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PHIẾU CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC BÁN ĐẤU GIÁ KHOẢN NỢ (LẦN 05) 

 Căn cứ hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 11/2019/HĐĐG-NV1 ngày 28/02/2019 
giữa Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương Chi nhánh Bắc Giang và Trung tâm dịch vụ 
Đấu giá tài sản về việc bán đấu giá khoản nợ xấu của Công ty CP Thương mại Sơn Thạch 
tại OceanBank và phụ lục hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản; 

 Căn cứ thông báo đấu giá lần 05 ngày 04 tháng 12 năm 2020 của Trung tâm dịch 
vụ Đấu giá tài sản. 

 

 Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương (OceanBank) thông báo về việc bán đấu giá 
khoản nợ của Công ty CP Thương mại Sơn Thạch tại OceanBank 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. 
2. Đơn vị có tài sản đấu giá: Ngân hàng thương mại trách nhiệm hữu hạn một thành 
viên Đại Dương – Chi nhánh Bắc Giang; địa chỉ: Số 151 đường Hùng Vương, Phường 
Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang 
3. Tài sản đấu giá; nguồn gốc tài sản, hồ sơ pháp lý; giá khởi điểm; tiền đặt trước, 
bước giá 
3.1. Tài sản đấu giá: 
 Khoản nợ xấu của Công ty CP Thương mại Sơn Thạch phát sinh theo hợp đồng tín 
dụng số 0106/2014/HĐCVTHM1-OCEANBANK.CNBACGIANG ký ngày 22/04/2014 
tại Ngân hàng TMCP Đại Dương – Chi nhánh Bắc Giang (nay đổi tên là Ngân hàng TM 
TNHH MTV Đại Dương – Chi nhánh Bắc Giang) và Công ty CP Thương mại Sơn Thạch. 

Trong quá trình thực hiện hợp đồng tín dụng nêu trên, Công ty CP Thương mại Sơn 
Thạch đã vi phạm các nội dung cam kết về việc trả nợ nên Ngân hàng TM TNHH MTV 
Đại Dương – Chi nhánh Bắc Giang đã chuyển khoản nợ sang nhóm 5 “ Nợ có khả năng 
mất vốn”. 

* Tài sản đảm bảo cho khoản nợ xấu như sau: 

STT 
Tên Tài 

sản  
bảo đảm 

Đặc điểm tài sản  
(mô tả TSBĐ) Giấy tờ chứng minh QSH 

1 

QSD đất 
và TS gắn 
liền trên 
đất 

Đất ở nông thôn ( trong 
ngõ) Thôn Bến 3, xã 
Khám Lạng, huyện Lục 
Nam, tỉnh Bắc Giang, 
diện tích : 790m2 

GCNQSDĐ số S 745489, số vào sổ cấp 
giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất: 
00082 QSDĐ/716/QĐ-UB (H). Do 
UBND huyện Lục Nam – tỉnh Bắc Giang 
cấp ngày 20/11/2001, cấp cho Hộ ông 
(bà) Trần Văn Duy 

2 
QSD đất 
và TS gắn 
liền trên 

Đất ở nông thôn ( trong 
ngõ) Thôn Bến 3, xã 
Khám Lạng, huyện Lục 

GCNQSDĐ số AĐ 608193, số vào sổ 
cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất: 
00114 số 802/QĐ-UB-H. Do UBND 
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đất Nam, tỉnh Bắc Giang; 
Diện tích: 983m2 

huyện Lục Nam – tỉnh Bắc Giang cấp 
ngày 07/04/2006, cấp cho Hộ ông Trần 
Văn Sửu và vợ là Nguyễn Thị 
Dâm.Chứng nhận thay đổi ngày 
13/09/2012 

3 

QSD đất 
và TS gắn 
liền trên 
đất 

Đất ở mặt đường trục 
chính thôn Ngươi ( vị trí 
2 đường Lê Lợi), xã 
Dĩnh Kế, thành phố Bắc 
Giang; Diện tích 
104,9m2 

GCNQSDĐ số AG 996226, số vào sổ 
cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất: 
H 02683/QĐ số 211/QĐ-UBND. Do 
UBND thành phố Bắc Giang – tỉnh Bắc 
Giang cấp ngày 14/09/2006, cấp cho ông 
Vũ Ngọc Côn và bà Dương Thị Với 
 

4 

QSD đất 
và TS gắn 
liền trên 
đất 

Đất ở mặt đường tỉnh lộ 
295 ( Thắng- Đông 
Xuyên), Dinh Hương, 
xã Đức Thắng, Hiệp 
Hòa, Bắc Giang; Diện 
tích: 613m2 

GCNQSDĐ số AĐ 732251 do UBND 
huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang cấp cho 
ông Nguyễn Văn Chiến và bà Nguyễn 
Thị Thủy ngày 09/11/2007. Ông Nguyễn 
Văn Chiến - Nguyễn Thị Thủy chuyển 
nhượng QSD đất cho ông Lê Văn Hiệp – 
Trần Thị Thu Hiên – Khu 8 Tiền Phong – 
Mê Linh – Hà Nội. Diện tích 88,0m2. 
Diện tích đất còn lại 613,0 m2 

5 

QSD đất 
và TS gắn 
liền trên 
đất. 

Đất ở nông thôn ( trong 
ngõ, ngoài đê) xã Hợp 
Thịnh, Hiệp Hòa, tỉnh 
Bắc Giang; Diện tích: 
257m2 

GCNQSDĐ số X 351406, số vào sổ cấp 
giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất: 
01915 QSDĐ/198/2001/QĐ-UB(H). Do 
UBND huyện Hiệp Hòa – tỉnh Bắc Giang 
cấp ngày 20/09/2003, cấp cho Hộ ông 
(bà): Ngô Văn Sáu 

6 

QSD đất 
và TS gắn 
liền trên 
đất 

Đất ở mặt đường tỉnh lộ 
295 ( Thắng- Đông 
Xuyên), xã Đức Thắng, 
Hiệp Hòa, Bắc Giang; 
Diện tích: 102m2 

GCNQSDĐ số AA 378616, số vào sổ 
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: 
02913 QSDĐ/57/2004/QĐ-UB (H). Do 
UBND huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang 
cấp ngày 25/10/2004 cấp cho Hộ bà 
Nguyễn Thị Hồng 

7 

QSD đất 
và TS gắn 
liền trên 
đất 

Đất trong ngõ ( đất ở đô 
thị0 thuộc thôn Sau, xã 
Dĩnh Kế, TP Bắc Giang, 
tỉnh Bắc Giang. Diện 
tích:334.4m2 

GCNQSDĐ số AD 086053, số vào sổ 
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: 
H 01911/QĐ số 140/QĐ-UB do UBND 
thành phố Bắc Giang cấp ngày 
31/10/2005, cấp cho ông Nguyễn Tiến 
Công và bà Nguyễn Thị Kim 

 
3.2. Nguồn gốc tài sản, hồ sơ pháp lý:  
 Hợp đồng tín dụng số 0106/2014/HĐCVTHM1-OCEANBANK.CNBACGIANG ký 
ngày 22/04/2014 tại Ngân hàng TMCP Đại Dương – Chi nhánh Bắc Giang (nay đổi tên là 
Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương – Chi nhánh Bắc Giang) và Công ty CP Thương 
mại Sơn Thạch cùng các giấy nhận nợ của khoản vay. 
 Các hợp đồng thế chấp, đăng ký giao dịch bảo đảm: 
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STT Hợp đồng thế chấp số Đăng ký GDĐB số ...ngày... 

1 
HĐBĐ số 96/2012/HĐTC/OJB-
BG ngày 18/10/2012. 

Đăng ký GDBĐ số: 1511, ngày 19/10/2012. 
Đăng ký thay đổi ngày 09/12/2015. 

2 
HĐBĐ số 97/2012/HĐTC/OJB-
BG ngày 18/10/2012. 

Đăng ký GDBĐ số: 1512, ngày 19/10/2012. 
Đăng ký thay đổi ngày 09/12/2015. 

3 
HĐBĐ số 94/2012/HĐTC/OJB-
BG ngày 18/10/2012. 

Đăng ký GDBĐ số: 4449, ngày 19/10/2012. 
Đăng ký thay đổi ngày 09/12/2015. 

4 
HĐBĐ số 14/2013/HĐTC/OJB-
BG ngày 11/03/2013. 

Đăng ký GDBĐ số: 124, ngày 14/03/2013. 
Đăng ký thay đổi ngày 09/12/2015. 

5 
HĐBĐ số 95/2012/HĐTC/OJB-
BG ngày 18/10/2012. 

Đăng ký GDBĐ số: 737, ngày 19/10/2012. 
Đăng ký thay đổi ngày 09/12/2015. 

6 
HĐBĐ số 96/2013/HĐTC/OJB 
ngày 10/9/2013. 

Đăng ký GDBĐ số: 852, ngày 10/9/2013. 
Đăng ký thay đổi ngày 09/12/2015. 

7 
HĐBĐ số 61/2012/HĐTC/OJB-
BG ngày 09/7/2012. 

Đăng ký GDBĐ số: 2740, ngày 09/7/2012. 
Đăng ký thay đổi ngày 09/12/2015. 

 Quyết nghị số 01/2019/QN-BXLN-CNBG ngày 25/02/2019 của Ban Xử lý nợ - Ngân 
hàng TM TNHH MTV Đại Dương - Chi nhánh Bắc Giang về việc bán đấu giá khoản nợ 
của Công ty CP Thương mại Sơn Thạch. 
3.3. Giá khởi điểm: 4.034.499.642 đồng (Bằng chữ: Bốn tỷ, không trăm ba mươi tư  triệu, 
bốn trăm chín mươi chín nghìn, sáu trăm bốn mươi hai đồng). 
3.4. Tiền đặt trước: 606.000.000 đồng (Sáu trăm linh sáu triệu đồng ). 
3.5. Bước giá: 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng) 
4. Kế hoạch đấu giá:  
- Thời gian niêm yết, thông báo đấu giá: Bắt đầu từ ngày 05/12/2020. 
- Thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 07/12/2020 đến ngày 
17h00’ ngày 09/12/2020. Trung tâm không tiếp nhận các hồ sơ nộp sau 17h00’ ngày 
09/12/2020. 
- Thời gian, địa điểm xem hồ sơ khoản nợ: Từ ngày 07/12/2020 đến ngày 09/12/2020 tại 
Trụ sở Trung tâm. 
- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 08/12/2020 đến 17h00’ ngày 10/12/2020. 
- Tiền đặt trước: 606.000.000 đồng (Sáu trăm linh sáu triệu đồng ) 
- Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá : 500.000 đ/hồ sơ ( Năm trăm nghìn đồng một hồ sơ ). 
- Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 14h00’ ngày 11/12/2020 tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ 
đấu giá tài sản.  
- Địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, xem hồ sơ khoản nợ, tổ chức cuộc 
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. 
5. Cách thức nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Khách hàng nộp trực tiếp tại Trung tâm 
Dịch vụ đấu giá tài sản 
6. Điều kiện tham gia đấu giá: Các tổ chức, cá nhân đã nộp tiền đặt trước, hồ sơ tham 
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gia đấu giá đúng quy định; không thuộc các trường hợp không được đăng ký tham gia đấu 
giá theo quy định Khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản. 
7. Phương thức, hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp 01 vòng tại cuộc 
đấu giá. 

 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 đây để được giải đáp: 

Ông/Bà: Nguyễn Văn Hoạt 
Chức vụ: Giám đốc Phòng Khách hàng 
Doanh nghiệp – CN Bắc Giang 
ĐT: 0936.316.416 
Email: hoatnv@oceanbank.vn 

Ông/Bà: Hoàng Tiến Hùng 
Chức vụ: Chuyên viên Phòng Khách hàng 
Doanh nghiệp – CN Bắc Giang 
ĐT: 0962.9026.31 
Email: hunght1@oceanbank.vn  

Trân trọng! 


