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 PHIẾU CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC BÁN ĐẤU GIÁ KHOẢN 
NỢ (LẦN 2) 

 
Căn cứ Hợp đồng tín dụng số 0117/2020-

HĐCV/OCEANBANK.PGDNGUYENVANLOC ngày 28/05/2020 giữa Ngân hàng TM 
TNHH MTV Đại Dương- Chi nhánh Hà Nội và Công ty TNHH Đầu Tư và Thương 
Mại Nhật Quang; 

Căn cứ vào tình hình thực tế. 
 

Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương 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 thuộc Sở tư pháp, 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 TM TNHH MTV Đại Dương - Chi nhánh Hà 
Nội, địa chỉ: Số 9 Tô Hiến Thành, Phường Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, Thành 
phố 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 của Công ty TNHH Đầu Tư và Thương Mại Nhật 
Quang theo Hợp đồng tín dụng số 0117/2020-
HĐCV/OCEANBANK.PGDNGUYENVANLOC ngày 28/05/2020 giữa Ngân hàng 
TM TNHH MTV Đại Dương - Chi nhánh Hà Nội và Công ty TNHH Đầu Tư và 
Thương Mại Nhật Quang.  
* Tài sản đảm bảo cho khoản nợ xấu: 
- Theo hợp đồng thế chấp bất động sản ngày 29/05/2020 giữa OceanBank – Chi 
nhánh Hà Nội với ông Nguyễn Huy Tập và bà Trần Lệ Hằng được công chứng tại văn 
phòng công chứng  Lê Ngọc Chẩn ngày 29/05/2020, số công chứng: 
1260/2020/HĐTC, Quyển số: 02/TP/CC-SCC/HĐGD: Tài sản thế chấp là quyền sử 
dụng đất của thửa đất số 85, tờ bản đồ số 25, tại địa chỉ Bãi Sậy 3, xã Tân Dân, huyện 
Khoái Châu, Hưng Yên, diện tích 763m2 trong đó: đất ở 380m2, Đất trồng cây hàng 
năm 383m2, theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản 
khác gắn liền với đất số BT681374 do UBND huyện Khoái Châu cấp ngày 30/12/2013 
cho ông Nguyễn Huy Tập và bà Trần Thị Hằng. 
- Theo hợp đồng thế chấp bất động sản ngày 28/05/2020 giữa OceanBank – CN Hà 
Nội với bà Nguyễn Thị Thu Hương được công chứng tại văn phòng công chứng Vĩnh 
Xuân ngày 28/05/2020, số công chứng: 01912/2020/HĐTC, Quyển số: 
01/2020/TP/CC-SCC/HĐGD: Tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất và tài sản trên đất 
của thửa đất tại Lô đất NV2.4, Khu chức năng đô thị Tây Mỗ, Phường Tây Mỗ, Quận 
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Nam Từ Liêm, Hà Nội, diện tích 94m2 theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 
quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn gắn liền với đất số CV289409 do Sở TN và MT 
TP Hà Nội cấp ngày 26/02/2020 cho ông Hồ Anh Văn và bà Nguyễn Thị Ngọc Anh, 
chuyển nhượng cho bà Nguyễn Thị Thu Hương ngày 26/05/2020. 
* Các thông tin khác liên quan đến khoản nợ và tài sản bảo đảm. 
- Gia đình người thế chấp tài sản hiện đang sinh sống trên cả hai tài sản bảo đảm 
trên. 
- Ông Nguyễn Huy Tập đã chết (Trích lục khai tử số 233/TLKT-BS ngày 
11/05/2022 của UBND Xã Tân Dân, huyện Khoái Châu, Hưng Yên) nên phát sinh 
quyền thừa kế tài sản theo quy định của pháp luật đối với tài sản thế chấp là quyền sử 
dụng đất của thửa đất số 85, tờ bản đồ số 25, địa chỉ: Bãi Sậy 3, xã Tân Dân, huyện 
Khoái Châu, Hưng Yên. 
- OceanBank cam kết khoản nợ đưa ra đấu giá chỉ có duy nhất 02 tài sản bảo đảm 
nêu trên và 02 tài sản bảo đảm nêu chỉ bảo đảm cho nghĩa vụ trả nợ của Công ty 
TNHH Đầu Tư và Thương Mại Nhật Quang theo hợp đồng cho vay số 0117/2020-
HĐCV/OCEANBANK.PGDNGUYENVANLOC ngày 28/05/2020 mà không bảo 
đảm cho bất kỳ hợp đồng tín dụng nào khác tại OceanBank. 
3.2. Nguồn gốc tài sản, hồ sơ pháp: 
 Là khoản nợ của Công ty TNHH Đầu Tư và Thương Mại Nhật Quang phát sinh 
theo theo hợp đồng cho vay số 0117/2020-
HĐCV/OCEANBANK.PGDNGUYENVANLOC ngày 28/05/2020 giữa Ngân hàng 
TM TNHH MTV Đại Dương - Chi nhánh Hà Nội và Công ty TNHH Đầu Tư và 
Thương Mại Nhật Quang được đưa ra đấu giá theo quy định của pháp luật trên cơ sở 
các giấy tờ sau: 
- Hợp đồng cho vay số 0117/2020-
HĐCV/OCEANBANK.PGDNGUYENVANLOC ngày 28/05/2020 giữa OceanBank – 
CN Hà Nội và Công ty TNHH Đầu Tư và Thương Mại Nhật Quang. 
- Giấy nhận nợ số 01-0117/2020/GNN-OCEANBANK.NGUYENVANLOC ngày 
29/05/2020 của Công ty TNHH Đầu Tư và Thương Mại Nhật Quang. 
- Giấy nhận nợ số 02-0117/2020/GNN-OCEANBANK.NGUYENVANLOC ngày 
01/06/2020 của Công ty TNHH Đầu Tư và Thương Mại Nhật Quang. 
- Hợp đồng thế chấp bất động sản ngày 29/05/2020 giữa OceanBank – CN Hà Nội 
với ông Nguyễn Huy Tập và bà Trần Lệ Hằng được công chứng tại văn phòng công 
chứng  Lê Ngọc Chẩn ngày 29/05/2020, số công chứng: 1260/2020/HĐTC, quyển số: 
02/TP/CC-SCC/HĐGD thế chấp quyền sử dụng đất của thửa đất tại địa chỉ Bãi Sậy 3, 
xã Tân Dân, huyện Khoái Châu, Hưng Yên. 
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền 
với đất số BT681374 do UBND huyện Khoái Châu cấp ngày 30/12/2013 cho ông 
Nguyễn Huy Tập và Bà Trần Thị Hằng với thửa đất số 85, tờ bản đồ số 25 tại địa chỉ 
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Bãi Sậy 3, xã Tân Dân, huyện Khoái Châu, Hưng Yên, Diện tích 763m2. 
- CMND của Ông Nguyễn Huy Tập số 145767227 cấp ngày 05/06/2012 tại Công an 
tỉnh Hưng Yên. 
- CMND của bà Trần Lệ Hằng số 145767228 cấp ngày 07/06/2012 tại Công an tỉnh 
Hưng Yên. 
- Sổ hộ khẩu số 4075 cấp ngày 15/01/2014 của ông Nguyễn Huy Tập và vợ là bà 
Trần Lệ Hằng. 
- Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân số 66/UBND-XNTTHN ngày 22/05/2020 của 
UBND xã Tân Dân, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. 
- Phiếu yêu cầu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất ngày 
29/05/2022 đối với thửa đất tại Bãi Sậy 3, xã Tân Dân, huyện Khoái Châu, Hưng Yên. 
- Hợp đồng thế chấp bất động sản ngày 28/05/2020 giữa OceanBank – CN Hà Nội 
với bà Nguyễn Thị Thu Hương được công chứng tại văn phòng công chứng Vĩnh 
Xuân ngày 28/05/2020, số công chứng: 01912/2020/HĐTC, Quyển số: 
01/2020/TP/CC-SCC/HĐGD thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất 
của thửa đất tại  Lô đất NV2.4, Khu chức năng đô thị Tây Mỗ, Phường Tây Mỗ, Quận 
Nam Từ Liêm, Hà Nội. 
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn gắn 
liền với đất số CV 289409 do Sở TN và MT TP Hà Nội cấp ngày 26/02/2020 cho ông 
Hồ Anh Văn và bà Nguyễn Thị Ngọc Anh đối với thửa đất tại  Lô đất NV2.4, Khu 
chức năng đô thị Tây Mỗ, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, diện tích 
94m2, chuyển nhượng cho bà Nguyễn Thị Thu Hương ngày 26/05/2020. 
- CCCD bà Nguyễn Thị Thu Hương số 024183001114 cấp ngày 08/10/2018 tại Cục 
cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư. 
- Sổ hộ khẩu số 240148678 cấp ngày 20/04/2009 của bà Nguyễn Thị Thu Hương. 
- Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân số 34/UBND-XNTTHN ngày 16/01/2020 của 
UBND phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội. 
- Phiếu yêu cầu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất ngày 
28/05/2022 đối với thửa đất tại  Lô đất NV2.4, Khu chức năng đô thị Tây Mỗ, Phường 
Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. 
- Biên bản làm việc (lần 04) số 2041A/2020/BBLV/NVL ngày 11/12/2020 giữa 
OceanBank – PGD Nguyễn Văn Lộc với Công ty TNHH Đầu Tư và Thương Mại Nhật 
Quang. 
- Văn bản thỏa thuận ngày 11/12/2020 giữa OceanBank – PGD Nguyễn Văn Lộc 
với Công ty TNHH Đầu Tư và Thương Mại Nhật Quang về phương thức xử lý tài sản 
bảo đảm để thu hồi nợ. 
- Thông báo số 117/2021/TB-PGD ngày 14/01/2021 của OceanBank - PGD Nguyễn 
Văn Lộc  về việc thông báo nợ quá hạn của Công ty Nhật Quang. 
- Biên bản làm việc số 117A/2021/BBLV/PGDNVL ngày 15/1/2021 giữa 
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OceanBank - PGD Nguyễn Văn Lộc với ông Nguyễn Huy Tập. 
- Biên bản làm việc (lần 03) số 1003/2021/BBLV/NQ-NVL ngày 10/03/2021 giữa 
OceanBank - PGD Nguyễn Văn Lộc và Công ty TNHH Đầu Tư và Thương Mại Nhật 
Quang. 
- Thông báo số 1010/2021/TB-PGD/NVL ngày 23/07/2021 của OceanBank - PGD 
Nguyễn Văn Lộc về việc yêu cầu trả nợ. 
- Biên bản làm việc (lần 05) số 1018/2021/BBLV/PGDNVL ngày 23/07/2021 giữa 
OceanBank - PGD Nguyễn Văn Lộc và Công ty TNHH Đầu Tư và Thương Mại Nhật 
Quang. 
- Công văn số 01/2022/CV-NQ ngày 20/05/2022 của Công ty TNHH Đầu Tư và 
Thương Mại Nhật Quang về phương án trả nợ khoản vay. 
- Biên bản làm việc ngày 20/05/2022 giữa OceanBank - PGD Nguyễn Văn Lộc với 
Công ty TNHH Đầu Tư và Thương Mại Nhật Quang. 
- Đơn ý kiến ngày 20/05/2022 của bà Trần Lệ Hằng. 
- Trích lục khai tử (Bản sao) số 233/TLKT-BS ngày 11/05/2022 của UBND xã Tân 
Dân, huyện Khoái Châu, Hưng Yên. 
- Quyết nghị số 03B/2022/QĐ-PGDNVL ngày 17/06/2022 của Ban xử lý nợ - 
OceanBank - PGD Nguyễn Văn Lộc về việc xử lý nợ đối với Công ty TNHH Đầu Tư 
và Thương Mại Nhật Quang. 
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Thay đổi lần 6) ngày 05/05/2020 của 
Công ty TNHH Đầu Tư và Thương Mại Nhật Quang. 
- Bảng tín giá trị khoản nợ đến ngày 29/07/2022 (ngày tổ chức đấu giá). 
- Quyết nghị số 04/2022/QN-HĐXLN ngày 26/12/2022 và thông báo số 
04/2022/TB-HĐXLN ngày 26/12/2022. 
(lưu ý: Việc đấu giá khoản nợ được thực hiện trên cơ sở các văn bản, tài liệu 
trên.Khách hàng tham gia đấu giá có trách nhiệm nghiên cứu kỹ thuật hồ sơ khoản nợ, 
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 dadx hiểu rõ về hiện trạng pháp lý 
của tài sản bảo đảm. OceanBank chỉ có trách nhiệm bàn giao hồ sơ khoản nợ cho 
người trúng đấu giá theo đúng danh mục trên). 
3.3. Giá khởi điểm: 11.129.363.000 đồng (Bằng chữ: Mười một tỷ, một trăm hai 
mươi chín triệu, ba trăm sáu mươi ba nghìn đồng chẵn). 
3.4. Bước giá: 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng) 
4 Kế hoạch đấu giá: 
- Thời gian niêm yết , thông báo đấu giá: Bắt đầu từ ngày 08/02/2023. 
- Thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: từ ngày 08/02/2023 đến 17h00’ 
ngày 20/02/2023. Trung tâm không bán và tiếp nhận các hồ sơ sau 17h00’ ngày 
20/02/2023. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000đ/ hồ sơ (Năm trăm nghìn đồng 
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trên một hồ sơ). 
- Thời gian đăng ký xem hồ sơ khoản nợ xấu: từ ngày 08/02/2023 đến ngày 
15/02/2023. 
- Thời gian, địa điểm xem hồ sơ khoản nợ xấu: ngày 16/02/2023 và ngày 
17/02/2023 tại trụ sở Trung tâm, địa chỉ: Số 2 phố Quang Trung, Phường Yết Kiêu, 
Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội và trụ sở OceanBank – PGD Nguyễn Văn Lộc, địa 
chỉ: số 11 Nguyễn Văn Lộc, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội. 
- Thời gian nộp tiền đặt trước: từ ngày 20/02/2023 đến 17h00’ ngày 22/02/2023. 
Nếu người tham gia đấu giá có nhu cầu nộp tiền đặt trước trước kế hoạch thì liên hệ 
với trung tâm để được phục vụ. Tiền đặt trước: 1.113.000.000 đồng (Một tỷ, một trăm 
mười ba triệu đồng chẵn). 
- Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 10h00’ ngày 23/02/2022 tại Trụ sở Trung tâm. 
- Địa điểm bán và tiếp nhận 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, Thành Phố 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 trường hợp không thuộc 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 bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá 01 vòng. 
 Vậy OceanBank xin thông báo tới các bên có liên quan và công chứng các nội 
dung trên. Trong trường hợp các bên có liên quan  hoặc các tổ chức, cá nhân quan tâm 
đến nhưng nội dung thông báo trên xin liên hệ theo thông tin sau: 
Bà: Luyện Thu Hằng 
Chức vụ: Chuyên viên Kinh doanh KHDN 
Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương - PGD Nguyễn Văn Lộc 
ĐT: 0963666190 
Email: Hanglt2@oceanbank.vn 


