
 

THÔNG TIN VỀ VIỆC BÁN ĐẤU GIÁ KHOẢN NỢ 
 

 Căn cứ quy định của pháp luật về việc xử lý TSBĐ; 

 Căn cứ Hợp đồng tín dụng số 0306/2011/HĐTD1-OCEANBANK 15 ngày 01/12/2011 

giữa Ngân hàng TMCP Đại Dương – Chi nhánh Hà Tĩnh (nay đổi tên là Ngân hàng TM 

TNHH MTV Đại Dương – Chi nhánh Hà Tĩnh) với Tổng Công ty Cổ phần Sông Hồng; 

 Căn cứ Hợp đồng tín dụng số 0041/2010/HĐTD1-OCEANBANK 07 ngày 19/08/2010 

giữa Ngân hàng TMCP Đại Dương – Chi nhánh Thăng Long (nay đổi tên là Ngân hàng 

TM TNHH MTV Đại Dương – Chi nhánh Thăng Long) với Tổng Công ty Cổ phần Sông 

Hồng.  
 

 Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương (OceanBank) thông báo về việc bán 

khoản vay để thu hồi nợ như sau: 

1. Thông tin khách hàng 

- Tên khách hàng: Tổng Công ty CP Sông Hồng (Gọi tắt là SHC) 

- Địa chỉ: 70 An Dương, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

- Giấy ĐKKD số: 2600104283 do Sở kế hoạch đầu tư Tp Hà Nội cấp lần đầu ngày 

02/06/2010, thay đổi lần thứ 4 ngày 03/08/2016. 

- Điện thoại: 024. 37171603    Fax: 024. 37171604 

- Người đại diện pháp luật: Lã Tuấn Hưng    Chức danh:    Tổng Giám đốc 

- Ngành nghề kinh doanh:  

+  Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác  

+  Bán buôn máy móc thiết bị và phụ tùng máy khác 

+  Cho thuê máy móc thiết bị và đồ dùng hữu hình khác 

2. Thông tin về khoản nợ được bán đấu giá 

Khoản nợ xấu của Tổng Công ty CP Sông Hồng phát sinh theo Hợp đồng tín dụng 

số 0306/2011/HĐTD1-OCEANBANK 15 ngày 01/12/2011 giữa Ngân hàng TMCP 

Đại Dương – Chi nhánh Hà Tĩnh (nay đổi tên là Ngân hàng TM TNHH MTV Đại 

Dương – Chi nhánh Hà Tĩnh) với Tổng Công ty Cổ phần Sông Hồng và Hợp đồng tín 

dụng số 0041/2010/HĐTD1-OCEANBANK 07 ngày 19/08/2010 giữa Ngân hàng 

TMCP Đại Dương – Chi nhánh Thăng Long (nay đổi tên là Ngân hàng TM TNHH 

MTV Đại Dương – Chi nhánh Thăng Long) với SHC.  

3. Tài sản bảo đảm cho khoản nợ xấu như sau: 

- Tài sản 1: Là tất cả các quyền tài sản hiện tại, quyền tài sản hình thành trong 

tương lai, các lợi ích của SHC phát sinh từ hoặc liên quan đến hợp đồng số 

280909/LILAMA-SHC ngày 28/9/2009 (Hợp đồng) và các phụ lục hợp đồng giữa 



 

Tổng công ty lắp máy Việt Nam - Công ty TNHH MTV (LILAMA) và SHC bao gồm 

nhưng không giới hạn trong các quyền sau: 

+ Quyền được nhận thanh toán đối với toàn bộ giá trị Hợp đồng mà SHC được 

hưởng khi thực hiện công việc theo quy định tại Hợp đồng. 

+ Quyền được nhận/thụ hưởng toàn bộ số tiền mà LILAMA, Tập đoàn dầu khí 

quốc gia Việt Nam (PVN) giữ lại để thực hiện nghĩa vụ bảo hành công trình của SHC. 

+ Các khoản lợi nhuận, lợi ích mà SHC được hưởng theo Hợp đồng. 

+ Các khoản hỗ trợ, đền bù, bổ sung vốn mà SHC được hưởng từ chính phủ, 

PVN và LILAMA phát sinh từ hoặc liên quan đến Hợp đồng. 

+ Tất cả các quyền tài sản khác, các loại ích khác mà SHC được hưởng phát 

sinh từ hoặc liên quan đến Hợp đồng. 

- Tài sản 2: 

+ Xe ô tô ben Hyundai màu trắng, BKS: 29C-045.79, sản xuất năm 2011, số 

khung KMCDH18SPBC051104, số máy D6CAA203042, xuất xứ Việt Nam. 

+  Xe ô tô ben Hyundai màu trắng, BKS: 29C-045.80, sản xuất năm 2011, số 

khung KMCDH18SPBC051105, số máy D6CAA203041, xuất xứ Hàn Quốc. 

+ Xe ô tô ben Hyundai màu trắng, BKS: 29C-045.81, sản xuất năm 2011, số 

khung KMCDH18SPBC051102, số máy D6CAA203079, xuất xứ Hàn Quốc. 

- Tài sản 3:  Cần trục tháp, model QTZ6015, xuất xứ Trung Quốc, chiều cao nâng 

tối đa 60m, tầm với 60m, tải trọng đầu cần 1,5 tấn, tải trọng gốc cần 6 tấn, sản xuất 

năm 2010. 

- Tài sản 4: Cẩu tháp QTZ6015, nhà sản xuất Quangxi Construction Engineering 

Group Construction Mechanery Manufactering Co.Ltd – Trung Quốc, năm sản xuất 

2010, chiều cao lắp dựng 60m, tầm với 60m, tải trọng đầu cần 1,5 tấn, tải trọng gốc 

cần 6 tấn, chân đế gia cố cố định. 

- Tài sản 5: 

+ Máy khoan IMT mới 100%, model AF-200, xuất xứ Italia, sản xuất năm 

2009, Interlocking Kellybar: 4/46. 

+ 01 Cẩu tháp QTZ6015, nhà sản suất Quangxi Construction Engineering 

Group Construction Mechanery Manufactering Co.Ltd – Trung Quốc, năm sản xuất 

2009. 

+ 79 bộ giàn giáo chống tổng hợp đa năng và 24.000m2 cốt pha thép. 

- Tài sản 6: 

+ 01 Máy đào gầu nghịch bánh xích KOBELCO, model SK 250-8, xuất xứ Nhật 

Bản, dung tích dầu 1,2m3 , sản xuất năm 2010. 



 

+ 01 Vận thăng Lồng Model VPV 100, tải trọng nâng 1.000kg/lồng, số lồng: 01, 

chiều cao cung cấp 60m, xuất xứ Việt Nam, sản xuất năm 2011. 

4. Phương án xử lý nợ: Bán khoản nợ thông qua phương thức đấu giá 

5. Mức giá khởi điểm: 429.413.702.489 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm hai mươi chín 

tỷ, bốn trăm mười ba triệu, bảy trăm linh hai ngàn, bốn trăm tám mươi chín đồng). 

6. Đơn vị tổ chức bán đấu giá: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản – Sở Tư pháp 

Thành phố Hà Nội, địa chỉ: Số 2 Phố Quang Trung, Phường Yết Kiêu, Quận Hà 

Đông, Thành phố Hà Nội. 

7. Thời gian dự kiến tiến hành bán đấu giá phiên đầu tiên: 06/09/2018 

8. Lý do xử lý nợ:  

- Tổng Công ty CP Sông Hồng (SHC) đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ của Hợp đồng tín 

dụng số 0306/2011/HĐTD1-OCEANBANK 15 ngày 01/12/2011 giữa OceanBank Hà 

Tĩnh với SHC và Hợp đồng tín dụng số 0041/2010/HĐTD1-OCEANBANK 07 ngày 

19/08/2010 giữa OceanBank Thăng Long với SHC nên toàn bộ khoản vay đã bị 

chuyển sang nợ quá hạn từ 31/01/2016. 

- OceanBank đã nhiều lần gửi Thông báo nợ, đôn đốc trả nợ, làm việc và tạo điều 

kiện cho Khách hàng thu xếp nguồn để trả nợ, tuy nhiên Tổng Công ty CP Sông Hồng 

vẫn không thực hiện đúng, đủ nghĩa vụ. 

 Vậy OceanBank xin thông báo tới các bên có liên quan và công chúng các nội 

dung trên. Trong trường hợp các bên có liên quan hoặc các tổ chức, cá nhân quan tâm 

đến những nội dung thông báo trên xin liên hệ theo thông tin sau: 

Ông: Nguyễn Quốc Hương 

Chức vụ: PGĐ Phòng Khách hàng 

doanh nghiệp - Ngân hàng TM 

TNHH MTV Đại Dương – Chi 

nhánh Hà Tĩnh 

ĐT: 098880365 

Email: huongnq1@oceanbank.vn 

Ông: Nguyễn Tất Phấn 

Chức vụ: CVTĐ - Phòng Khách 

hàng bán lẻ - Ngân hàng TM TNHH 

MTV Đại Dương – Chi nhánh Hà 

Nội 

ĐT: 0989343047 

Email: phannt1@oceanbank.vn 

  Trân trọng! 


