
THÔNG BÁO
- Căn cư Bô luât dân sư 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 Hợp đồng hạn mức cấp tín dụng số KYA.CN.814.300317 ngày 30/03/2017 giữa ông Hồ  

Thế Dũng với Ngân hàng TMCP Á Châu;
- Căn cư Hợp đồng thế châp quyên sư dung đât số KYA.BĐCN.378.240316 ngày 25/03/2016 của  

ông Hồ Thế Dũng và bà Lương Thùy Trang với Ngân hàng TMCP Á Châu để đảm bảo cho  
khoản vay của ông Hồ Thế Dũng và bà Lương Thùy Trang;

- Căn cứ Công văn số 01/XLN ngày 26/03/2018 của Ngân Hàng TMCP Á Châu về thông báo thu  
hồi nợ trước hạn đối với các khoản vay của ông Hồ Thế Dũng và bà Lương Thùy Trang;

- Căn cứ công văn số 02/TBNQH  ngày 12/02/2018 của Ngân hàng TMCP Á Châu về việc Thông  
báo chuyển nợ quá hạn đối với các khoản vay của ông Hồ Thế Dũng và bà Lương Thùy Trang,

   Năm 2017, Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) cấp tín dụng cho ông Hồ Thế Dũng và bà Lương 
Thùy Trang vay, dư nợ gốc tính đến ngày 15/10/2018 là 1.020.000.000 đồng (Một tỷ không trăm hai 
mươi triệu đồng) và lãi phát sinh. Để đảm bảo nghĩa vụ trả nợ của ông Hồ Thế Dũng và bà Lương 
Thùy Trang, ACB nhận thế chấp tài sản đảm bảo (tài sản) là các thửa đất sau đây:

Stt Tên tài sản

1 Thửa đất số 06, tờ bản đồ số: QHDC năm 2013 thôn Trường Thanh, xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh,  
tỉnh Hà Tĩnh

2 Thửa đất số 07, tờ bản đồ số: QHDC năm 2013 thôn Trường Thanh, xã Kỳ Thọ, huyện Kỳ Anh, 
tỉnh Hà Tĩnh

3 Thửa đất số 08, tờ bản đồ số: QHDC năm 2013 thôn Trường Thanh, xã Kỳ Thọ, huyện Kỳ Anh, 
tỉnh Hà Tĩnh

4 Thửa đất số 09, tờ bản đồ số: QHDC năm 2013 thôn Trường Thanh, xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh,  
tỉnh Hà Tĩnh

5 Thửa đất số 10, tờ bản đồ số: QHDC năm 2013 thôn Trường Thanh, xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh,  
tỉnh Hà Tĩnh

6 Thửa đất số 11, tờ bản đồ số: QHDC  năm 2013 thôn Trường Thanh, xã Kỳ Thọ, huyện Kỳ Anh, 
tỉnh Hà Tĩnh

7 Thửa đất số 12, tờ bản đồ số: QHDC năm 2013 thôn Trường Thanh, xã Kỳ Thọ, huyện Kỳ Anh, 
tỉnh Hà Tĩnh

      Tất cả các tài sản trên đều thuộc quyền sở hữu/sư dung cua ông Hồ Thế Dũng và bà Lương Thùy 
Trang.  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.
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Do ông Hồ Thế Dũng, bà Lương Thùy Trang vi phạm nghĩa vụ trả nợ nên ACB đã ra thông báo  
thu hồi nợ trước hạn, chuyển nợ quá hạn và tiến hành các biện pháp xử lý tài sản theo quy định của 
pháp luật để thu hồi nợ cho ACB.

Nay, ACB sẽ tiến hành thu giữ, bán đấu giá các tài sản nêu trên để thu hồi nợ theo Nghị quyết 
42/2017/QH14 ngày 21/06/2017 của Quốc hội, cụ thể như sau:

1. Thời gian tiến hành thu giữ  : 09 giờ 30 phút,  ngày 08 tháng 11 năm 2018 (Thứ 5).
2. Địa điểm tiến hành thu giữ  : Tại các thửa đất số 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12 Thôn Trường 

Thanh, xã Kỳ Thọ/xã Kỳ Thư, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tỉnh.
3. Mô tả tài sản  :

Tài sản 01:  Thửa đất số 06, tờ bản đồ QHDC năm 2013 Thôn Trường Thanh, xã Kỳ 
Thư, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh.
• Diện tích đất thế chấp: 239,6 m2

• Loại đất: đất ở tại nông thôn 
• Thời hạn sử sụng đất: Lâu dài

Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu/ sử dụng tài sản: Giấy chứng nhận quyền sữ dụng đất, 
quyền sỡ hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BX 938316 do UBND huyện Kỳ 
Anh cấp cho ông Hồ Thế Dũng và bà Lương Thùy Trang ngày 23/12/2014 Số vào sổ cấp 
GCN: CH 01283.

Tài sản 02:  Thửa đất số 07, tờ bản đồ QHDC năm 2013 Thôn Trường Thanh, xã Kỳ 
Thọ, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh.
• Diện tích đất thế chấp: 239,9 m2

• Loại đất: đất ở tại nông thôn 
• Thời hạn sử sụng đất: Lâu dài

Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu/ sử dụng tài sản: Giấy chứng nhận quyền sữ dụng đất, 
quyền sỡ hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CD 964841 do UBND huyện Kỳ 
Anh cấp cho ông Hồ Thế Dũng và bà Lương Thùy Trang ngày 04/03/2016. Số vào sổ cấp 
GCN: CH 00126.

Tài sản 03: Thửa đất số 08, tờ bản đồ QHDC năm 2013 Thôn Trường Thanh, xã Kỳ 
Thọ, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh.
• Diện tích đất thế chấp: 240,1 m2

• Loại đất: đất ở tại nông thôn 
• Thời hạn sử sụng đất: Lâu dài
• Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu/sử dụng tài sản: Giấy chứng nhận quyền sữ dụng đất, 

quyền sỡ hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CD 964842 do UBND huyện Kỳ 
Anh cấp cho ông Hồ Thế Dũng và bà Lương Thùy Trang ngày 04/03/2016. Số vào sổ cấp 
GCN: CH 00125.

Tài sản 04: Thửa đất số 09, tờ bản đồ QHDC năm 2013 Thôn Trường Thanh, xã Kỳ 
Thư, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh.
• Diện tích đất thế chấp: 240,3 m2

• Loại đất: đất ở tại nông thôn 
• Thời hạn sử sụng đất: Lâu dài
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• Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu/ sử dụng tài sản: Giấy chứng nhận quyền sữ dụng đất, 
quyền sỡ hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BX 938332 do UBND huyện Kỳ 
Anh cấp cho ông Hồ Thế Dũng và bà Lương Thùy Trang ngày 29/12/2014. Số vào sổ cấp 
GCN: CH 01286.

Tài sản 05:  Thửa đất số 10, tờ bản đồ QHDC năm 2013 Thôn Trường Thanh, xã Kỳ 
Thư, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh.
• Diện tích đất thế chấp: 240,6 m2

• Loại đất: đất ở tại nông thôn 
• Thời hạn sử sụng đất: Lâu dài
• 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 BX 938383do UBND huyện Kỳ 
Anh cấp cho ông Hồ Thế Dũng và bà Lương Thùy Trang ngày 19/12/2014. Số vào sổ cấp 
GCN: CH 01274.

Tài sản 06:  Thửa đất số 11, tờ bản đồ QHDC năm 2013 Thôn Trường Thanh, xã Kỳ 
Thọ, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh.
• Diện tích đất thế chấp: 240,8 m2

• Loại đất: đất ở tại nông thôn 
• Thời hạn sử sụng đất: Lâu dài
• 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 964840 do UBND huyện Kỳ 
Anh cấp cho ông Hồ Thế Dũng và bà Lương Thùy Trang ngày 04/03/2016. Số vào sổ cấp 
GCN: CH 00127.

Tài sản 07: Thửa đất số 12, tờ bản đồ QHDC năm 2013 Thôn Trường Thanh, xã Kỳ 
Thư, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh.
• Diện tích đất thế chấp: 241 m2

• Loại đất: đất ở tại nông thôn 
• Thời hạn sử sụng đất: Lâu dài
• 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 964843 do UBND huyện Kỳ 
Anh cấp cho ông Hồ Thế Dũng và bà Lương Thùy Trang ngày 04/03/2016. Số vào sổ cấp 
GCN: CH 00124.
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