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THÔNG BÁO 
 

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

Căn cứ Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 của Chính phủ về Giao dịch bảo đảm 

để thu giữ tài sản; 

Căn cứ các quy định khác của pháp luật; 

Căn cứ Hợp đồng hạn mức cấp tín dụng số TIG.DN.1052.291117 ngày 01/12/2017 , Phụ lục hợp 

đồng số TIG.DN.1052.291117/PL-01 ngày 01/12/2017 với Ngân hàng TMCP Á Châu; 

Căn cứ Hợp đồng hạn mức cấp tín dụng số TIG.DN.1529.071218 ngày 18/12/2018, Phụ lục hợp 

đồng số TIG.DN.1529.071218/PL-01 ngày 18/12/2018; 

Căn cứ Hợp đồng hạn mức cấp tín dụng số TIG.DN.1533.071218 (Số tài khoản 277503049) 

ngày 31/01/2019; 

Căn cứ Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số TIG.BĐDN.281.110116 ngày 14/01/2016 với 

Ngân hàng TMCP Á Châu để đảm bảo cho khoản vay của Công ty TNHH MTV Hiền Minh; 

Căn cứ Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số TIG.BĐDN.313.110116 ngày 14/01/2016 với 

Ngân hàng TMCP Á Châu để đảm bảo cho khoản vay của Công ty TNHH MTV Hiền Minh; 

Căn cứ Thông báo thu hồi nợ trước hạn của Ngân hàng TMCP Á Châu đối với các khoản vay 

của Công ty TNHH MTV Hiền Minh; 

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

Vào năm 2017, Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) cho Công ty TNHH MTV Hiền Minh vay. Để 

đảm bảo nghĩa vụ trả nợ của Công ty TNHH MTV Hiền Minh, ACB nhận thế chấp tài sản là TĐS 

97,98 - TBĐ 28 - Xã Thừa Đức - Huyện Bình Đại - Tỉnh Bến Tre thuộc quyền sở hữu/sử dụng 

của ông/bà Lê Thị Vốn, Trần Văn Cư, Lê Thị Luyến, Quảng Trọng Nghị và TĐS 138,232,252 TBĐ 

14 Phường 7, Tp Bến Tre, Tỉnh Bến Tre thuộc quyền sở hữu/sử dụng của bà Trần Xuân Trúc, ông 

Phạm Hoàng Phong. 

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. 

Tài sản thế chấp 1: 

 Thửa số: 97       Tờ bản đồ: 28 

 Diện tích đất thế chấp: 30036,1m2 

 Loại đất: đất nuôi trồng thủy sản 

 Thời hạn sử sụng đất: 30000 m2 : 26/05/2030; 36,1 m2 : 26/05/2020          

 Loại tài sản: đất nuôi tôm quảng canh 

 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 BB 949493, số vào sổ cấp giấy: 

CH00097 do UBND huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre cấp ngày 28/05/2010 

Tài sản thế chấp 2: 
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 Thửa số: 98      Tờ bản đồ: 28 

 Diện tích đất thế chấp: 29950,7 m2 

 Loại đất: đất nuôi trồng thủy sản 

 Thời hạn sử sụng đất: 26/05/2030 

 Loại tài sản: đất nuôi tôm quảng canh 

 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 BB 949494, số vào sổ cấp giấy: 

CH00098 do UBND huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre cấp ngày 28/05/2010 

Tài sản thế chấp 3: 

 Thửa số: 138      Tờ bản đồ:  14 

 Diện tích đất thế chấp 272,4m2 

 Loại đất: đất ở tại đô thị và đất trồng cây lâu năm. 

 Thời hạn sử sụng đất: Đất ở tại đô thị: lâu dài; đất trồng cây lâu năm: đến ngày 15/10/2043 

 Loại tài sản: đất trống 

 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 gắn liền với đất số vào sổ cấp GCN: CH 00026 do UBND 

thành phố  Bến Tre, tỉnh Bến Tre cấp ngày 09/02/2010. 

 Người đang quản lý trước khi thu giữ: Chủ sở hữu  

Tài sản thế chấp 4: 

 Thửa số: 232      Tờ bản đồ: 14 

 Diện tích đất thế chấp: 23,3 m2 

 Loại đất: Đất ở tại đô thị 

 Thời hạn sử sụng đất: lâu dài 

 Loại tài sản: đất trống 

 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 gắn liền với đất số vào sổ cấp GCN: CH 00028 do UBND 

thành phố  Bến Tre, tỉnh Bến Tre cấp ngày 09/02/2010. 

 Người đang quản lý trước khi thu giữ: Chủ sở hữu 

Tài sản thế chấp 5: 

 Thửa số: 252      Tờ bản đồ: 14 

 Diện tích đất thế chấp: 134,1 m2 

 Loại đất: Đất ở tại đô thị 

 Thời hạn sử sụng đất: lâu dài 

 Loại tài sản: đất trống 

 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 gắn liền với đất số vào sổ cấp GCN: CH 00173 do UBND 

thành phố  Bến Tre, tỉnh Bến Tre cấp ngày 18/05/2010. 
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 Người đang quản lý trước khi thu giữ: Chủ sở hữu 

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 29/10/2019, ACB đã thông báo cho các bên liên quan để bàn giao tài sản cho ACB. nhưng 

đến nay chủ tài sản 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 tài sản 1 và 2:  10 giờ 30 phút ngày 03/01/2020. 

 Địa điểm tiến hành thu giữ tài sản 1 và 2: TĐS 97,98 - TBĐ 28 - Xã Thừa Đức - Huyện 

Bình Đại - Tỉnh Bến Tre.  

 Thời gian tiến hành thu giữ tài sản 3, 4, 5: 10 giờ 00 phút ngày 02/01/2020. 

 Địa điểm tiến hành thu giữ tài sản 3, 4, 5: TĐS 138,232,252 TBĐ 14, Phường 7, Tp Bến 

Tre, Tỉnh Bến Tre.  

 

 

 


