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      PHIẾU CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 

  Căn cứ Thông báo số 1711/CCTHADS ngày 09/11/2022 của Chi cục Thi hành 
án Dân sự Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.  

 Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương (OceanBank) thông báo về việc bán đấu 
Căn hộ số 2C1-4-4, Lô CN7-2 khu phố Garden Court 2, phường Tân Phong, quận 7, 
Thành phố Hồ Chí Minh (Sau đây gọi là “Căn hộ số 2C1-4-4”) để thu hồi nợ như sau: 

1. Đơn vị tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Giang 

Địa chỉ: Số 25 đường D3, Khu nhà ở Linh Tây, Khu phố 1, Phường Linh Tây, Thành 
phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh 

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án Dân sự Quận 7 đã ký Hợp đồng 
bán đấu giá đối với Tài sản kê biên là Căn hộ số 2C1-4-4, Lô CN7-2 khu phố Garden 
Court 2 , phường Tân Phong, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh thuộc sở hữu của Bà 
Đỗ Thị Thanh Trúc. 

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 đấu giá:  

- Căn hộ số 2C1-4-4, Lô CN7-2 khu phố Garden Court 2, phường Tân Phong, quận 7, 
Thành phố Hồ Chí Minh. 

3.2 Tình trạng pháp lý tài sản: 

- Căn hộ chưa được cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và 
tài sản khác gắn liền với đất, Người mua trúng đấu giá phải tự liên hệ với các tổ chức, 
cơ quan có thẩm quyền để hoàn tất thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng 
đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và chịu mọi chi phí phát sinh 
liên quan. 

- Thông báo số 6424/TB-CCTKVQ7NB ngày 25/05/2022 của Chi cục thuế khu vực 
quận 7-Huyện Nhà Bè, tổng số tiền quá hạn nộp phải thực hiện cưỡng chế thuế (tính 
đến ngày 30/4/2022) là 870.437.300 đồng. 

 3.3 Hồ sơ pháp lý tài sản: 

- Hợp đồng giao kết mua bán nhà số HA550829-2007/PMH/MBN-CN7-2 ký kết 
giữa Công ty liên doanh Phú Mỹ Hưng với và Bà Đỗ Thị Thanh Trúc ngày 18/09/2007 
(có phụ lục 1 đến Phụ lục 4 đính kèm); 

- Hợp đồng mua bán nhà số HA550829-2007/PMH/MBN-CN7-2 ký kết giữa Công 
ty liên doanh Phú Mỹ Hưng với Bà Đỗ Thị Thanh Trúc ngày 18/09/2007 (có phụ lục 1 
đến Phụ lục 2 đính kèm); 
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- Nội quy khu phố ký kết giữa Công ty liên doanh Phú Mỹ Hưng và Bà Đỗ Thị 
Thanh Trúc ngày 18/09/2007 

- 22 phiếu thu. 

(Lưu ý: Khách hàng tham gia đấu giá có trách nhiệm nghiên cứu kỹ hồ sơ trước khi 
nộp hồ sơ tham gia đấu giá). 

 3.4 Đặc điểm tài sản: 

- Căn hộ ký hiệu số 2C1-4-4 (sẽ thay đổi khi cơ quan Nhà nước cấp số nhà) 

- Tầng 4 – Khu Garden Court 2 

- Diện tích: 103,83 m2 

 Diện tích nội thất: 79,15 m2 

 Diện tích lô gia và khu giặt: 24,68 m2 

- Chủ căn hộ được bố trí cho sử dụng một chỗ đậu xe 2 bánh trong bãi đậu xe của 
khu phố. 

 3.5 Giá khởi điểm: 4.864.452.200 đồng (Bằng chữ: Bốn tỷ tám trăm sáu mươi 
bốn triệu bốn trăm năm mươi hai nghìn hai trăm đồng). 

- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá. 

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên. 

4. Đối tượng đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu có đủ điều kiện 
nhận chuyển nhượng tài sản bán đấu giá theo quy định của Pháp luật. 

5. Kế hoạch đấu giá 

 5.1 Thời gian, địa điểm liên hệ xem tài sản: Từ ngày 02/12/2022 đến 17 giờ 00 
phút ngày 05/12/2022 (Trong giờ hành chính), Địa điểm: Căn hộ số 2C1-4-4, Lô CN7-
2 khu phố Garden Court 2, phường Tân Phong, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh. 

 5.2 Thời hạn, địa điểm đăng ký mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ 
tham gia đấu giá: Từ ngày 09/11/2022 đến 17 giờ 00 ngày 05/12/2022 trong giờ hành 
chính tại Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Giang. 

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng 

- Tiền đặt trước tham gia đấu giá: Tương ứng 20% so với giá khởi điểm. Người 
tham gia đấu giá nộp số tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh 
Nam Giang, thời gian đóng tiền đặt trước trong giờ hành chính ngày 05/12/2022, 
06/12/2022 và 07/12/2022. 

 5.3 Thời gian và địa điểm tổ chức bán đấu giá: Vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 
08/12/2022 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Giang, địa chỉ: Số 25 đường D3, Khu 
nhà ở Linh Tây, Khu phố 1, Phường Linh Tây, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ 
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Chí Minh. 

6. Thời hạn thanh toán tiền mua tài sản: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày đấu giá 
thành, người trúng đấu giá tài sản phải thanh toán toàn bộ giá trị tài sản trúng đấu giá 
(trừ tiền đặc trước khi trúng đấu giá chuyển thành tiền đặc cọc mua tài sản đã nộp cho 
Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Giang) bằng phương thức chuyển khoản vào tài 
khoản của Chi cục Thi hành án Dân sự Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. 

7. Thời hạn giao tài sản: Trong thời hạn không quá 30 ngày, trường hợp khó khăn, 
phức tạp thì không quá 60 ngày kể từ ngày người mua được tài sản nộp đủ tiền, trừ 
trường hợp bất khả kháng. 

 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 Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Giang - Địa chỉ: 
Số 25 đường D3, Khu nhà ở Linh Tây, Khu phố 1, Phường Linh Tây, Thành phố Thủ 
Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. 

 Hoặc liên hệ cán bộ OceanBank sau đây để được giải đáp:  

Bà: Lê Thanh Hà 

- Chức vụ: Phó Phòng KHDN - Chi 
nhánh Sài Gòn - Ngân hàng TM TNHH 
MTV Đại Dương 

- ĐT: 0982.464.984     

- Email: halt1@oceanbank.vn 

Bà: Trần Thảo Nguyên 

- Chức vụ: CV kinh doanh Phòng KHDN 
- Chi nhánh Sài Gòn - Ngân hàng TM 
TNHH MTV Đại Dương 

- ĐT: 0904.045.517     

- Email: nguyentt@oceanbank.vn 

   

 
 

 


