
 

Căn cứ Bộ luật dân sự ban hành ngày 14/06/2015; 

Căn cứ Nghị quyết 42/2017/QH14 ngày 21/06/2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của 

các tổ chức tín dụng; 

Căn cứ các quy định khác của pháp luật; 

Căn cứ Hợp đồng tín dụng số TQH.CN.753.100615 ngày 16/6/2015, Hợp đồng tín dụng số 

TQH.CN.723.100615 ngày 17/6/2015 với Ngân hàng TMCP Á Châu; 

Căn cứ Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số TQH.BĐCN.319.100615 với Ngân hàng 

TMCP Á Châu để đảm bảo cho khoản vay của ông Đoàn Khắc Thắng, bà Phạm Thị Hương, ông Bùi 

Viết Minh, bà Đoàn Thùy Giang; 

Căn cứ các văn bản khác đã được ký kết giữa ACB và Khách hàng; 

Vào năm 2015 Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) nhận thế chấp tài sản là Quyền sử dụng đất và 

tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 143+171, tờ bản đồ số 06 địa chỉ số 08 (nay là số 8A) phố Bà 

Triệu, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội thuộc quyền sở hữu/sử dụng của ông 

Đoàn Khắc Thắng và bà Phạm Thị Hương để đảm bảo nghĩa vụ trả nợ của quý khách hàng tại ACB. 

Việc thế chấp/cầm cố tài sản đã thực hiện thủ tục công chứng hợp đồng thế chấp và đăng ký giao 

dịch đảm bảo theo quy định. 

Mô tả tài sản bảo đảm: 

Đối với TSBĐ là bất động sản (Mô tả theo chủ quyền): 

 Diện tích đất thế chấp: 57,30 m2 

 Loại đất: đất ở tại đô thị 57,30 m2 

 Thời hạn sử sụng đất: Lâu dài 

 Diện tích tài sản gắn liên với đất: 286,50 m2 

 Loại tài sản: Nhà ở 

 Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu/ sử dụng tài sản: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BV 428376, số vào sổ cấp GCN: 

CH-00620 do UBND quận Hà Đông cấp ngày 24/7/2014 

Do khách hàng vi phạm nghĩa trả nợ theo hợp đồng, ACB đã thu hồi nợ trước hạn, chuyển nợ 

quá hạn và tiến hành xử lý tài sản theo quy định. 

Ngày 22/5/2019, ACB đã thông báo cho các bên liên quan để bàn giao tài sản cho ACB. nhưng 

đến nay Khách hàng không bàn giao. 

Nay, ACB thông báo sẽ thực hiện quyền thu giữ tài sản theo đúng quy định của pháp luật : 

 Thời gian tiến hành thu giữ: 10 giờ 00 phút ngày 09 tháng 8 năm 2019 

 Địa điểm tiến hành thu giữ: Số 8A, phố Bà Triệu, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, 

thành phố Hà Nội 



QF –  04.TG/QLN – 08.17 

 

 


