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PHIẾU CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC BÁN ĐẤU GIÁ KHOẢN NỢ 

  
 Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 33/2021/HĐĐG-NV1 giữa Ngân hàng 
TM TNHH MTV Đại Dương và Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản về việc đấu giá 
khoản nợ xấu của Công ty Cổ phần Phát triển Giải trí Xứ sở Hạnh Phúc ngày 
21/9/2021; 

Căn cứ  Phụ lục Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 33/2021/HĐĐG-NV1/PL 
giữa Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương và Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản về 
việc đấu giá khoản nợ xấu của Công ty Cổ phần Phát triển Giải trí Xứ sở Hạnh Phúc 
ngày 5/11/2021; 

Căn cứ Thông báo đấu giá ngày 05/11/2021 của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài 
sản – Sở Tư pháp thành phố Hà Nội. 
  

Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương (OceanBank) thông báo về việc bán đấu 
giá khoản nợ của Công ty Cổ phần Phát triển Giải trí Xứ sở Hạnh Phúc để thu hồi nợ        
như sau: 
1. Đơn vị tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản – Sở tư pháp thành phố 
Hà Nội, 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. 
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 Công ty Cổ phần Phát triển Giải trí Xứ sở 
Hạnh Phúc phát sinh theo Hợp đồng tín dụng số 0022/2014/HĐTD1-
OCEANBANK.CNTHANGLONG ký ngày 05/07/2014 giữa Ngân hàng TMCP Đại 
Dương - Chi nhánh Thăng Long (nay đổi tên là Ngân hàng TM TNHH MTV Đại 
Dương - Chi nhánh Thăng Long) và Công ty Cổ phần Phát triển Giải trí Xứ sở Hạnh 
Phúc. Tổng nghĩa vụ nợ gốc và lãi của khoản nợ tạm tính đến 05/11/2021 là 
724.726.343.197 đồng (trong đó: nợ gốc là 292.285.000.000 đồng, nợ lãi là 
271.105.728.342 đồng, phạt: 161.335.614.856 đồng). 
- Tài sản đảm bảo cho khoản nợ:  

+ Tài sản 1: Các tài sản hiện tại, tương lai thuộc sở hữu, quản lý của Công ty cổ 
phần Đầu tư xây dựng và Phát triển hạ tầng Phú An (Công ty Phú An) liên quan đến 
Quyền sử dụng 190.852m2 đất của thửa đất số 975, tờ bản đồ số 4 tại xã Thạnh Đức, 
huyện Bến Lức, tỉnh Long An gồm: Quyền sử dụng đất; các bất động sản đã, đang, sẽ 
hình thành trên đất; toàn bộ các quyền, quyền lợi phát sinh hoặc liên quan đến tài sản 
này bao gồm nhưng không hạn chế bởi: hoa lợi, lợi tức, quyền khai thác, quyền 
chuyển nhượng, quyền cho thuê, cho mượn...; tất cả các quyền phát sinh từ hợp đồng, 
lợi ích mà Công ty Phú An được hưởng tại hợp đồng bảo hiểm đối với tài sản thế chấp; 
tất cả các khoản thu nhập, lợi tức, lợi ích phát sinh từ chuyển nhượng, thực thi dự án, 
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thực thi hợp đồng. 
Theo Hợp đồng thế chấp tài sản số 0014/2012/HĐTC/OJB ngày 12/5/2012 và Hợp 

đồng sửa đổi bổ sung lần 1 ngày 05/7/2014 giữa Ngân hàng TMCP Đại Dương – Chi 
nhánh Sài Gòn và Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển hạ tầng Phú An, tài 
sản thế chấp trên bảo đảm cho các khoản vay thuộc hợp đồng tín dụng số 
0014/2012/HĐTD1-OCEANBANK07 ngày 27/4/2012 giữa Ngân hàng TMCP Đại 
Dương – Chi nhánh Thăng Long và Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển hạ 
tầng Phú An và Hợp đồng tín dụng số 0022/2014/HĐTD1-
OCEANBANK.CNTHANGLONG ký ngày 05/07/2014 giữa OceanBank - Chi nhánh 
Thăng Long và Công ty Cổ phần Phát triển Giải trí Xứ sở Hạnh Phúc. 

Căn cứ công văn số 130/2021/CV-CNTL ngày 24/8/2021 của OceanBank - Chi 
nhánh Thăng Long thì hợp đồng tín dụng số 0014/2012/HĐTD1-OCEANBANK07 
ngày 27/4/2012 giữa Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển hạ tầng Phú An 
và OceanBank – Chi nhánh Thăng Long đã tất toán. Vì vậy, tài sản bảo đảm này chỉ 
còn bảo đảm cho khoản vay của Công ty Cổ phần Phát triển Giải trí Xứ sở Hạnh Phúc 
tại OceanBank- Chi nhánh Thăng Long theo Hợp đồng tín dụng khách hàng doanh 
nghiệp số: 0022/2014/HĐTD1-OCEANBANK.CNTHANGLONG ngày 05/7/2014. 
OceanBank – Chi nhánh Thăng Long hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với các tranh 
chấp trong quá trình xử lý nợ thuộc phạm vi hợp đồng tín dụng số 0014/2012/HĐTD1-
OCEANBANK07 ngày 27/4/2012 và Hợp đồng tín dụng khách hàng doanh nghiệp số: 
0022/2014/HĐTD1-OCEANBANK.CNTHANGLONG ngày 05/7/2014 liên quan đến 
tài sản thế chấp trên. 

+ Tài sản 2: 01 Khí cầu AEROPHILE 5500 (Aero30NG) có người điều khiển, 
loại được neo bằng dây tại chỗ, sức chở 30 người, xuất xứ Pháp và các thiết bị phụ trợ đi 
kèm thuộc sở hữu của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển hạ tầng Phú An. 

+ Tài sản 3: 4.200.000 cổ phiếu GDIC (Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Gia 
Định) đang được lưu ký tại Công ty cổ phần Chứng khoán FPT - Chi nhánh Tp. Hồ 
Chí Minh (FPTS) thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khang Thông (mã cổ 
đông F002738, mã cũ: CP000902). 

+ Tài sản 4: Quyền tài sản của Công ty Cổ phần Phát triển Giải trí Xứ sở Hạnh 
Phúc hình thành từ Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 08/2014/HĐHTKD/PA-
PTGTXSHP ký ngày 08/06/2014 giữa Công ty Cổ phần Phát triển Giải trí Xứ sở Hạnh 
Phúc và Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Phú An để thực hiện "Dự 
án Khu phức hợp giải trí Khang Thông (Happy Land)" có địa điểm tại xã Thạch Đức, 
huyện Bến Lức, tỉnh Long An do Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng 
Phú An làm chủ đầu tư. 

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển hạ tầng Phú An đã có Báo cáo tiến 
độ đầu tư số 61/CV-PA-14 ngày 20/11/2014 và Báo cáo tiến độ đầu tư số 23/CV-PA-
15 ngày 02/4/2015 về quá trình triển khai dự án Khu phức hợp giải trí Khang Thông 
(Happy Land). 
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- Diễn giải về khoản nợ: 
+ Ngày 05/7/2014, Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương - Chi nhánh Thăng 

Long và Công ty Cổ phần Phát triển Giải trí Xứ sở Hạnh Phúc ký Hợp đồng tín dụng 
khách hàng doanh nghiệp số: 0022/2014/HĐTD1-OCEANBANK.CNTHANGLONG 
với số tiền vay là 292.285.000.000đồng, mục đích vay: Công ty Cổ phần Phát triển 
Giải trí Xứ sở Hạnh Phúc góp vốn với Công ty CP Đầu tư xây dựng và phát triển hạ 
tầng Phú An để đầu tư xây dựng dự án khu phức hợp giải trí Khang Thông – Happy 
Land có địa điểm tại xã Thạch Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Ngày 10/7/2014, 
OceanBank đã chuyển số tiền 292.285.000.000 đồng cho Công ty Công ty Cổ phần 
Phát triển Giải trí Xứ sở Hạnh Phúc vay.Tài sản bảo đảm cho khoản vay là 4 tài sản 
bảo đảm nêu trên. 

+ Sau khi Công ty Cổ phần Phát triển Giải trí Xứ sở Hạnh Phúc phát sinh nợ 
quá hạn, OceanBank – Chi nhánh Thăng Long đã nhiều lần nhắc nhở, đôn đốc nhưng 
Công ty Cổ phần Phát triển Giải trí Xứ sở Hạnh Phúc vẫn chưa thanh toán được khoản 
nợ nêu trên. 

+ Ngày 19/6/2019, Hội đồng xử lý nợ - OceanBank đã ban hành quyết nghị về 
việc xử lý nợ đối với khoản vay của Công ty Cổ phần Phát triển Giải trí Xứ sở Hạnh 
Phúc tại OceanBank – Chi nhánh Thăng Long. Theo đó, Hội đồng xử lý nợ - 
OceanBank chấp thuận thực hiện bán đấu giá khoản nợ của Công ty Cổ phần Phát 
triển Giải trí Xứ sở Hạnh Phúc tại OceanBank – Chi nhánh Thăng Long theo Hợp 
đồng tín dụng khách hàng doanh nghiệp số: 0022/2014/HĐTD1-
OCEANBANK.CNTHANGLONG ngày 05/7/2014. Căn cứ quyết nghị trên, ngày 
04/9/2019, OceanBank – Chi nhánh Thăng Long đã ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài 
sản số 104 với Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hồ Chí Minh để bán đấu 
giá khoản nợ trên. Sau 06 lần tổ chức đấu giá, khoản nợ vẫn đấu giá không thành và 
giá khởi điểm để đấu giá lần thứ 6 đã bằng dư nợ gốc của khoản nợ là 
292.285.000.000 đồng.  

+ Ngày 05/10/2020, OceanBank – Chi nhánh Thăng Long và Trung tâm dịch vụ 
đấu giá tài sản thành phố Hồ Chí Minh đã ký thanh lý hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản 
số 104 ngày 04/9/2019 và các hợp đồng sửa đổi. 

+ Đồng thời với việc thực hiện bán đấu giá khoản nợ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá 
tài sản thành phố Hồ Chí Minh, OceanBank – Chi nhánh Thăng Long tiếp tục đôn đốc, 
nhắc nhở Công ty Cổ phần Phát triển Giải trí Xứ sở Hạnh Phúc thực hiện trả nợ. 
3.2. Nguồn gốc tài sản: Khoản nợ xấu của Công ty Cổ phần Phát triển Giải trí Xứ sở 
Hạnh Phúc phát sinh theo Hợp đồng tín dụng số 0022/2014/HĐTD1-
OCEANBANK.CNTHANGLONG ký ngày 05/07/2014 giữa Ngân hàng TMCP Đại 
Dương - Chi nhánh Thăng Long (nay đổi tên là Ngân hàng TM TNHH MTV Đại 
Dương - Chi nhánh Thăng Long) và Công ty Cổ phần Phát triển Giải trí Xứ sở Hạnh 
Phúc được đưa ra đấu giá theo quy định của pháp luật. 
3.3. Hồ sơ pháp lý: 
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STT Hồ sơ Ngày văn bản 
  HỒ SƠ PHÁP LÝ  

1 Điều lệ 2010 
2 CMND Ông Hoàng Linh Huy 01/04/2010 
3 Đăng ký kinh doanh 26/08/2010 
4 Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu 21/09/2010 
5 Quyết định bổ nhiệm kế toán 2013 
6 Danh sách cổ đông 2014 
7 CMND Bà Phan Thị Phương Thảo 14/04/2016 
  HỒ SƠ GIẢI NGÂN  

8 
Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 08/2014/HĐHTKD/PA-
PTGTXSHP giữa Công ty CP Đầu tư xây dựng và phát triển hạ 
tầng Phú An và Công ty CP Phát triển Giải trí Xứ sở Hạnh phúc 

06/08/2014 

9 Đề nghị vay vốn  06/09/2014 
10 Phương án vay vốn 06/09/2014 
11 Biên bản họp Hội đồng cổ đông 06/10/2014 

12 Hợp đồng cấp tín dụng số 0022/2014/HĐTD1 -
OCEANBANK.CNTHANGLONG 07/05/2014 

13 Giấy nhận nợ số 0022.01/2014/GNN1-
OCEANBANK.CNTHANGLONG 07/10/2014 

14 Ủy nhiệm chi đi tiền 07/10/2014 
15 Đề nghị giải ngân 10/7/2014 
  HỒ SƠ TÀI SẢN BẢO ĐẢM  
  Tài sản bảo đảm 1  

16 Giấy chứng nhận quyền sử dựng dất số BC 581715, số vào sổ 
cấp GCN CT 02518 08/10/2010 

17 Hợp đồng thế chấp  số 0014/2014/HĐTC/OJB thế chấp GCN 
QSDD 12/05/2012 

18 Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp Quyền sử dụng đất, tài sản gắn 
liền với đất 14/05/2012 

19 Biên bản họp cổ đông Công ty CP Đầu tư xây dựng và phát triển 
hạ tầng phú an 06/10/2014 

20 Hơp đồng sửa đổi bổ sung lần 1 theo Hợp đồng thế chấp  số 
0014/2014/HĐTC/OJB 05/07/2014 

21 Đơn yêu cầu đăng ký thay đổi, sửa chữa sai sót thế chấp Quyền 
sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất 28/06/2017 

  Tài sản bảo đảm 2  
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22 
Hợp đồng mua bán số 110118F giữa công ty TNHH 
AEROPHILE SAS và Công ty Cổ phần đầu tư Xây dựng và 
Phát triển Hạ tầng Phú An 

18/3/2011 

23 Công văn 1064/TC-QC vv đồng ý cho nhập khẩu khí cầu AERO 
30NG 05/06/2011 

24 Tờ khai hải quan điện tử số 90181 17/08/2011 
25 Phiếu ghi kết quả kiếm tra chứng từ giấy số 90181 11/07/2011 

26 Hợp đồng thế chấp  số 0040/2014/HĐTCTS1-
OCEANBANK.CNSAIGON 07/05/2014 

27 Giấy chứng nhận đăng ký GĐBĐ số 1161955647 07/10/2014 

28 Đơn yêu cầu đăng ký giao dịch bảo đảm khí cầu AEROPHILE 
5500 07/10/2014 

  Tài sản bảo đảm 3  
29 Đăng ký kinh doanh Công ty CP Tập đoàn Khang Thông 25/4/2011 

30 Sổ chứng nhận cổ đông của công ty cổ phần tập đoàn khang 
thông 08/09/2011 

31 Đăng ký kinh doanh Công ty CP Đầu tư phát triển Gia Định 12/04/2013 

32 Biên bản họp hội đồng cổ đông công ty cổ phần tập đoàn khang 
thông 06/11/2014 

33 Hợp đồng cầm cố cổ phiếu số 0039/2014/HĐCC-
OCEANBANK.CNSAIGON  07/05/2014 

34 Giấy chứng nhận đăng ký GĐBĐ số 1161955973 07/10/2014 

35 Đơn yêu cầu đăng ký giao dịch bảo đảm toàn bộ cổ phiếu thuộc 
sở hữu Công ty Cổ phần tập đoàn Khang thông 07/10/2014 

36 Đề nghị xác nhận và phong tỏa cổ phiếu  07/10/2014 
  Tài sản bảo đảm 4  

37 
Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 08/2014/HĐHTKD/PA-
PTGTXSHP giữa Công ty CP Đầu tư xây dựng và phát triển hạ 
tầng Phú An và Công ty CP Phát triển Giải trí Xứ sở Hạnh phúc 

06/08/2014 

38 Hợp đồng thế chấp  số 0041/2014/HĐTC-OCEANBANK 07/05/2014 
39 Giấy chứng nhận đăng ký GĐBĐ số 1161956546 07/10/2014 

40 Đơn yêu cầu đăng ký giao dịch bảo đảm là quyền tài sản phát 
sinh từ hợp đồng hợp tác kinh doanh số 08/2014 07/10/2014 

  HỒ SƠ SAU VAY  
41 Biên bản kiểm tra sau cấp tín dụng 27/11/2014 
42 Báo cáo tiến độ đầu tư 20/11/2014 
43 Thông báo chuyển nhóm nợ  05/01/2015 
44 Báo cáo tiến độ đầu tư 04/02/2015 
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45 Biên bản làm việc lần 1 giữa OceanBank và Công ty CP Phát 
triển Giải trí Xứ sở Hạnh phúc 17/07/2015 

46 Văn bản cam kết vv thanh toán nợ vay tại OceanBank 31/08/2015 
47 Biên bản làm việc  11/11/2015 
48 Biên bản làm việc  02/03/2016 
49 Công văn phúc đáp vv chậm tiến độ thanh toán 03/01/2016 

50 Công văn số 1718/2016/CV- OCEANBANK về việc xử lý tài 
sản thế chấp 21/04/2016 

51 Công văn số 110/2016/CV- GĐCNTL vv bàn giao tài sản bảo 
đẩm để xử lý thu hồi nợ 05/10/2016 

52 Công văn số 34/2017/CV-GĐCNTL vv báo cáo phương án trả 
nợ khoản vay 15/03/2017 

53 Thông báo số 149/2017/TB- GĐCNTL vv xử lý tài sản bảo đảm 08/04/2017 
54 Thông báo nhắc nợ số 205/2017/CV- GĐCNTL 13/9/2017 
55 Thông báo nhắc nợ số 235/2017/CV- GĐCNTL 10/10/2017 
56 Thông báo nhắc nợ số 264/2017/CV- GĐCNTL 11/09/2017 
57 Thông báo nhắc nợ số 293A/2017/CV- GĐCNTL 12/08/2017 
58 Thông báo nhắc nợ số 13/2018/CV- GĐCNTL 01/10/2018 
59 Công văn số 05/2018/CV- PTHP vv thực hiện nghĩa vụ trả nợ 22/03/2018 
60 Công văn số 06/2018/CV- PTHP vv thực hiện nghĩa vụ trả nợ 04/10/2018 
61 Thông báo nhắc nợ số 03/2019/CV- GĐCNTL 01/09/2019 
62 Quyết nghị số 22.1/2019/QN-HĐXLN 19/06/2019 
63 Thông báo nhắc nợ số 01/2020/CV- GĐCNTL 01/07/2020 
64 Thông báo nhắc nợ số 94/2020/CV- GĐCNTL 07/06/2020 
65 Thông báo nhắc nợ số 224/2020/CV- GĐCNTL 10/07/2020 
66 Thông báo nhắc nợ số 01/2021/CV- GĐCNTL 01/04/2021 
67 Thông báo nhắc nợ số 273A/2021/CV- GĐCNTL 04/06/2021 
68 CV 127/2021/CV-CNTL Vv yêu cầu đấu giá 18/8/2021 

69 Hợp đồng dịch vụ đấu giá số 104 09/04/2019 

70 CV 97/2020/CV-CNTL vv xác định giá khởi điểm 13/8/2020 

71 Hợp đồng sửa đổi hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản lần 5 19/8/2020 

72 Quy chế đấu giá số 880/TTĐG 19/8/2020 

73 Thông báo đấu giá số 879/TTĐG 19/8/2020 

74 Đăng báo pháp luật số 235 22/8/2020 

75 Đăng báo pháp luật số239 26/8/2020 
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76 CV 1029/TTĐG vv thông báo không có người tham gia đấu giá 15/9/2020 

77 CV 109/2020/CV-CNTL vv thanh lý hợp đồng dịch vụ đấu giá 30/9/2020 

78 Biên bản thanh lý hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 
103/BBTL-TTĐG 10/05/2020 

79 CV 130 /2021/CV-CNTL Vv bổ sung thông tin cho TTĐG 24/8/2021 

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 hồ sơ khoản nợ xấu trước khi nộp 
hồ sơ tham gia đấu giá. Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương - Chi nhánh Thăng 
Long sẽ có trách nhiệm bàn giao hồ sơ khoản nợ xấu cho người trúng đấu giá theo đúng 
danh mục trên. 
3.4. Giá khởi điểm: 394.778.484.286 đồng (Bằng chữ: Ba trăm chín mươi tư tỷ, bảy 
trăm bảy mươi tám triệu, bốn trăm tám mươi tư nghìn, hai trăm tám mươi sáu đồng). 
3.5. Bước giá: 1.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ đồng). 
4. Kế hoạch đấu giá: 
- Thời gian niêm yết, thông báo đấu giá: Bắt đầu từ ngày 06/11/2021. 
- Thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 08/11/2021 đến 
17h00' ngày 19/11/2021. Trung tâm không tiếp nhận các hồ sơ nộp sau 17h00' ngày 
19/11/2021. 
- Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ (Bằng chữ: Năm trăm nghìn 
đồng một hồ sơ). 
- Thời gian đăng ký xem tài sản: Từ ngày 08/11/2021 đến ngày 12/11/2021. 
- Thời gian, địa điểm xem hồ sơ khoản nợ: Từ ngày 15/11/2021 và ngày 16/11/2021 
tại trụ sở Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương – Chi nhánh Thăng Long, địa chỉ: 
Một phần tầng 1 và tầng lửng, số 1 Trung Hòa, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam và tại trụ sở Trung tâm, địa chỉ: Số 2 phố Quang Trung, 
phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Người tham gia đấu giá khoản nợ 
xấu nếu có nhu cầu xem hồ sơ gốc của khoản nợ hoặc đi xem hiện trạng tài sản bảo 
đảm cho khoản nợ xấu thì Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương - Chi nhánh Thăng 
Long sẽ tạo điều kiện. 
- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 17/11/2021 đến 17h00' ngày 19/11/2021. 
Nếu người tham gia đấu giá có nhu cầu nộp tiền đặt trước ngoài kế hoạch trên thì liên 
hệ với Trung tâm để được phục vụ.  
- Tiền đặt trước: 19.739.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười chín tỷ, bảy trăm ba mươi 
chín triệu đồng). 
- Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 14h00' ngày 22/11/2021 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: tại 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  



8 
 

6. Điều kiện tham gia đấu giá: Các tổ chức, cá nhân, 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 và các quy định khác có liên quan, đã nộp hồ sơ tham gia đấu giá và nộp tiền 
đặt trước đúng quy định. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khác thì 
người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. 
7. Phươngthức: Phương thức trả giá lên. Đấu giá trên cơ sở hồ sơ khoản nợ xấu. 
8. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp 01 vòng tại cuộc đấu giá. 
Chi tiết xem tại Quy chế cuộc đấu giá số 33/QCĐG/PL01 ngày 05/11/2021 do Trung 

tâm dịch vụ đấu giá tài sản ban hành. 
Lưu ý: 

Khách hàng đến mua - nộp hồ sơ, tham gia cuộc đấu giá tài sản phải thực hiện 
nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19: đeo khẩu trang, khai báo y tế, quét mã 
QR Code, sát khuẩn và giãn cách tối thiểu 2m theo chỉ thị của UBND thành phố Hà 
Nội. 

Đến thời gian mở cuộc đấu giá, căn cứ số lượng khách hàng đăng ký tham gia đấu 
giá, tình hình diễn biến dịch bệnh và điều kiện phòng chống dịch, nếu không đủ điều kiện 
phòng chống dịch Covid-19 theo quy định, hướng dẫn của Chính phủ và UBND thành 
phố Hà Nội thì cuộc đấu giá sẽ phải dừng hoặc tạm dừng. Trong trường hợp này, Trung 
tâm sẽ thông báo cho các khách hàng đăng ký tham gia đấu giá được biết trước thời gian 
mở cuộc đấu giá. Khách hàng phải chấp nhận và thực hiện theo quy định của Trung tâm 
mà không được khiếu nại, khiếu kiện gì. 
 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 theo địa chỉ sau để được giải đáp: 

Ông: Nguyễn Ngọc Dũng 
Chức vụ: Giám đốc Chi nhánh Thăng 
Long – OceanBank 
ĐT: 0979.959.549 
Email: dungnn1@oceanbank.vn 

Ông: Trần Văn Cường 
Chức vụ: Giám đốc KHDN – Chi nhánh 
Thăng Long – OceanBank 
ĐT: 0988.069.966 
Email: cuongtv@oceanbank.vn 

 Trân trọng! 


