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   PHIẾU CÔNG BỐ THÔNG TIN  

VỀ VIỆC BÁN ĐẤU GIÁ KHOẢN NỢ (LẦN 1) 
  
Căn cứ Thông báo đấu giá ngày 21/6/2022 của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - 

Sở tư pháp thành phố Hà Nội; 

 Căn cứ vào Hợp đồng tín dụng số 051/2009/HĐTD/OJB-HN ngày 08/4/2009 giữa 
Ngân hàng TMCP Đại Dương – Chi nhánh Hà Nội (nay đổi tên là Ngân hàng TM 
TNHH MTV Đại Dương – Chi nhánh Hà Nội) và Bà Phạm Thị Thùy Chinh và chồng 
là Ông Nguyễn Hồng Minh. 

  

 Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương (OceanBank) thông báo về việc bán 
khoản vay để thu hồi nợ như sau: 
1. Đơn vị tổ chức 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 (Trung tâm).  
2. Đơn vị có tài sản đấu giá: Ngân hàng thương mại trách nhiệm hữu hạn một thành 
viên Đại Dương- Chi nhánh Hà Nội, địa chỉ: Tầng 1, tầng 2, tầng 4 tòa nhà Sông 
Hồng, Số 2 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội. 
3. Tài sản đấu giá, nguồn gốc tài sản, hồ sơ pháp lý, giá khởi điểm, bước giá: 
3.1 Tài sản đấu giá: Khoản nợ xấu của Bà Phạm Thị Thùy Chinh và chồng là Ông 
Nguyễn Hồng Minh phát sinh theo Hợp đồng tín dụng số 051/2009/HĐTD/OJB-HN ngày 
08/4/2009 giữa Ngân hàng TMCP Đại Dương – Chi nhánh Hà Nội (nay đổi tên là Ngân 
hàng TM TNHH MTV Đại Dương – Chi nhánh Hà Nội) và Bà Phạm Thị Thùy Chinh và 
chồng là Ông Nguyễn Hồng Minh. Tổng dư nợ đến ngày 07/7/2022 là 3.993.294.800 
đồng (Ba tỷ, chín trăm chín mươi ba triệu, hai trăm chín mươi bốn nghìn, tám trăm đồng) 
(Trong đó: Dư nợ gốc: 1.000.000.000đ; Lãi trên gốc quá hạn: 2.670.600.000 đồng; phạt 
trên lãi chậm trả: 224.294.800đ; Lãi tồn đọng: 98.400.000đ). 
* Tài sản đảm bảo cho khoản nợ xấu:  
 Tài sản thế chấp tại hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với 
đất ngày 03/4/2009 giữa Ngân hàng TMCP Đại Dương – Chi nhánh Hà Nội và Bà 
Phạm Thị Thùy Chinh và chồng là Ông Nguyễn Hồng Minh là quyền sử dụng 45m2 
đất ở và tài sản gắn liền với đất là nhà ở tại địa chỉ số 112 tổ 34, ngõ 34 phố Hoàng 
Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội theo giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất số AG 550772, MS: 10109116203, số QĐ cấp: 2351/2007/QĐ-UB 
do UBND quận Đống Đa, thành phố Hà Nội cấp ngày 5/6/2007 cho ông Nguyễn Văn 
Sinh và bà Vũ Thị Bích Liên, đăng ký sang tên cho ông Nguyễn Hồng Minh ngày 
26/2/2009. 
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* Các thông tin khác liên quan đến khoản nợ và tài sản bảo đảm. 
- OceanBank đã nộp đơn khởi kiện Bà Phạm Thị Thùy Chinh và chồng là Ông 
Nguyễn Hồng Minh đối với khoản nợ trên tại Tòa án nhân dân quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội. Tòa án nhân dân quận Ba Đình, thành phố Hà Nội đã tiếp nhận đơn yêu 
cầu của OceanBank và đang trong quá trình xử lý. 
- Tài sản bảo đảm cho khoản nợ trên đang có sự tranh chấp giữa Bà Nguyễn Thị 
Bích Liên (Chủ cũ) và Ông Nguyễn Hồng Minh. Hiện nay, gia đình chủ cũ vẫn đang 
sinh sống trên tài sản thế chấp. 
3.2 Nguồn gốc tài sản, hồ sơ pháp lý: 
 Là khoản nợ xấu của Bà Phạm Thị Thùy Chinh và chồng là Ông Nguyễn Hồng 
Minh phát sinh theo Hợp đồng tín dụng số 051/2009/HĐTD/OJB-HN ngày 08/4/2009 
giữa Ngân hàng TMCP Đại Dương – Chi nhánh Hà Nội và Bà Phạm Thị Thùy Chinh 
và chồng là Ông Nguyễn Hồng Minh được đưa ra đấu giá theo quy định của pháp luật 
trên cơ sở các giấy tờ sau: 
- Hợp đồng tín dụng số 051/2009/HĐTD/OJB-HN ngày 08/4/2009 giữa Ngân hàng 
TMCP Đại Dương – Chi nhánh Hà Nội và Bà Phạm Thị Thùy Chinh và chồng là Ông 
Nguyễn Hồng Minh; 
- Giấy nhận nợ số 01/Phạm Thị Thùy Chinh và Nguyễn Hồng Minh ngày 
08/4/2009; 
- Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất ngày 03/4/2009 
giữa Ngân hàng TMCP Đại Dương – Chi nhánh Hà Nội và Bà Phạm Thị Thùy Chinh 
và chồng là Ông Nguyễn Hồng Minh đuwọc công chứng tại Phòng công chứng số 1, 
số công chứng 431509, quyển số: 02 TP/CC-SCC/HĐGD; 
- Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất ngày 
07/4/2009; 
- Biên bản định giá tài sản đảm bảo số 051/2009/BBĐG/OJB-HN ngày 31/3/2009 
của OceanBank; 
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AG 550772, MS: 10109116203, số QĐ 
cấp: 2351/2007/QĐ-UB do UBND quận Đống Đa, thành phố Hà Nội cấp ngày 
5/6/2007 cho ông Nguyễn Văn Sinh và bà Vũ Thị Bích Liên, đăng ký sang tên cho ông 
Nguyễn Hồng Minh ngày 26/2/2009; 
- Thông báo số 01/2009/OJB-HN/CV ngày 01/7/2009 của OceanBank - CN Hà Nội 
về việc nhắc nợ; 
- Thông báo ngày 28/8/2009 của OceanBank về việc đến hạn trả nợ định kỳ; 
- Biên bản làm việc ngày 09/11/2009 giữa OceanBank - CN Hà Nội và ông Nguyễn 
Hồng Minh; 
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- Biên bản làm việc ngày 19/1/2010 giữa OceanBank - CN Hà Nội và ông Nguyễn 
Hồng Minh; 
- Thông báo điều chỉnh lãi suất ngày 28/12/2010 của OceanBank - CN Hà Nội; 
- Thư mời số 83/2013/TB/PCN-OJBHN ngày 20/2/2013 của OceanBank - CN Hà 
Nội; 
- Thư mời số 125/2013/TB/PCN-OJBHN ngày 29/4/2013 của OceanBank - CN Hà 
Nội; 
- Biên bản kiểm tra sau giải ngân ngày 05/5/2013 của OceanBank - CN Hà Nội; 
- Giấy mời số 398/2013/GM/GĐ-OJBHN ngày 27/5/2013 của OceanBank - CN Hà 
Nội về việc nợ quá hạn; 
- Thư mời số 208/2013/TB/PCN-OJBHN ngày 20/7/2013 của OceanBank - CN Hà 
Nội; 
- Biên bản kiểm tra sau giải ngân ngày 10/9/2013 của OceanBank - CN Hà Nội; 
- Thư mời làm việc số 01/2014/TB-CNHN ngày 13/2/2014 của OceanBank - CN 
Hà Nội; 
- Thông báo nợ quá hạn số 02/2014/TB-CNHN ngày 13/2/2014 của OceanBank - 
CN Hà Nội; 
- Đơn khởi kiện ngày 24/8/2020 của OceanBank gửi Tòa án nhân dân quận Ba 
Đình, thành phố Hà Nội; 
- Giấy xác nhận đã nhận đơn khởi kiện ngày 24/8/2020 của Tòa án nhân dân quận 
Ba Đình, thành phố Hà Nội; 
- Biên bản xác minh ngày 02/12/2021 của công an phường Phúc Xá, quận Ba Đình, 
Hà Nội; 
- Thông báo nợ quá hạn số 512/2022/TB-CNHN ngày 29/3/2022 của OceanBank - 
CN Hà Nội; 
- Thư mời làm việc số 513/2022/TB-CNHN ngày 29/3/2022 của OceanBank - CN 
Hà Nội; 
- Tờ trình số 661/2022/TTr-BXLN-CNHN ngày 19/4/2022 của OceanBank - CN Hà 
Nội về việc bán đấu giá khoản nợ của Bà Phạm Thị Thùy Chinh và chồng là Ông 
Nguyễn Hồng Minh với mức giá khởi điểm bằng tổng nghĩa vụ nợ của khách hàng tại 
thời điểm bán đấu giá; 
- Tờ trình số 15/2022/TT-KHBL.CNHN ngày 15/5/2022 của Phòng khách hàng bán 
lẻ - OceanBank - CN Hà Nội về việc phê duyệt mức giá khởi điểm bán đấu giá lần 1 
khoản nợ của Bà Phạm Thị Thùy Chinh và chồng là Ông Nguyễn Hồng Minh; 
- Biên bản họp số 165/2022/BBH-BXLN.CNHN ngày 16/5/2022 của OceanBank - 
CN Hà Nội về việc phê duyệt mức giá khởi điểm bán đấu giá lần 1 khoản nợ của Bà 
Phạm Thị Thùy Chinh và chồng là Ông Nguyễn Hồng Minh; 
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- Quyết nghị số 166/2022/QN-BXLN-CNHN ngày 16/5/2022 của Ban xử lý nợ - 
OceanBank - CN Hà Nội về việc bán đấu giá khoản nợ của Bà Phạm Thị Thùy Chinh 
và chồng là Ông Nguyễn Hồng Minh với mức giá khởi điểm bằng tổng nghĩa vụ nợ 
của khách hàng tại thời điểm bán đấu giá; 
- Công văn số 160/2022/CV-CNHN ngày 10/6/2022 của Ngân hàng Thương mại 
TNHH MTV Đại Dương- Chi nhánh Hà Nội về việc bán đấu giá khoản nợ của Bà 
Phạm Thị Thùy Chinh và chồng là Ông Nguyễn Hồng Minh; 
- Giấy CMND số 011903471 cấp ngày 10/3/2010 tại CA thành phố Hà Nội của bà 
Phạm Thị Thùy Chinh; 
- Giấy CMND số 011451623 cấp ngày 16/10/2012 tại CA thành phố Hà Nội của 
ông Nguyễn Hồng Minh; 
- Sổ hộ khẩu của gia đình ông Nguyễn Hồng Minh. 
(Lưu ý: Việc đấu giá khoản nợ xấu được thực hiện trên cơ sở các văn bản, tài liệu 
trên. Khách hàng tham gia đấu giá có trách nhiệm nghiên cứu kỹ hồ sơ khoản nợ 
xấu, tìm hiểu về thực trạng pháp lý của tài sản bảo đảm trước khi nộp hồ sơ tham 
gia đấu giá. Khách hàng nộp hồ sơ tham gia đấu giá mà không có ý kiến gì thì coi 
như chấp nhận mua khoản nợ trên cơ sở các giấy tờ trên và đã hiểu rõ về hiện 
trạng pháp lý của tài sản bảo đảm. Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương - Chi 
nhánh Hà Nội chỉ có trách nhiệm bàn giao hồ sơ khoản nợ xấu cho người trúng 
đấu giá theo đúng danh mục trên). 
3.3 Giá khởi điểm: 3.993.294.800 đồng (Ba tỷ, chín trăm chín mươi ba triệu, hai 
trăm chín mươi bốn nghìn, tám trăm đồng). 
3.4 Bước giá: 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng) 
4. Kế hoạch đấu giá: 
- Thời gian niêm yết, thông báo đấu giá: Bắt đầu từ ngày 22/6/2022. 
- Thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 22/6/2022 đến 17h00' 
ngày 04/7/2022. Trung tâm không bán và tiếp nhận tiếp nhận các hồ sơ nộp sau 17h00' 
ngày 04/7/2022. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000đ/hồ sơ (Năm trăm nghìn 
đồng một hồ sơ). 
- Thời gian đăng ký xem hồ sơ khoản nợ xấu: Từ ngày 22/6/2022 đến ngày 29/6/2022. 
- Thời gian, địa điểm xem hồ sơ khoản nợ xấu: Ngày 30/6/2022 và ngày 01/7/2022 
tại trụ sở Trung tâm, địa chỉ: Số 2 phố Quang Trung, phường Yết Kiêu, quận Hà 
Đông, Hà Nội và tại trụ sở Ngân hàng thương mại trách nhiệm hữu hạn một thành viên 
Đại Dương - Chi nhánh Hà Nội, địa chỉ: Tầng 1, tầng 2, tầng 4 tòa nhà Sông Hồng, Số 
2 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội. 
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- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 04/7/2022 đến 17h00' ngày 06/7/2022. Nếu 
người tham gia đấu giá có nhu cầu nộp tiền đặt trước trước kế hoạch trên thì liên hệ với 
Trung tâm để được phục vụ. Tiền đặt trước: 400.000.000 đồng (Bốn trăm triệu đồng). 
- Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 10h00' ngày 07/7/2022 tại Trụ sở Trung tâm. 
-  Địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, đăng ký xem hồ sơ khoản nợ, 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. 
 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 Lê Ngọc Đại 
Chức vụ: PGĐ Phòng KHBL  
Ngân hàng TM TNHH MTV Đại 
Dương – Chi nhánh Hà Nội 
ĐT: 0889.838.833 
Email: dailn@oceanbank.vn 

Ông: Nguyễn Đức Thắng 
Chức vụ: Chuyên viên kinh doanh  
Ngân hàng TM TNHH MTV Đại 
Dương – Chi nhánh Hà Nội 
ĐT: 098.982.7300 
Email: thangnd@oceanbank.vn 

 


