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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.242.030417 ngày 04/04/2017 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 

74,75 TBĐ 05 ấp Giồng Sầm - Xã Bình Thới - Huyện Bình Đại - Tỉnh Bến Tre thuộc quyền sở 

hữu/sử dụng của bà Phan Thị Ngọc Diểm (Diễm). 

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. 

Mô tả tài sản bảo đảm: 

Tài sản thế chấp 1: 

 Thửa số: 75  Tờ bản đồ: 5 

 Diện tích đất thế chấp: 347,1m2 

 Loại đất: đất trồng cây hàng năm khác 

 Thời hạn sử sụng đất: đến ngày 10/09/2046 

 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 khác gắn liền với đất số CC 023248, sổ vào số cấp GCN: 

CH 04070 do UBND huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre cấp ngày 13/11/2015. 

Tài sản thế chấp 2: 

 Thửa số: 74      Tờ bản đồ: 5 
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 Diện tích đất thế chấp: 1.758,7 m2 

 Loại đất: đất nuôi trồng thủy sản 

 Thời hạn sử sụng đất: đến ngày 10/09/2046 

 Loại tài sản: đất trống 

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

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CC 023249, sổ vào số cấp GCN:  

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: 9 giờ 30 phút ngày 26/12/2019. 

 Địa điểm tiến hành thu giữ: TĐS 74,75 TBĐ 05 ấp Giồng Sầm - Xã Bình Thới - Huyện 

Bình Đại - Tỉnh Bến Tre 
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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, tài sản gắn liền với đất số 

TIG.BĐDN.333.080116 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 

207 - TBĐ 05 - Xã Bình Thắng - Huyện Bình Đại - Tỉnh Bến Tre thuộc quyền sở hữu/sử dụng 

của Hộ bà Trần Thị Hiền (Trần Thị Hiền, Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Thị Thu Hân, Nguyễn Thị 

Hạnh). 

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. 

Mô tả tài sản bảo đảm 

Tài sản thế chấp: 

 Thửa số: 207   Tờ bản đồ: 5 

 Diện tích đất thế chấp: 57m2 

 Loại đất: đất T 

 Thời hạn sử sụng đất: ổn định 

 Diện tích tài sản gắn liên với đất:  Nhà ở diện tích thực tế 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 

số P 553074, vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 1559 QSDĐ/108/QĐ-UB 
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do UBND huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre cấp ngày 04/05/2000. 

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:  10 giờ 30 phút ngày 25/12/2019. 

 Địa điểm tiến hành thu giữ: TĐS 207 - TBĐ 05 - Xã Bình Thắng - Huyện Bình Đại - Tỉnh 

Bến Tre  
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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.  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, tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương 

lai số TIG.BĐDN.07.191116 ngày 22/11/2016, Hợp đồng sửa đổi, bổ sung số 

TIG.BĐDN.07.191116/SĐBS-01 ngày 01/12/2017 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, tài sản gắn liền với đất số 

TIG.BĐDN.367.060116 ngày 14/01/2016; Hợp đồng sửa đổi, bổ sung số 

TIG.BĐDN.367.060116/SĐBS-01 ngày 22/11/2016; Hợp đồng sửa đổi, bổ sung số 

TIG.BĐDN.367.060116/SĐBS-02 ngày 04/04/2017; Hợp đồng sửa đổi, bổ sung số 

TIG.BĐDN.367.060116/SĐBS-03 ngày 01/12/2017 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 

323 (số cũ 339) + 390 - TBĐ 3 - Xã Bình Thắng - Huyện Bình Đại - Tỉnh Bến Tre thuộc quyền 

sở hữu/sử dụng của ông/bà Trần Thị Hiền, Nguyễn Văn Minh. 

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. 

Mô tả tài sản bảo đảm: 

Tài sản thế chấp 1: 

 Thửa số: 339 (nay là thửa 323)      Tờ bản đồ: 1 (nay là tờ bản đồ số 03) 

 Diện tích đất thế chấp:151m2 

 Loại đất: đất tại ở nông thôn 

 Thời hạn sử sụng đất: lâu dài 
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 Diện tích tài sản gắn liên với đất:  Nhà ở diện tích thực tế 250 m2 

 Loại tài sản: Nhà ở 

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

số AĐ 052390, vào sổ cấp giấy H00537 do UBND huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre cấp 

ngày 22/05/2006. 

Tài sản thế chấp 2: 

 Thửa số: 390      Tờ bản đồ: 3 

 Diện tích đất thế chấp: 125,3 m2 

 Loại đất: đất tại ở nông thôn 

 Thời hạn sử sụng đất: lâu dài 

 Diện tích tài sản gắn liên với đất: Nhà ở, tổng diện tích sàn 108,8 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 CD 907173, số vào sổ cấp GCN: CS 02420 do Sở tài nguyên và môi trường 

tỉnh Bến Tre cấp ngày 30/06/2006. Đã cập nhật chuyển mục đích sử dụng đất tại 

trang 3 giấy chứng nhận. 

 Giấy phép xây dựng số 50/GPXD-UBND do UBND huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre 

cấp ngày 19/08/2016 

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 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: 9 giờ 30 phút ngày 25/12/2019. 

 Địa điểm tiến hành thu giữ: TĐS 323 (số cũ 339) + 390 - TBĐ 3 - Xã Bình Thắng - Huyện 

Bình Đại - Tỉnh Bến Tre  

 

 

 


