TOØA AÙN NHAÂN DAÂN
HUYEÄN CHAÂU THAØNH
TÆNH BEÁN TRE
Soá: 69/2018/QÑST-DS

COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM

Ñoäc laäp –Töï do – Haïnh phuùc
Chaâu Thaønh, ngaøy 12 thaùng 9 naêm 2018

QUYEÁT ÑÒNH
COÂNG NHAÄN SÖÏ THOÛA THUAÄN CUÛA CAÙC ÑÖÔNG SÖÏ
Caên cöù Ñieàu 212 vaø Ñieàu 213 Boä luaät toá tuïng daân söï;
Caên cöù bieân baûn hoøa giaûi thaønh ngaøy 04/9/2018 veà vieäc caùc ñöông söï thoûa
thuaän ñöôïc vôùi nhau veà vieäc giaûi quyeát toaøn boä vuï án dân sự thụ lyù soá:
165/2018/TLST-DS ngaøy 24 thaùng 7 naêm 2018.
XEÙT THAÁY:
Caùc thoûa thuaän cuûa caùc ñöông söï ñöôïc ghi trong bieân baûn hoøa giaûi thaønh veà
vieäc giaûi quyeát toaøn boä vuï aùn laø töï nguyeän; noäi dung thoûa thuaän giöõa caùc ñöông
söï không vi phạm điều cấm của luật và không trái ñaïo ñöùc xaõ hoäi.
Ñaõ heát thôøi haïn 07 (baûy) ngaøy, keå töø ngaøy laäp bieân baûn hoøa giaûi thaønh,
khoâng coù ñöông söï naøo thay ñoåi yù kieán veà söï thoûa thuaän ñoù.
QUYEÁT ÑÒNH:
1. Coâng nhaän söï thoûa thuaän cuûa caùc ñöông söï:
+ Nguyeân ñôn: Ngân hàng A
Trụ sở chính: phường A, quận B, thành phố Hồ Chí Minh.
Người đại diện theo pháp luật: Bà Nguyễn Đức Thạch D – Chức vụ: Tổng
giám đốc.
Người đại diện hợp pháp của nguyên đơn: Ông Nguyễn Hoàng C– Giám
đốc Ngân hàng A - Chi nhánh C là người đại diện theo ủy quyền của bà Diễm (Văn
bản ủy quyền số 3905/2017/GUQ –PL ngày 14/12/2017).
Người đại diện theo ủy quyền tham gia tố tụng: Ông Đặng Minh T– Trưởng
phòng Kiểm soát rủi ro Ngân hàng A - Chi nhánh C (Văn bản ủy quyền số
309/2018/UQ –CNBT ngày 01/8/2018).
+ Bò ñôn: Bà Nguyễn Thị S, sinh naêm 1968.
Địa chỉ: ấp C, xã D, huyeän E, tænh Beán Tre.
2. Söï thoûa thuaän cuûa caùc ñöông söï cuï theå nhö sau:
- Bà Nguyễn Thị S có nghĩa vụ trả cho Ngân hàng A số tiền vốn và lãi tính
đến ngày 03/9/2018 như sau:
- Trả số tiền vốn và tiền lãi của hợp đồng tín dụng số LD1710900039 ngày
19/4/2017 là: 35.257.000 đồng (Ba mươi lăm triệu hai trăm năm mươi bảy nghìn
đồng) (gồm tiền vốn: 32.032.000 đồng, lãi trong hạn: 3.162.000 đồng, lãi phát sinh:
63.000 đồng).
- Trả số tiền vốn và tiền lãi của Giấy đề nghị cấp thẻ tín dụng kiêm hợp đồng
đã ký kết ngày 18/4/2017 là 14.848.309 đồng (Mười bốn triệu tám trăm bốn mươi
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tám nghìn ba trăm lẻ chín đồng) (gồm tiền vốn: 12.361.489 đồng, tiền lãi trong
hạn: 1.657.880 đồng, lãi qúa hạn: 828.9400 đồng).
Thời gian và phương thức trả các đương sự thống nhất thỏa thuận tại Cơ quan
thi hành án.
- Bà Nguyễn Thị S còn phải tiếp tục chịu tiền lãi phát sinh treân soá nôï goác theo
mức laõi suaát hai bên đã ký kết trong hợp đồng tín dụng số LD1710900039 ngày
19/4/2017 và giấy đề nghị cấp thẻ tín dụng kiêm hợp đồng đã ký kết ngày
18/4/2017 giữa Ngân hàng A - Chi nhánh C với bà Nguyễn Thị S kể từ ngày
03/9/2018 cho đến khi trả tất nợ.
- Trường hợp Bà Nguyễn Thị S khoâng traû soá tieàn treân thì Ngân hàng A ñöôïc
quyeàn yeâu caàu Cơ quan thi hành án phaùt maõi taøi saûn đã thế chấp ñeå thu hoài nợ.
Cụ thể là: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AĐ123340, số vào sổ cấp giấy
H03443 cấp ngày 16/5/2006 đối với thửa đất số 28 tờ bản đồ số 03 diện tích 440m2
(đất CLN) do bà Nguyễn Thị S đứng tên quyền sử dụng đất tại ấp C, xã D, huyện
E, tỉnh Bến Tre (theo hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
số LD1710900039 ngày 19/4/2017)
- Về án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch:
Bà Nguyễn Thị S phải chịu số tiền là 626.000 đồng (Sáu trăm hai mươi sáu
nghìn đồng).
Ngân hàng A phải chịu số tiền là 626.000 đồng (Sáu trăm hai mươi sáu nghìn
đồng). Do Ngân hàng A đã nộp số tiền tạm ứng án phí là 1.190.000 đồng (Một triệu
một trăm chín mươi nghìn đồng) nên được hoàn lại số tiền tạm ứng án phí là
564.000 đồng (Năm trăm sáu mươi bốn nghìn đồng) theo biên lai thu tiền số
0019001 ngày 23/7/2018 của Chi cục thi hành án dân sự huyện E, tỉnh Bến Tre.
3. Quyết định này có hiệu lực pháp luật ngay sau khi được ban hành và không
bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm.
Quyết định này được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân
sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa
thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng
chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật Thi hành án dân
sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án
dân sự.
Nôi nhaän:
THẨM PHÁN
(Đã ký)

- TAND tænh Beán Tre;
- VKSND huyeän Chaâu Thaønh;
- Chi cuïc THADS huyeän Chaâu Thaønh;
- Các ñöông sö;
- Löu hoà sô.

Lê Thị Thúy Hằng
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