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   PHIẾU CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC  

BÁN TÀI SẢN BẢO ĐẢM (LẦN 1) 
 

- Căn cứ đề nghị của Khách hàng về xử lý tài sản bảo đảm; 
- Căn cứ Hợp đồng cho vay số 0155/2020 - 

HĐCV/OCEANBANK.PGDNGUYENVANLOC ngày 30/06/2020 giữa Ngân hàng TM 
TNHH MTV Đại Dương – Chi nhánh Hà Nội và Công ty CP Logistics Anh Tuấn và 
Hợp đồng bảo đảm cho khoản vay; 

- Căn cứ tình hình thực tế. 
 

 Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương (OceanBank) thông báo về việc bán đấu 
giá tài sản liên quan để khoản vay của Công ty CP Logistics Anh Tuấn để thu hồi nợ 
như sau: 
1. Đơn vị tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp Hà Nội, 
địa chỉ: Số 2 phố Quang Trung, phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 
(Trung tâm).   
2. Người có tài sản đấu giá: Ông Phạm Tuấn Nghĩa, địa chỉ: P403A E9 TT Phương 
Mai, phường Phương Mai, quận Đống Đa, 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: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của thửa đất số 106A, 
tờ bản đồ số 14 tại địa chỉ: Tổ 18 phường Đồng Mai, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, 
diện tích 100 m2, hình thức sử dụng: riêng 100m2, chung 0m2, mục đích sử dụng: đất ở 
tại đô thị, thời hạn sử dụng: lâu dài theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 
hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BC 163041, số vào sổ cấp GCN: CH-00390  
do UBND quận Hà Đông cấp ngày 01/9/2010 cho ông Nguyễn Văn Trọng, chuyển 
nhượng cho ông Phạm Tuấn Nghĩa ngày 27/6/2020. 
3.2 Giá khởi điểm: 2.500.000.000VND (Bằng chữ: Hai tỷ, năm trăm triệu đồng). Giá 
khởi điểm chưa bao gồm thuế GTGT và các loại thuế, phí phát sinh trong quá trình 
làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá. 
3.3 Bước giá: 10.000.000đ (Bằng chữ: Mười triệu đồng). 
4. Kế hoạch đấu giá: 
- Thời gian niêm yết, thông báo đấu giá: Từ ngày 19/07/2022. 
- Thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 19/7/2022 đến 17h00' 
ngày 08/8/2022. Trung tâm không bán và tiếp nhận hồ sơ sau 17h00' ngày 08/8/2022. 
- Thời gian, địa điểm đăng ký xem tài sản: Từ ngày 19/7/2022 đến 17h00' ngày 
03/8/2022 tại trụ sở Trung tâm. 
- Thời gian, địa điểm xem tài sản: Khách hàng đi xem tài sản trong ngày 04/8/2022 
và ngày 05/8/2022 tại địa chỉ: Tổ 18 phường Đồng Mai, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội. 
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- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 08/8/2022 đến 17h00' ngày 10/8/2022. 
- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 10h00' ngày 11/8/2022 tại trụ sở Trung 
tâm. 
-  Địa điểm tham khảo hồ sơ, bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, 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 (Thời gian làm việc trong giờ hành chính các ngày làm 
việc trong tuần trừ thứ 7, CN, ngày nghỉ, ngày lễ). 
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 hiện trạng tài 
sản cho khách hàng xem xét. 
- 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: Đinh Xuân Bình 
Chức vụ: Chuyên viên kinh doanh  
Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương 
– PGD Nguyễn Văn Lộc 
ĐT: 097.402.4201 
Email: binhdx@oceanbank.vn 

Ông: Lê Đức Anh 
Chức vụ: Giám đốc Phòng giao dịch  
Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương 
– PGD Nguyễn Văn Lộc 
ĐT: 091.496.9090 
Email: anhld1@oceanbank.vn 

 


