
THÔNG BÁO
Căn cứ Bộ luât 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 theo HĐ hạn mức cấp tín dụng số CHV.DN.01020813 ngày 02/08/2013 giữa Ngân  
hàng TMCP Á Châu – CN Nghệ An với Công ty CP ĐTSX & TM Thành Vinh;

Căn  cứ  HĐ  thế  chấp  tài  sản  gắn  liền  với  đất  hình  thành  trong  tương  lai  số  

CHV.BĐDN.01.310713 ngày 01/8/2013 được ký kết giữa Ngân hàng TMCP Á Châu – CN Nghệ An  

với Công ty CP ĐTSX & TM Thành Vinh. 

Căn cứ HĐ thế chấp thế chấp Quyền sử dụng đất của  người thứ ba số CHV.BĐDN.162.310713  
ngày 01/08/2013 được ký kết giữa Ngân hàng TMCP Á Châu – CN Nghệ An với ông Mai Thế  
Cường và bà Trần Thị Ngọc Lan; 

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

Vào năm 2013 Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) nhận thế chấp tài sản của Công ty CP ĐTSX 
& TM Thành Vinh và BĐS của ông Mai Thế Cường và bà Trần Thị Ngọc Lan 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:

Tài sản 1: Tài sản hình thành trong tương lai tại thửa đất 133, tờ 17 phường Hưng Bình, 
Tp Vinh, tỉnh Nghệ An.

• Diện tích đất: 1133.9m2                        Diện tích đất thế chấp: 0 m2

• Loại đất: Đất Nhà nước cho thuê trả tiền hàng năm.
• Thời hạn sử sụng đất: 07/06/2050.
• Tài sản trên đất: Toàn bộ tài sản hình thành trong tương lai tại thửa đất 133, tờ 17 (Hiện 

tại là Tòa nhà Chung cư 14 tầng).
• Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu/ sử dụng tài sản: Giấy chứng nhân QSDĐ, Quyền sở 

hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BM 621542 được Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An cấp 
ngày 14/06/2013 cho công ty CP ĐTSX & TM Thành Vinh.

     Tài sản 2: Tài sản hình thành trong tương lai tại thửa đất 147, tờ 17 phường Hưng Bình,  
Tp Vinh, tỉnh Nghệ An.

• Diện tích đất: 2792.5m2                        Diện tích đất thế chấp: 0 m2

• Loại đất: Đất Nhà nước cho thuê trả tiền hàng năm.
• Thời hạn sử sụng đất: 07/06/2050.
• Tài sản trên đất: Toàn bộ tài sản hình thành trong tương lai tại thửa đất 133, tờ 17 (Hiện 

tại là Tòa nhà Chung cư 18 tầng, và 1 khối tòa nhà văn phòng 5 tầng).
Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu/ sử dụng tài sản: Giấy chứng nhân QSDĐ, Quyền sở hữu nhà ở 
và tài sản khác gắn liền với đất số BM 621541 được Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An cấp ngày 



14/06/2013 cho công ty CP ĐTSX & TM Thành Vinh.

    Tài sản 3: Bất động sản tại thửa đất 186, tờ 09 phường Hưng Bình, Tp Vinh, tỉnh Nghệ An.

• Diện tích đất thế chấp: 105.7m2                        
• Mục đích sử dụng đất: Đất ở 
• Thời hạn sử sụng đất: Lâu dài
• Tài sản trên đất: 

Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu/ sử dụng tài sản: Giấy chứng nhân QSDĐ, Quyền sở hữu nhà ở 
và tài sản khác gắn liền với đất số BE592721 được Ủy ban Nhân dân thành phố Vinh cấp ngày 
20/09/2011 cho ông Mai Thế Cường.

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 10/10/2018, 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 : 
    Tài sản thu giữ: 

Tài sản 1: Tài sản hình thành trong tương lai tại thửa đất 133, tờ 17 phường Hưng Bình, Tp 

Vinh, Nghệ An (Toàn bộ tòa nhà chung cư 14 tầng thuộc quyền sở hữu, sử dụng của Công ty 

Thành Vinh).

Tài sản 2: Tài sản hình thành trong tương lai tại thửa đất 147, tờ 17 phường Hưng Bình, Tp 

Vinh, Nghệ An (Tòa bộ tòa nhà chung cư 18 tầng và tòa nhà văn phòng 5 tầng thuộc quyền sở  

hữu, sử dụng của Công ty Thành Vinh).

Tài sản 3: Bất động sản tại thửa đất 186, tờ 09, ngõ 8, đường Nguyễn Xuân Ôn, phường Hưng 

Bình, Tp Vinh, Nghệ An thuộc quyền sở hữu và sử dụng của ông Mai Thế Cường và bà Trần Thị 

Ngọc Lan.

    Thời gian và địa điểm tiến hành thu giữ:
+ 10 giờ 00 phút ngày 09 tháng 11 năm 2018 tại số 6 đường Nguyễn Quốc Trị, Hưng Bình, Tp  

Vinh, Nghệ An (Tòa nhà chung cư 18 tầng, 14 tầng và tòa nhà văn phòng của Công ty Thành Vinh).

+ 11h ngày 09 tháng 11 năm 2018 tại thửa đất 186, tờ 09, ngõ 8 đường Nguyễn Xuân Ôn, 

phường Hưng Bình, Tp Vinh, Nghệ An.


