
 
THÔNG TIN VỀ VIỆC BÁN ĐẤU GIÁ KHOẢN NỢ 

 
Căn cứ quy định của pháp luật về việc bán nợ; 
Căn cứ vào hợp đồng dịch vụ đấu giá đã ký giữa OceanBank và Trung tâm dịch 

vụ đấu giá tài sản; 
 
Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương thông báo về việc bán đấu giá khoản vay 

để thu hồi nợ như sau: 
1.   Đơn vị tổ chức bán đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, địa chỉ: Số 2, phố 
Quang Trung, phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.  
2.    Đơn vị có tài sản đấu giá: Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương - Chi nhánh 
Hà Nội. 
3.    Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước: 
Tài sản đấu giá: Khoản nợ xấu của Hợp tác xã Xí nghiệp Hóa chất Thiết bị Dịch vụ 
Vận tải  phát sinh theo hợp đồng tín dụng số 188/2007/HĐTD.OJB-HN ngày 
07/12/2007 và các phụ lục hợp đồng kèm theo giữa Ngân hàng TMCP Đại Dương (nay 
đổi tên là Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương) – Chi nhánh Hà Nội và Hợp tác xã 
Xí nghiệp Hóa chất Thiết bị Dịch vụ Vận tải 
- Tài sản bảo đảm của khoản nợ:   

Tài sản 1: Toàn bộ giá trị tài sản hình thành trên đất tại Lô 04-10A cụm tiểu thủ 
công nghiệp Hai Bà Trưng, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, TP Hà 
Nội. 

   Thửa đất được quyền sử dụng: 
+ Tờ bản đồ số: 00 
+ Địa chỉ: Lô 04-10A Cụm tiểu thủ công nghiệp Hai Bà Trưng, Phường 

Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 
+ Diện tích: 1.283m2 
+ Mục đích sử dụng: Xây dựng xưởng sản xuất gia công lắp ráp khung 

nhôm kính, khuôn mẫu và nghiền nguyên liệu thô (đất khu công nghiệp) 
+ Thời hạn sử dụng: 50 năm kể từ ngày 31/10/2006 
+ Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm 

Tài sản 2: Toàn bộ giá trị còn lại của các phương tiện chuyên dụng là 08 chiếc 
xe nâng hàng, nâng hạ: 29LA-0471, 29LA-0470, 29LD-0234, 29L-5420, 29LA-
0449, 29LA-0198, 29LA-0255, 29LA-0161. 

3.2. Mức giá khởi điểm: 6.900.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu tỷ, chín trăm triệu 
đồng). 
3.3 Tiền đặt trước: 1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng). 

  



 
4.    Thời gian, địa điểm xem tài sản đảm bảo khoản nợ xấu:  
- Đăng ký xem tài sản: Từ ngày 20/02/2019 đến ngày 25/02/2019 tại trụ sở Trung 
Tâm dịch vụ đấu giá tài sản.   
- Xem tài sản: Ngày 25/02/2019 tại các nơi thế chấp. 
5.    Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: 
- Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản bán hồ sơ tham gia đấu giá cho các khách hàng 
có nhu cầu tại trụ sở Trung tâm từ ngày 20/02/2019 đến ngày 26/02/2019. Tiền bán hồ 
sơ là 500.000đ/hồ sơ.  
6.    Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: 
- Thời gian, địa điểm, 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 dịch vụ đấu giá tài sản từ ngày 
20/02/2019 đến ngày 26/02/2019.  
- Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 26/02/2019.   
- Điều kiện tham gia đấu giá: Các tổ chức, các 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.    Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:   
- Ngày 27/02/2019 tại trụ sở Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản. 
8.    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 và thực trạng tài sản đảm bảo khoản nợ xấu cho khách hàng xem. 
- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp 01 vòng tại cuộc đấu giá. 
  
 Vậy 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 Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản (địa chỉ: 
Số 2 Quang Trung, phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, Hà Nội; ĐT: 
024.33501225/0913564730) để được giải đáp. 


