
1 
 

 
PHIẾU CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC BÁN ĐẤU GIÁ KHOẢN NỢ 

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 12/HĐĐG-NV1 ký ngày 23/03/2020 
giữa Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương và Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản về 
việc bán đấu giá các khoản nợ xấu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn Liên Việt và 
Công ty cổ phần BSC Việt Nam tại OceanBank và phụ lục hợp đồng dịch vụ đấu giá tài 
sản số 12/2020/HĐĐG-NV1/PL02 ngày 29/04/2020; 

Căn cứ đề nghị của Khối KHDN. 
 
Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương (OceanBank) thông báo về việc bán đấu giá 

các khoản nợ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn Liên Việt và Công ty Cổ phần 
BSC Việt Nam tại OceanBank để thu hồi nợ chi tiết như sau: 
1. Đơn vị tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, địa chỉ: Số 02 phố 
Quang Trung, Phường Yết Kiêu, Quận Hà Đông, thành phố Hà Nội (Trung tâm).  
2. Đơn vị có tài sản đấu giá: Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương - Trụ sở chính, 
địa chỉ: 199 Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Bình, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương.  
3. Tài sản đấu giá, nguồn gốc tài sản, hồ sơ pháp lý, giá khởi điểm, tiền đặt trước, 
bước giá 
3.1. Tài sản bán đấu giá: 
 Các khoản nợ xấu của Công ty Cổ phần BSC Việt Nam (Công ty BSC) phát sinh 
theo các hợp đồng tín dụng số 0128/2011/HĐTD1-OCEANBANK01ngày 30/11/2011 và 
phụ lục kèm theo, số 0026/2012/HĐTD1-OCEANBANK01 ngày 23/04/2012 và phụ lục 
kèm theo, số 0133/2011/HĐTD1-OCEANBANK01 ngày 19/12/2011 và phụ lục kèm 
theo, số 80/2011/HĐTD1-OCEANBANK01  ngày 05/08/2011 và phụ lục kèm theo giữa 
Ngân hàng TMCP Đại Dương nay đổi tên là Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương 
(OceanBank) với Công ty BSC và; 
 Các khoản nợ xấu của Công ty Cổ phần Đầu tư và tư vấn Liên Việt (Công ty Liên 
Việt) theo các Hợp đồng tín dụng số 0089/2010/HĐTD1-OCEANBANK01 ngày 
29/06/2010 và các phụ lục kèm theo, số 0006/2012/HĐTD1-OCEANBANK03 ngày 
10/05/2012 giữa OceanBank và Công ty Liên Việt. 
- Tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu: 

+ Tài sản 1: Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với 38 thửa 
đất tại Khu đô thị mới Vĩnh Hòa, phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang thuộc sở hữu 
của công ty Liên Việt (theo hợp đồng thế chấp tài sản bảo lãnh cho bên thứ ba số công 
chứng 4529, quyển số TCTS/TP/CC-SCC/HĐGD ngày 29/12/2011 và hợp đồng thế chấp 
quyền sử dụng đất số công chứng 5109, quyển số TCTS/TP/CC-SCC/HĐGD ngày 
16/09/2010 giữa Công ty Liên Việt và OceanBank).  

+ Tài sản 2: Quyền tài sản hiện tại, quyền tài sản hình thành trong tương lai, các lợi 
ích Công ty BSC phát sinh từ và/hoặc liên quan đến các Hợp đồng chuyển nhượng  
quyền sử dụng đất số công chứng 11 quyển số 04/2012/HĐCN, số công chứng 203 
quyển số 04/2012/HĐCN, số công chứng 204 quyển số 04/2012/HĐCN, số công chứng 
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209 quyển số 04/2012/HĐCN, số công chứng 447 quyển số 03/2011/HĐCN, số công 
chứng 2538/2011 quyển số 01 CT-BS giữa Công ty BSC và các cá nhân: Ông Nguyễn 
Văn Long, Ông Dương Như Do, Bà Ngô Thị Thịnh và hộ ông Ngô Văn Vượng (theo 
Hợp đồng thế chấp số 1710/2014/HĐTC-OCEANBANK.HOISO ngày 17/7/2014 giữa 
Oceanbank và Công ty BSC). 

+ Tài sản 3: Tất cả các quyền tài sản hiện tại, quyền tài sản hình thành trong tương 
lai, các lợi ích của Công ty Liên Việt phát sinh từ và/hoặc liên quan đến Hợp đồng Hợp 
tác kinh doanh số 001/2010/HTKD-GIDTEX-GDI-OCEANBANK-LVFC ngày 
25/8/2010 được ký kết bởi Công ty cổ phần đầu tư và tư vấn Liên Việt, Công ty Dệt may 
Gia Định, Công ty cổ phần đầu tư phát triển Gia Định, Ngân hàng TMCP Đại Dương 
(nay là NH TM TNHH MTV Đại Dương) và các Phụ lục hợp đồng/văn bản sửa đổi, bổ 
sung hợp đồng (nếu có) giữa Công ty cổ phần đầu tư và tư vấn Liên Việt và các đối tác 
để hợp tác kinh doanh Dự án Công trình văn phòng, căn hộ cho thuê kết hợp trung tâm 
thiết kế thời trang và nguyên liệu phục vụ ngành dệt may (Dự án Gia Định Plaza), vị trí 
dự án số: 07 Trường Chinh, phường Đông Hưng Thuận, quận 12, TP.Hồ Chí Minh-Dự 
án Gia Định Plaza. Tất cả các quyền tài sản khác, các quyền, quyền lợi, lợi ích và các 
khoản đền bù, bồi thường, các khoản hoàn trả, thanh toán khác mà Bên thế chấp được 
nhận phát sinh từ và/hoặc liên quan đến Hợp đồng số 001/2010/HTKD-GIDTEX-GDI-
OCEANBANK-LVFC (theo hợp đồng thế chấp tài sản số 0006/2014/HĐTC-
OCEANBANK.LTK ngày 31/10/2014 ký giữa OceanBank và Công ty Liên Việt). 
3.2. Nguồn gốc tài sản, hồ sơ pháp lý: 
- Hợp đồng tín dụng trung, dài hạn số 0128/2011/HĐTD1-OCEANBANK01; Phụ lục 
hợp đồng tín dụng số 01/0128/2011/HĐTD1-OCEANBANK01 ngày 30/11/2011; Phụ 
lục hợp đồng tín dụng số 02/0128/2011/HĐTD1-OCEANBANK01 ngày 29/12/2012; 
Phụ lục hợp đồng tín dụng số 02/0128/2011/HĐTD1-OCEANBANK.HOISO ngày 
26/09/2013 giữa OceanBank và Công ty BSC. 
- Hợp đồng tín dụng ngắn hạn số 0026/2012/HĐTD1-OCEANBANK01 ký ngày 
23/04/2012 giữa OceanBank và Công ty BSC và phụ lục số 01/0026/2013/ PLHĐ-
OCEANBANK.HOISO ngày 20/04/2013. 
- Hợp đồng tín dụng ngắn hạn số 0133/2011/HĐTD1-OCEANBANK01 ký ngày 
19/12/2011 giữa OceanBank và Công ty BSC và phụ lục số 01/0133/2013/PLHĐ-
OCEANBANK.HOISO ngày 09/02/2013. 
- Hợp đồng tín dụng ngắn hạn số 80/2011/HĐTD1-OCEANBANK01 ký ngày 
05/08/2011 giữa OceanBank và Công ty BSC và phụ lục số 01/0080/2011/HĐTD2-
OCEANBANK ngày 04/08/2012, phụ lục số 02/0080/2013/PLHĐ-
OCEANBANK.HOISO ngày 04/08/2013. 
- Hợp đồng tín dụng trung, dài hạn số 0089/2010/HĐTD1-OCEANBANK01 ký ngày 
29/06/2010 giữa OceanBank và Công ty LiênViệt. Phụ lục Hợp đồng tín dụng số 01-
0089/2010/HĐTD1-OCEANBANK01 ký ngày 01/7/2012, số 02-0089/2010/HĐTD1-
OCEANBANK01 ký ngày 13/7/2012, số 03-0089/2010/HĐTD1-OCEANBANK01 ký 
ngày 11/9/2012 giữa OceanBank - CN Nha Trang và Công ty Liên Việt. 
- Hợp đồng tín dụng trung, dài hạn số 0006/2012/HĐTD1-OCEANBANK03 ngày 
10/05/2012 giữa OceanBank - CN Sài Gòn và Công ty Liên Việt; 
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với 
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đất của 38 thửa đất tại Khu đô thị mới Vĩnh Hòa, phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang. 
- Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất số công chứng 11 quyển số 
04/2012/HĐCN, số công chứng 203 quyển số 04/2012/HĐCN, số công chứng 204 quyển 
số 04/2012/HĐCN, số công chứng 209 quyển số 04/2012/HĐCN, số công chứng 447 
quyển số 03/2011/HĐCN, số công chứng 2538/2011 quyển số 01 CT-BS giữa Công ty 
BSC và các cá nhân: Ông Nguyễn Văn Long, Ông Dương Như Do, Bà Ngô Thị Thịnh và 
hộ ông Ngô Văn Vượng. 
- Các Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số U750151, số 
U750094, số BT555329, số 10103030051, số Đ328448, số BG 894100. 
- Hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa Công ty dệt may Gia Định (GIDITEX) và Công 
ty CP ĐT Phát triển Gia Định (GDI) và Ngân hàng TMCP Đại Dương (OceanBank) và 
Công ty CP ĐT và Tư Vấn Tài Chính Liên Việt (LVFC) số 001/2010/HTKD-GIDITEX-
GDI-OCEANBANK-LVFC ngày 25/08/2010. Phụ lục Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 
001/2010/HTKD/GIDITEX-GDI-OCEANABNK-LVFC số01/PLHĐHT/2014 ngày 
24/02/2014. 
- Công văn số 57/2018/CV-GDI ngày 03/10/2018 về việc xác nhận vốn góp của Công 
ty Liên Việt. 
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với 
đất số BB971659 do UBND TP HCM cấp ngày 07/01/2011 thuộc sở hữu của Công ty 
TNHH MTV Dệt May Gia Định. 
- Giấy phép thầu số 10994/SXD-GPT ngày cấp 30/11/2009 của Sở xây dựng TP 
HCM. 
- Giấy phép xây dựng số 262/GPXD ngày 26/11/2010 dự án Gia Định Plaza. 
- Giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy số 352/TD-PCCC. 
- Giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường của dự án: “Trung tâm 
thương mại thời trang nghành dệt may-văn phòng cho thuê và căn hộ chung cư” của 
Công ty dệt may Gia Định số 71/UBND-TNMT ngày 13/01/2010. 
- Hợp đồng thế chấp tài sản bảo lãnh cho bên thứ ba số công chứng 4529, quyển số 
TCTS/TP/CC-SCC/HĐGD ngày 29/12/2011. 
- Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số công chứng 5109, quyển số TCTS/TP/CC-
SCC/HĐGD ngày 16/09/2010 giữa Công ty Liên Việt và OceanBank. 
- Hợp đồng thế chấp tài sản số 1710/2014/HĐTC-OCEANBANK.HOISO ngày 
17/7/2014 giữa Oceanbank và Công ty BSC. 
- Hợp đồng thế chấp tài sản số 0006/2014/HĐTC-OCEANBANK.LTK ngày 
31/10/2014 ký giữa OceanBank và Công ty CP ĐT&TV Liên Việt. 
- Các đơn yêu cầu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với 38 lô đất 
có chứng nhận của cơ quan đăng ký ngày 29/12/2011 theo Hợp đồng thế chấp số công 
chứng 4529 quyển số TCTS/TP/CC-SCC/HĐGD ngày 29/12/2011. 
- Các đơn yêu cầu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với 38 lô đất 
có chứng nhận của cơ quan đăng ký ngày 16/09/2010 theo Hợp đồng thế chấp số công 
chứng 5109 quyển số TCTS/TP/CC-SCC/HĐGD ngày 16/09/2010. 
- Giấy chứng nhận đăng ký giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài 
sản thi hành án ngày 20/10/2014 (theo đơn yêu cầu số: 1167425178). 
- Giấy chứng nhận đăng ký giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài 



4 
 

sản thi hành án ngày 15/12/2014 (theo đơn yêu cầu số: 1171094034). 
- Các giấy nhận nợ của Công ty BSC số 01 ngày 30/11/2011 của Công ty BSC, số 
01/0026/2012/GNN1-OCEANBANK01 ngày 23/04/2012 của Công ty BSC; số 01 ngày 
10/02/2012 của Công ty BSC, số 01 ngày 05/08/2011 của Công ty BSC 
- Các giấy nhận nợ của Công ty Liên Việt số 01/2010/GNN1-OCEANBANK ngày 
01/07/2010, số 02/2010/GNN1-OCEANBANK ngày 16/09/2010 của Công ty LiênViệt, 
số 01/2012/GNN1-OCEANBANK03 ngày 11/05/2012, số 02-0006/2012/GNN1-
OCEANBANK03 ngày 12/11/2012, số 03-0006/2012/GNN1-OCEANBANK03 ngày 
27/12/2012, số 04-0006/2012/GNN1-OCEANBANK03 ngày 11/05/2013, số 05-
0006/2012/GNN1-OCEANBANK03 ngày 11/11/2013, số 6-0006/2012/GNN1-
OCEANBANK03 ngày 12/05/2014. 
- Chứng thư thẩm định giá số 08/2020/CT-VPG ngày 02/03/2020 của Công ty TNHH 
Thẩm định giá VPG Việt Nam. 
- Quyết nghị số 06/2020/QN-HĐXLN ngày 06/03/2020 của Hội đồng xử lý nợ - Ngân 
hàng TM TNHH MTV Đại Dương về việc phương án xử lý nợ đối với khoản nợ của 
khách hàng Công ty CP Đầu tư và tư vấn Liên Việt và Công ty CP BSC Việt Nam tại 
OceanBank. 
- Công văn của Công ty BSC với OceanBank về việc xin hủy hợp đồng chuyển 
nhượng số 205, đồng thời xin trả nợ một phần nghĩa vụ. 
- Biên bản giao nhận hồ sơ ngày 15/7/2014 giữa OceanBank và Công ty BSC. 
- Thông báo về việc thu hồi nợ số 206/2020/CV-TGĐ.01.01 ngày 20/01/2020 của 
Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương. 
- Các Thông báo nghĩa vụ nợ đối với Công ty Liên Việt số 1010/2019/CV-GĐCNNT 
ngày 01/11/2019, số 1151/2019/CV-GĐCNNT ngày 16/12/2019, số 65/2020/CV-
GĐCNNT ngày 03/02/2020, số 155/2020/CV-GĐCNNT ngày 20/03/2020. 
- Các Thông báo nhắc nợ ngày 25/04/2015, số 650/2017/CV-PGDLTK ngày 
09/06/2017, 189/2018/CV-PGDLTK ngày 07/03/2018, số 44A/2019/CV-PGDTB ngày 
25/10/2019  của Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương. 
- Công văn số 12/2016/CV-LV ngày 12/12/2016, số 02/2017/CV-LVC ngày 
12/12/2017, số 01/2018/CV-LVC ngày 19/01/2018, số 05/2018/CV-LVC ngày 
18/04/2018, số 06/2018/CV-LVC ngày 24/05/2018, số 12/2018/CV-LVC ngày 
18/12/2018, số 09/2019/CV-LVC ngày 16/09/2019 của Công ty Liên Việt. 
- Biên bản làm việc ngày 14/03/2017 giữa OceanBank và Công ty Liên Việt. 
- Biên bản làm việc ngày 15/05/2018 giữa OceanBank và Công ty BSC. 
3.3. Giá khởi điểm: 629.707.500.000 đồng (Sáu trăm hai mươi chín tỷ, bảy trăm linh bảy triệu, 
năm trăm nghìn đồng). 
3.4. Tiền đặt trước: 31.486.000.000 đồng (Ba mươi mốt tỷ, bốn trăm tám mươi sáu triệu 
đồng). 
3.5. Bước giá: 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng). 
4. Kế hoạch đấu giá 
- Thời gian niêm yết, thông báo đấu giá: Bắt đầu từ ngày 05/05/2020. 
- Thời gian tham khảo hồ sơ mời đấu giá, bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 
ngày 05/05/2020 đến 16h30 phút ngày 08/05/2020. 
- Thời gian, địa điểm xem hồ sơ khoản nợ xấu: Từ ngày 05/5/2020 đến 16h30 phút 
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ngày 08/05/2020 tại trụ sở Trung tâm. 
- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 07/05/2020 đến 11h30 phút ngày 11/05/2020. 
- Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 09h00 phút ngày 12/05/2020 tại Trụ sở Trung tâm. 
- Địa điểm tham khảo hồ sơ mời đấu giá, bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, tổ 
chức cuộc đấu giá: Trụ sở Trung tâm, địa chỉ: Số 2 phố Quang Trung, phường Yết Kiêu, 
quận Hà Đông, Hà Nội. 
5. Cách thức nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Khách hàng nộp hồ sơ tham gia đấu giá 
trực tiếp tại trụ sở Trung tâm. 
6. Điều kiện tham gia đấu giá: Các tổ chức, cá nhân đã nộp tiền đặt trước, hồ sơ tham 
gia đấu giá đúng quy định; không thuộc các trường hợp không được đăng ký tham gia 
đấu giá theo quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản. 
7. Phương thức, hình thức đấu giá 
- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên. Đấu giá trên cơ sở hồ sơ khoản nợ 
xấu. 
- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp 01 vòng tại cuộc đấu giá. 

OceanBank xin thông báo tới các bên có liên quan và công chúng 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 địa chỉ sau để được giải đáp:  

Bà: Trần Thị Quý 
Chức vụ: Phó trưởng phòng kinh 
doanh KHDN – Khối KHDN – Ngân 
hàng TM TNHH MTV Đại Dương 
ĐT: 0974.065.509 
Email: quytt@oceanbank.vn 

Bà: Phạm Anh Thơ 
Chức vụ: Chuyên viên phòng kinh 
doanh KHDN – Khối KHDN – Ngân 
hàng TM TNHH MTV Đại Dương 
ĐT: 0928.903.682 
Email: thopa@oceanbank.vn 

Trân trọng! 


