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THÔNG BÁO 
 

Căn cứ Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13  ngày 24/11/2015 của Quốc hội; 

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 Hợp đồng cấp tín dụng số BUH.CN.01150612 ngày 15/6/2012 giữa Ngân hàng TMCP 
Á Châu với ông Bảo Hoàng và bà Nguyễn Kiều Phương; 

Căn cứ Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số DAL.BĐ.CN.01020610/CC ngày 07/6/2010 giữa 
Ngân hàng TMCP Á Châu với ông Bảo Hoàng và bà Nguyễn Kiều Phương; 

Căn cứ Thông báo  số 1182/CV-QLN.19 ngày 18/4/2019 của Ngân hàng TMCP Á Châu về việc ACB áp 
dụng Nghị quyết 42/2017/QH14 ngày 21/06/2017 của Quốc Hội về xử lý nợ xấu để xử lý tài sản bảo đảm 
của ông Bảo Hoàng và bà Nguyễn Kiều Phương; 

Căn cứ Biên bản ngày 09/5/2019 về việc ông Bảo Hoàng và bà Nguyễn Kiều Phương không tự nguyện 
bàn giao tài sản; 

Căn cứ tình hình thực tế khoản vay của ông Bảo Hoàng và bà Nguyễn Kiều Phương tại Ngân 
hàng TMCP Á Châu. 

Vào năm 2012, Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) cấp tín dụng cho Ông Bảo Hoàng – Bà Nguyễn Kiều 

Phương bằng Hợp đồng cấp tín dụng số BUH.CN.01150612 ngày 15/6/2012, dư nợ tính đến ngày 

22/4/2019 bao gồm gốc  là 200.000.000 đồng và lãi phát sinh. 

Để đảm bảo nghĩa vụ trả nợ của Ông Bảo Hoàng – Bà Nguyễn Kiều Phương, ACB nhận thế chấp tài 

sản là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại Thửa đất số 65, tờ bản đồ số 38, Thị trấn Krông Năng, 

Huyện Krông Năng, Tỉnh Đắk Lắk thuộc quyền sở hữu/sử dụng của Ông Bảo Hoàng – Bà Nguyễn Kiều 

Phương. 

Mô tả tài sản bảo đảm: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại Thửa đất số 65, tờ bản đồ số 

38, Thị trấn Krông Năng, Huyện Krông Năng, Tỉnh Đắk Lắk 

 Diện tích đất thế chấp: 140 m2   
 Loại đất: Đất ở tại đô thị 
 Thời hạn sử sụng đất: Lâu dài 
 Tài sản gắn liền với đất: Toàn bộ tài sản gắn liền với đất 
 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: BA789577 do UBND Huyện Krong Năng 
cấp ngày: 07/04/2010. Vào sổ cấp giấy chứng nhận QSD đất số CH000532. 

Việc thế chấp tài sản đã thực hiện thủ tục công chứng hợp đồng thế chấp và đăng ký giao dịch đảm bảo 

theo quy định của pháp luật. 

Do ông Bảo Hoàng – bà Nguyễn Kiều Phương vi phạm nghĩa vụ 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 22/4/2019, ACB đã thông báo cho ông Bảo Hoàng – bà Nguyễn Kiều Phương về việc ACB áp 
dụng Nghị quyết 42/2017/QH14 ngày 21/06/2017 của Quốc Hội về xử lý nợ xấu để xử lý tài sản bảo đảm, 
đồng thời yêu cầu ông Bảo Hoàng và bà Nguyễn Kiều Phương bàn giao tài sản cho ACB xử lý. Tuy nhiên, 
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ông Bảo Hoàng và bà Nguyễn Kiều Phương không tự nguyện bàn giao tài sản. 

Nay, ACB thông báo Bên được cấp tín dụng; Bên bảo đảm; Người liên quan và Quý cơ quan hữu 
quan về việc ACB sẽ thu giữ tài sản đối với tài sản bảo đảm để xử lý nợ, cụ thể như sau: 

1. Tài sản bị thu giữ: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại Thửa đất số 65, tờ bản đồ số 
38, Thị trấn Krông Năng, Huyện Krông Năng, Tỉnh Đắk Lắk. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: BA789577 do UBND Huyện Krong Năng 
cấp ngày: 07/04/2010. Vào sổ cấp giấy chứng nhận QSD đất số CH000532, thuộc quyền sở hữu/sử 
dụng của ông Bảo Hoàng – bà Nguyễn Kiều Phương. 

2. Thời gian thu giữ: Dự kiến bắt đầu lúc 10 giờ 30 phút ngày 31 tháng 5 năm 2019. 

3. Địa điểm thu giữ:  Thửa đất số 65, tờ bản đồ số 38, Thị trấn Krông Năng, Huyện Krông Năng, Tỉnh 
Đắk Lắk. 

4. Lý do thu giữ: Do ông Bảo Hoàng – bà Nguyễn Kiều Phương vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo hợp 
đồng/thỏa thuận/cam kết đã ký kết với ACB. ACB thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ theo theo 
quy định của pháp luật. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


