
1 
 

 
PHIẾU CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC BÁN ĐẤU GIÁ KHOẢN NỢ (LẦN 01) 

 
Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá đã ký giữa OceanBank và Trung tâm dịch vụ đấu 

giá tài sản; 
Căn cứ đề nghị của PGD Đông Đô 

 Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương thông báo về việc bán đấu giá khoản nợ 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 – PGD Đông 
Đô. Địa chỉ: Số 244-246 đường Hồ Tùng Mậu, khu TT Công ty TNHH MTV Đầu tư & 
PT Nông nghiệp HN, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.  
3. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước: 
- Tài sản đấu giá:  Khoản nợ xấu của Ông Ngô Duy Quang phát sinh theo Hợp đồng 
cho vay số 0032/2017/HĐCV/OCEANBANK.DONGDO ngày 17/11/2017 giữa Ngân 
hàng TM TNHH MTV Đại Dương – PGD Đông Đô với Ông Ngô Duy Quang. Tổng dư 
nợ đến ngày dự kiến tổ chức đấu giá (ngày 30/12/2022) là 7.159.387.577 đồng (Trong 
đó: Nợ gốc: 4.508.333.331 đồng, nợ lãi và phạt: 2.651.054.246 đồng). 

- Tài sản đảm bảo cho khoản nợ: Các quyền tài sản (bao gồm nhưng không giới hạn: 
quyền đòi nợ và thụ hưởng số tiền đồi nợ; quyền được phần chia và sử dụng, khai thác 
và/hoặc sở hữu sản phẩm được phân chia; quyền yêu cầu hoàn trả tiền ứng trước, tiền 
phạt vi phạm, tiền bồi thường thiệt hại và thụ hưởng số tiền này; các quyền, lợi ích, các 
khoản bồi hoàn;....) và các tài sản sẽ hình thành, nảy sinh từ, là kết quả của các quyền tài 
sản này của Ông Ngô Duy Quang phát sinh từ Hợp đồng mua bán nhà ở số 18/HĐ-45HV 
ngày 25/9/2017 giữa Ông Ngô Duy Quang và Công ty cổ phần Đại Hoàng Sơn đối với 
căn nhà shophouse ký hiệu NGT1-09 thuộc dự án Khu nhà ở shophouse Golden Avenue 
tại 45 Hùng Vương, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc  Giang, tỉnh Bắc Giang, 
diện tích đất 75m2 (5mx15m), 04 tầng nhà và 01 tầng mái, mục đích sử dụng đất: đất ở 
lâu dài, nguồn gốc sử dụng đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất. 

- Giá khởi điểm: Bằng tổng nghĩa vụ của khoản vay tại thời điểm đấu giá- số liệu tạm 
tính đến ngày 30/12/2022 là: 7.159.387.577 đồng (Bằng chữ: Bảy tỷ, một trăm năm 
mươi chín triệu ba trăm tám mươi bảy nghìn năm trăm bảy mươi bảy đồng). 
- Tiền đặt trước:  

+  Tương đương 10% giá khởi điểm làm tròn đến đơn vị triệu đồng. 
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+ Tiền đặt trước được người tham gia đấu giá nộp vào tài khoản của Bên B trong 
thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá. Tài khoản nhận tiền đặt trước 
của Bên B: 
Đơn vị hưởng: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản. 
Tài khoản số: 1001001858 tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội, Chi nhánh 

Thăng Long, Phòng giao dịch Nguyễn Huệ. 
Nội dung: (Tên người tham gia đấu giá) nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá 

khoản nợ của ông Ngô Duy Quang. 
+ Trường hợp người tham gia đấu giá không trúng đấu giá, không vi phạm Quy 
chế cuộc đấu giá thì Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản trả lại khoản tiền đặt trước 
cho người tham gia đấu giá trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc 
đấu giá. Người tham gia đấu giá chịu phí chuyển tiền của ngân hàng khi nhận lại tiền 
đặt trước của mình từ Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản (nếu có). Lãi suất phát sinh 
của khoản tiền đặt trước khi ở trong tài khoản của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản 
thuộc về người tham gia đấu giá (nếu có). 
+ Trường hợp người tham gia đấu giá trúng đấu giá thì tiền đặt trước và tiền lãi 
(nếu có) được chuyển thành tiền đặt cọc để đảm bảo thực hiện giao kết hoặc thực 
hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá. Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản sẽ chuyển 
khoản tiền này vào tài khoản của Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương thời hạn 
03 ngày kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá. 
+ Người tham gia đấu giá không được nhận lại khoản tiền đặt trước nếu thuộc một trong 
các trường hợp theo quy định tại Khoản 6 Điều 39 Luật Đấu giá tài sản, tiền đặt trước này 
thuộc về Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương. Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản sẽ 
chuyển tiền đặt trước của các khách hàng này cho Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương 
- trong vòng 03 ngày làm việc kể từ khi hoàn tất các thủ tục tịch thu tiền đặt trước. 

4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/bộ. Tiền bán hồ sơ đấu giá thuộc 
về Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương – PGD Đông Đô. 
5. Thời gian đấu giá: Tối thiểu sau 07 ngày làm việc kể từ ngày Trung tâm dịch vụ đấu 
gái tài sản đăng thông báo đấu giá số thứ 2 trên phương tiện thông tin đại chúng. Kế 
hoạch tổ chức đấu giá sẽ được Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thông báo cho Ngân 
hàng TM TNHH MTV Đại Dương – PGD Đông Đô trong vòng 03 ngày làm việc kể từ 
khi Hợp đồng được hai Bên ký kết. 
6. Địa điểm đấu giá: Số 2 phố Quang Trung, phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội. 
7. Thời gian thông báo, niêm yết việc đấu giá tài sản, tham khảo hồ sơ khoản nợ: 
thực hiện theo quy định tại các Điều 35, Điều 36, Điều 57 Luật Đấu giá tài sản 2016. 
8. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá 01 vòng 
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9. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.  
10. Thời hạn thanh toán tiền mua tài sản: Trong vòng 20 (hai mươi) ngày làm việc kể 
từ ngày Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương - PGD Đông Đô và người trúng đấu giá 
ký kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, người mua được tài sản phải thanh toán đúng 
thời hạn, đầy đủ toàn bộ số tiền mua tài sản sau khi trừ đi tiền đặt cọc (là tiền đặt trước 
chuyển thành) cho Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương. Nếu người mua được tài sản 
không thanh toán tiền mua tài sản theo quy định thì người mua được tài sản phải chịu 
phạt vi phạm Hợp đồng và bồi thường thiệt hại theo quy định của Pháp luật. 
11. Thời hạn giao tài sản: Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương – PGD Đông Đô 
tiến hành bàn giao hồ sơ pháp lý của khoản nợ xấu cùng các giấy tờ liên quan cho người 
mua được tài sản trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ khi người mua được 
tài sản đã thanh toán đủ tiền mua tài sản cho Ngân hàng TNHH MTV Đại Dương – PGD 
Đông Đô. Việc bàn giao phải được lập thành biên bản và từ thời điểm này người mua 
được tài sản phải chịu trách nhiệm bảo quản hồ sơ, giấy tờ được bàn giao. 

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:  

Ông Đào Anh Tuấn;                 Chức vụ: Phó Giám đốc phụ trách PGD Đông Đô;  
Số điện thoại: 0986175888;       Email: tuanda1@oceanbank.vn  
Trân trọng! 

 


