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THÔNG BÁO 
 

Căn cứ Bộ luật 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 Hợp đồng cấp tín dụng, Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất 

được ký kết giữa Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) và Công ty CP Đầu tư Kiến trúc Xây dựng Toàn 

Thịnh Phát (Công ty Toàn Thịnh Phát) 

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

của Công ty Toàn Thịnh Phát. 

Căn cứ biên bản làm việc ngày 01/08/2019 về việc ghi nhận việc không tự nguyện bàn giao tài 

sản của Công ty Toàn Thịnh Phát;  

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) cấp tín dụng cho Công ty Toàn Thịnh Phát, dư nợ tính đến 

ngày 20/6/2019 là 99.933.720.064 đồng tiền nợ gốc và lãi phát sinh. Để đảm bảo nghĩa vụ trả nợ của 

Công ty Toàn Thịnh Phát, ACB nhận thế chấp tài sản là Khu thương mại dịch vụ và nhà ở Biên Hoà 

tại Thửa đất số 292, tờ bản đồ số 8, phường Quyết Thắng, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai; 

quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai toạ lạc tại Thửa đất số 106, tờ 

bản đồ số 8, địa chỉ: số 55/1D khu phố 1, phường Quyết Thắng, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

thuộc quyền sở hữu/sử dụng của Công ty Toàn Thịnh Phát 

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 chi tiết tài sản đảm bảo: 

Tài sản thế chấp thứ 1 Tài sản thế chấp thứ 2 

 

- Loại công trình: Khu 

thương mại dịch vụ và nhà ở 

Biên Hòa 

- Hạng mục công trình: 

Khối nhà A 

- Tại: Phường Quyết Thắng, 

Thành phố Biên Hòa, Tỉnh 

Đồng Nai 

- Thửa số: 292 Tờ bản đồ 

số: 8 

- Chi tiết tài sản thế chấp 

theo danh sách mô tả tài sản 

thế chấp đính kèmHĐ 

SĐBS ngày 27/3/2019 

1. Thửa đất thế chấp:  

- Diện tích đất thế chấp: 40,00m2 

- Tại: 55/1D Khu phố 1, P.Quyết Thắng, Thành phố Biên Hòa, Đồng 

Nai 

- Loại đất: Đất ở 

- Thửa số 106 Tờ bản đồ số:8 

- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài 

2. Tài sản gắn liền với đất trên: 

- Loại công trình: Nhà xe 2 bánh 

- Diện tích xây dựng: 165m2 

- Diện tích sàn xây dựng: 825m2 

- GCN QSHNỞ&QSDĐỞ số 4701051977 
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- Giấy phép xây dựng số 42/GPXD-SXD do Sở Xây Dựng Tỉnh 

Đồng Nai cấp ngày 03/5/2013 

Do Công ty Toàn Thịnh Phát 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 10/7/2019, ACB đã thông báo cho Công ty Toàn Thịnh Phát yêu cầu bàn giao tài sản cho 

ACB để tiến hành xử lý tài sản bằng hình thức bán đấu giá theo quy định của pháp luật, ngày ACB 

nhận bàn giao theo thông báo là 01/08/2019. Tuy nhiên, đến thời hạn bàn giao Công ty Toàn Thịnh 

Phát đã không đồng ý bàn giao tài sản cho ACB. 

Nay, ACB thông báo việc thu giữ tài sản bảo đảm thuộc quyền sở hữu/sử dụng của Công ty 

Toàn Thịnh Phát như sau: 

 Tài sản đảm bảo tiến hành thu giữ: tài sản đảm bảo thuộc khu thương mại và văn phòng 

(được mô tả chi tiết theo danh sách đính kèm PL1) 

 Thời gian tiến hành thu giữ: 10 giờ 00 phút ngày 28 tháng 8 năm 2019. 

 Địa điểm tiến hành thu giữ: tại nơi có tài sản đảm bảo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


