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THÔNG BÁO 
 

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

Căn cứ các quy định khác của pháp luật; 

Căn cứ Hợp đồng  tín dụng số THL.CN.1048.230419 ngày 25/04/2019 giữa Ngân hàng TMCP Á Châu 

với ông Bùi Quang Huy và bà Nguyễn Việt Anh; 

Căn cứ Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số THL.BĐCN.151.230419 của ông Bùi Quang Huy và bà 

Nguyễn Việt Anh với Ngân hàng TMCP Á Châu để đảm bảo cho khoản vay của ông Bùi Quang Huy và bà 

Nguyễn Việt Anh; 

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

Bùi Quang Huy và bà Nguyễn Việt Anh; 

Căn cứ Công văn số 695/CV-CNTL.19 của Ngân hàng TMCP Á Châu về việc yêu cầu Ông Bùi Quang 

Huy và bà Nguyễn Việt Anh bàn giao tài sản bảo đảm; 

Căn cứ Biên bản bàn giao tài sản ngày 25/06/2019 về việc ghi nhận việc không tự nguyện bàn giao tài 

sản của ông Bùi Quang Huy và bà Nguyễn Việt Anh; 

Căn cứ Công văn số 789/CV-CNTL.19 ngày 27 tháng 06 năm 2019 thông báo về việc thu giữ tài sản bảo 

đảm của ông Bùi Quang Huy và bà Nguyễn Việt Anh 

 Ngày 27/06/2019, ACB ra Công văn số 789/CV-CNTL.19 thông báo về việc thu giữ tài sản bảo đảm của 

ông Bùi Quang Huy và bà Nguyễn Việt Anh. Cụ thể:  

 ACB thông báo việc thu giữ tài sản bảo đảm là Bất động sản gồm quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền 

với đất tại thửa LK-17, Lô NO-01, Dự án đầu tư xây dựng nhà ở thấp tầng để bán đối với 128 thửa đất tại ô 

quy hoạch E.2/NO11, phường Bồ Đề, quận Long Biên, TP. Hà Nội thuộc quyền sở hữu/sử dụng của ông Bùi 

Quang Huy và bà Nguyễn Việt Anh để xử lý, thanh toán các khoản vay của ông Bùi Quang Huy và bà 

Nguyễn Việt Anh tại ACB như sau: 

 Thời gian tiến hành thu giữ: 9 giờ 00 ngày 20 tháng 07 năm 2019 

 Địa điểm tiến hành thu giữ:  Tại Bất động sản trên thửa LK-17, Lô NO-01, Dự án đầu tư xây     dựng 

nhà ở thấp tầng để bán đối với 128 thửa đất tại ô quy hoạch E.2/NO11, phường Bồ Đề, quận Long Biên, TP. 

Hà Nội 

         Nay, vì lý do khách quan ACB thông báo về việc thay đổi thời gian thu giữ tài sản bảo đảm là Bất động 

sản gồm quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa LK-17, Lô NO-01, Dự án đầu tư xây dựng nhà 

ở thấp tầng để bán đối với 128 thửa đất tại ô quy hoạch E.2/NO11, phường Bồ Đề, quận Long Biên, TP. Hà 

Nội thuộc quyền sở hữu/sử dụng của ông Bùi Quang Huy và bà Nguyễn Việt Anh để xử lý, thanh toán các 

khoản vay của ông Bùi Quang Huy và bà Nguyễn Việt Anh tại ACB như sau: 

                  -    Thời gian tiến hành thu giữ: 9 giờ 00 ngày 30 tháng 07 năm 2019 

- Địa điểm tiến hành thu giữ:  Tại Bất động sản trên thửa LK-17, Lô NO-01, Dự án đầu tư xây 

dựng nhà ở thấp tầng để bán đối với 128 thửa đất tại ô quy hoạch E.2/NO11, phường Bồ Đề, 

quận Long Biên, TP. Hà Nội 

Căn cứ theo các quy định của pháp luật, ACB thông báo cho ông Bùi Quang Huy và bà Nguyễn Việt 
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Anh để biết và thực hiện. 

 


