
THÔNG BÁO

cư Bô luâ d s ba 14/ 6/ 1 ;

Căn ứ Nghị q yết 2 20 7 QH  ngày 2 0 20 7 ủ  Q ố  hội về thí điểm xử ý nợ xấ  ủ  
á  tổ hứ  tín ụng

Căn ứ á  q y định khá  ủ  pháp ật

Căn ứ Hợp đồng tín ụng ố MKH.CN.395.3009  ngày 0  tháng 0  năm 20  

Căn ứ Hợp đồng ấp tín ụng ố MKH.38 .3009  ngày 0  tháng 0  năm 20

Căn ứ Hợp đồng ấp tín ụng ố MKH. 78. 0 8 ngày  tháng 0  năm 20 8

Căn ứ Hợp đồng thế hấp q yền ử ụng đất, tài  ản gắn iền với đất  ủ  ng ời thứ  
MKH. ĐCN. 32.2 0  ố ng hứng 9 9.  q yển ố 02TP CC-SCC HĐGD ngày 2 0 20  
giữ  ên thế hấp à ng Ng yễn X n The và ên nhận thế hấp à Ng n hàng TMCP Á Ch .

Căn ứ Th ng áo th  hồi nợ tr ớ  hạn ngày 23 03 2020 ủ  Ng n hàng TMCP Á Ch  đối với  
á  khoản v y ủ  Ông Ng yễn Văn Phi và à Ng yễn Thị L n Anh.

Căn ứ ng văn ố 532 CV-CNTL.20 ngày 0 0 2020 ủ  AC  về việ  yê  ầ  àn gi o tài  
ản đảm ảo.

Căn ứ iên ản àn gi o tài ản ảo đảm ngày 05 05 2020 về việ  ghi nhận việ  kh ng tự  
ng yện àn gi o tài ản ủ  ng Ng yễn X n The.

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) cho ông Nguyễn Văn Phi và bà Nguyễn Thị Lan Anh vay, dư 
nợ gốc tính đến ngày 07/05/2020 là 1.021.719.768 đồng ( ằng hữ: Một tỷ kh ng trăm h i mốt triệ  
ảy trăm m ời hín nghìn ảy trăm á  m ơi tám đồng) và lãi phát sinh. Để đảm bảo nghĩa vụ trả 

nợ của Nguyễn Văn Phi và bà Nguyễn Thị Lan Anh, ACB nhận thế chấp tài sản là quyền sử dụng 
đất và tài sản gắn liền trên đất tại thửa đất số 131, tờ bản đồ 03 thôn Đào Xá, xã Thắng Lợi, huyện  
Thường Tín, TP Hà Nội thuộc quyền sở hữu/sử dụng của ông Nguyễn Xuân The. 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, chi tiết như sau:

 a. Quyền sử dụng đất:

Diện tích đất thế chấp: 120 m2

Địa chỉ: thôn Đào Xá, xã Thắng Lợi, huyện Thường Tín, TP Hà Nội

Thửa đất số: 131 Tờ bản đồ: 03

Loại đất: Đất ở 

b. Tài sản gắn liền với đất trên:

Loại tài sản: Nhà xây gạch.

Số tầng: 1 tầng

Địa chỉ: Thửa đất số 131, tờ bản đồ số 03, thôn Đào Xá, xã Thắng Lợi, huyện Thường 
Tín, TP Hà Nội.

Diện tích xây dựng: 70 m2

–  Giấy tờ pháp lý: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số S802121, số vào sổ cấp giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất số: 00161.QSDĐ/1518/QĐ-H-200 do UBND huyện Thường Tín,  Thành 
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phố Hà Nội cấp ngày 21/12/2001. Đăng ký sang tên cho ông Nguyễn Xuân The ngày 20/06/2016 tại 
Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội-chi nhánh huyện Thường Tín.

–   Người quản lý trước khi thu giữ: Ông Nguyễn Xuân The.

Do ông Nguyễn Văn Phi và bà Nguyễn Thị Lan Anh vi phạm nghĩa vụ 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 10/04/2020, ACB đã gửi CV số 532/CV-CNTL.20 thông báo về việc yêu cầu bàn giao tài 
sản bảo đảm cho ông Nguyễn Xuân The, ông Nguyễn Văn Phi và bà Nguyễn Thị Lan Anh 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. Tuy nhiên, đến nay ông Nguyễn Xuân The không tự nguyện bàn giao tài sản.

Nay, ACB thông báo việc tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất và tài sản gắn 
liền trên đất tại thửa đất số 131, tờ bản đồ 03 thôn Đào Xá, xã Thắng Lợi, huyện Thường Tín, TP Hà 
Nội Nguyễn Xuân The như sau:

Thời gian tiến hành thu giữ: 10 giờ 00 phút ngày 10 tháng 06 năm 2020.

Địa điểm tiến hành thu giữ: tại  thửa đất số 131, tờ bản đồ 03 thôn Đào Xá, xã Thắng Lợi, huyện  
Thường Tín, TP Hà Nội
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