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THÔNG BÁO 

 Thời gian và địa điểm tiến hành thu giữ tài sản 

của bà Ngô Thị Diễm Hương và ông Nguyễn Hưng Lâm 

 

Căn cứ Bộ luật dân sự ban hành ngày 24/11/2015; 

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 tín dụng trung dài hạn số CNA01090610/TDCN ngày 09/06/2010 và Hợp 

đồng tín dụng trung dài hạn số CNA03251011/TDCN ngày 25/10/2011 với Ngân hàng TMCP Á 

Châu; 

Căn cứ Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số công chứng 3555 quyển số 02.2010 ký ngày 

07/06/2010 để đảm bảo cho khoản vay của bà Ngô Thị Diễm Hương và ông Nguyễn Hưng Lâm 

Căn cứ công văn số 65A/CV-CNTL.19 ngày 26/08/2019 của ACB về việc yêu cầu bàn giao tài 

sản đảm bảo; 

Căn cứ biên bản bàn giao tài sản bảo đảm ngày 16/09/2019 về việc ghi nhận việc không tự nguyện bàn 

giao tài sản của bà Ngô Thị Diễm Hương và ông Nguyễn Hưng Lâm. 

 Ngày 24/09/2019, ACB ra Công văn số 178/CV-CNTL.19 thông báo về việc thu giữ tài sản bảo đảm của 

hộ ông Nguyễn Hưng Lâm. Cụ thể:  

 Nay, ACB thông báo việc thu giữ tài sản bảo đảm là Bất động sản tại thửa số 495, tờ bản đồ số 04, 

tại địa chỉ xóm Minh Khai, xã La Phù, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội thuộc quyền sở hữu/sử dụng của hộ 

ông Nguyễn Hưng Lâm để xử lý, thanh toán các khoản vay của bà Ngô Thị Diễm Hương và ông Nguyễn 

Hưng Lâm tại ACB như sau: 

- Thời gian tiến hành thu giữ: 10 giờ 00 ngày 10 tháng 10 năm 2019 

- Địa điểm tiến hành thu giữ:  Tại Bất động sản tại  thửa số 495, tờ bản đồ số 04, tại địa chỉ xóm 

Minh Khai, xã La Phù, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội. 

Căn cứ theo các quy định của pháp luật, ACB thông báo cho bà Ngô Thị Diễm Hương và ông 

Nguyễn Hưng Lâm để biết và thực hiện. 

          


