
 

THÔNG TIN VỀ VIỆC BÁN ĐẤU GIÁ KHOẢN NỢ 

 

 Căn cứ quy định của pháp luật về việc xử lý TSBĐ; 

 Căn cứ thỏa thuận tại Hợp đồng bảo đảm đã ký giữa OceanBank và bên bảo đảm. 
  

 Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương (OceanBank) thông báo về việc bán các 

khoản nợ của Công ty CP Trò Chơi Giải Trí Xứ Sở Hạnh Phúc tại OceanBank - 

PGD LÝ Thường Kiệt và Công ty CP Phát Triển Giải Trí Xứ Sở Hạnh Phúc tại 

OceanBank - Chi nhánh Thăng Long để thu hồi nợ như sau: 

 Thông tin khoản nợ của Công ty CP Trò Chơi Giải Trí Xứ Sở Hạnh Phúc: 

- Thông tin khách hàng: 

+ Tên khách hàng: Công ty CP Trò Chơi Giải Trí Xứ Sở Hạnh Phúc. 

+ Trụ sở chính theo GĐKKD: Số 133/1, QL 1A, xã Thạnh Đức, H. Bến Lức, 

Long An. 

+ Trụ sở KD hiện tại: Số 133/1, QL 1A, xã Thạnh Đức, H. Bến Lức, Long An. 

+ Người đại diện pháp luật: Bà Phan Thị Phương Thảo – Chủ tịch HĐQT. 

+ Theo Đăng  ký kinh doanh số 1101345524. Ngày cấp 04/01/2011 Nơi cấp: do Sở 

Kế hoạch & Đầu tư Tỉnh Long An. 

+ Vốn điều lệ: 30.000.000.000 VND.  

+ Ngành nghề kinh doanh: Hoạt động công viên vui chơi, theo chủ đề. Hoạt động 

sáng tác, nghệ thuật và giải trí. Hoạt động thể thao, câu lạc bộ thể thao và các hoạt động vui 

chơi giải trí khác… 

+ Ngày bắt đầu quan hệ với OceanBank Chi nhánh Sài Gòn: 13/06/2014. 

- Thông tin về tài sản đảm bảo của khoản vay: 

+ Tài sản 1: Quyền tài sản hình thành từ Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 

06/2014/HĐHTKD/PA-TCGTXSHP ký ngày 05/06/2014 giữa Công ty CP Đầu tư 

Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Phú An và Công ty CP Trò chơi Giải trí Xứ sở Hạnh 

Phúc (cùng các Phụ lục hợp đồng kèm theo) V/v hợp tác đầu tư xây dựng dự án Khu 

phức hợp giải trí Khang Thông (Happy Land) tại xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, tỉnh 

Long An, tài sản hiện tại thuộc sở hữu, quản lý của Công ty CP trò chơi giải trí Xứ sở 

hạnh phúc, hồ sơ tài sản đảm bảo được thiết lập và ký đầy đủ theo đúng quy định của 

OceanBank và Pháp luật. Cụ thể: 

 Hợp đồng thế chấp tài sản số 0014/2014/HĐTC-OCEANBANK ký ngày 

18/08/2014 giữa Công ty CP Trò chơi Giải trí Xứ sở Hạnh Phúc (Bên thế chấp) và 

Ngân hàng TMCP Đại Dương – CN Sài Gòn (Bên nhận thế chấp) 



 

 Đã đăng ký giao dịch bảo đảm tại Trung tâm đăng ký giao dịch, tài sản tại 

TPHCM, số đăng ký 1164029478, hiệu lực ngày 20/08/2014, mã cá nhân 9836. 

 Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 06/2014/HĐHTKD/PA-TCGTXSHP ký 

ngày 05/06/2014 giữa Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Phú An và 

Công ty CP Trò chơi Giải trí Xứ sở Hạnh Phúc và Phụ lục hợp đồng hợp tác kinh 

doanh số 01/PL/06/2014/HĐHTKD/PA-TCGTXSHP ký ngày 05/06/2014. 

+ Tài sản 2: Quyền sở hữu nhà ở và Quyền sử dụng đất ở tại địa chỉ số 67 

Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Thành, Quận 01, Tp. Hồ Chí Minh theo Giấy 

chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở và Quyền sử dụng đất ở số 70101070100, hồ sơ gốc 

số 7991/2002 do UBND Thành Phố Hồ Chí Minh cấp ngày 25/03/2002, tài sản hiện 

tại thuộc sở hữu, quản lý của Bà Phan Thị Phương Thảo và Công ty CP xây dựng 

thương mại dịch vụ Khang Thông (nay là Công ty Cổ phần Tập đoàn Khang Thông), 

hồ sơ tài sản đảm bảo được thiết lập và ký đầy đủ theo đúng quy định của OceanBank 

và Pháp luật. Cụ thể: 

 Hợp đồng thế chấp Quyền sở hữu nhà ở và Quyền sử dụng đất ở của Bên 

thứ Ba ký công chứng ngày 19/08/2014 giữa Bà Phan Thị Phương Thảo (Bên thế 

chấp) và Ngân hàng TMCP Đại Dương – CN Sài Gòn (Bên nhận thế chấp), số công 

chứng 018657, Quyển số 08 TP/CC-SCC/HĐGD. 

 Đã đăng ký giao dịch bảo đảm tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất 

quận 1, số đăng ký: Quyển số 4; số đăng ký Q1-2014-01926, số thứ tự ghi sổ: 

001793 ngày 21/08/2014 

 Giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở và Quyền sử dụng đất ở số 

70101070100, hồ sơ gốc số 7991/2002 do UBND Thành Phố Hồ Chí Minh cấp ngày 

25 tháng 03 năm 2002. 

 Thông tin khoản nợ của Công ty CP Phát Triển Giải Trí Xứ Sở Hạnh Phúc: 

- Thông tin khách hàng: 

+ Tên khách hàng: Công ty CP Phát Triển Giải Trí Xứ Sở Hạnh Phúc 

+ Trụ sở chính theo GĐKKD: Số 67, Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến 

Thành, Quận 1, TP HCM 

+ Trụ sở KD hiện tại: Số 67, Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Thành, Quận 

1, TP HCM 

+ Người đại diện pháp luật: Bà Phan Thị Phương Thảo – Chủ tịch HĐQT 

+ Theo Đăng  ký kinh doanh số 0310275702, ngày cấp: 26/08/2010, nơi cấp: Sở Kế 

hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh.  

+ Vốn điều lệ: 120,000,000,000   VND.  



 

+ Ngành nghề kinh doanh: Hoạt động sáng tác nghệ thuật và giải trí (không hoạt 

động tại trụ sở). Quảng cáo, nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận. Hoạt động thiết kế 

chuyên dụng (trừ thiết kế xây dựng, thiết kế phương tiện vận tải). Hoạt động nhiếp ảnh, tổ 

chức giới thiệu và xúc tiến thương mại.… 

+ Ngày bắt đầu quan hệ với OceanBank Lý Thường Kiệt: 05/07/2014 

- Thông tin về tài sản đảm bảo của khoản vay: 

+ Tài sản 1: Quyền sử dụng 190.852 m2 đất tại thửa đất số 975 tờ bản đồ số 4 

xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, Long An theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, 

Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BC581715 do UBND tỉnh 

Long An cấp cho Công ty CP ĐT XD và phát triển hạ tầng Phú An ngày 10/08/2010, 

tài sản hiện tại thuộc sở hữu, quản lý của Công ty CP ĐT XD và phát triển hạ tầng 

Phú An, hồ sơ tài sản đảm bảo được thiết lập và ký đầy đủ theo đúng quy định của 

OceanBank và Pháp luật. Cụ thể: 

 Hợp đồng thế chấp tài sản số 0014/2012/HĐTC/OJB ngày 12/05/2012 sổ 

công chứng số 878 quyển số 06TP/CC-SCC/HĐGD ngày 12/05/2012 và Hợp đồng 

sửa đổi bổ sung lần 1 số công chứng 3865 quyển số 10/TP-CC-  SCC/HĐGD ngày 

05/07/2014. 

 Đăng ký giao dịch bảo đảm được Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất 

tỉnh Long An cấp ngày 14/05/2012 và Đơn yêu cầu đăng ký thay đổi, sửa chữa sai sót 

được Văn phòng Đăng ký đất đai – Sở Tài nguyên và Môi trường – Tỉnh Long An cấp 

ngày 28/06/2017. 

 Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đất số BC581715 do UBND tỉnh Long An cấp cho Công ty CP ĐT XD và 

phát triển hạ tầng Phú An ngày 10/08/2010. 

+ Tài sản 2: 01 Khí cầu AEROPHILE 5500 (Aero30NG) có người điều khiển 

loại được neo bằng dây tại chỗ, sức chở 30 người, hồ sơ tài sản đảm bảo được thiết lập 

và ký đầy đủ theo đúng quy định của OceanBank và Pháp luật. Cụ thể: 

 -

05/07/2014. 

 Đăng ký giao dịch bảo đảm số 1161955647 ngày 10/07/2014. 

 Hợp đồng mua bán số 110118F giữa Công ty TNHH AEROPHILE SAS và 

CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Phú An và các phụ lục 

+ Tài sản 3: 4.200.000 cổ phần Công ty CP Đầu tư Phát triển Gia Định, tài sản 

hiện tại thuộc sở hữu, quản lý của Công ty CP Tập đoàn Khang Thông, hồ sơ tài sản 

đảm bảo được thiết lập và ký đầy đủ theo đúng quy định của OceanBank và Pháp luật. 



 

Cụ thể: 

 -

05/07/2014, số công chứng 3865, quyển số 10 

TP/CC-SCC/HĐGD. 

 Giấy chứng nhận Đăng ký giao dịch bảo đảm số 1161955973 ngày 

10/07/2014 

 Sổ chứng nhận cổ đông số 000902/GCN-GDI, 4.200.000 cổ phần Công ty 

CP Đầu tư Phát triển Gia Định do CTCP Tập đoàn Khang Thông là chủ sở hữu. 

+ Tài sản 4: Quyền tài sản hình thành từ Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 

08/2014/HĐHTKD/PA-PTGTXSHP ngày 08/06/2014 giữa Công ty CP Phát triển giải 

trí Xử sở Hạnh phúc và Công ty Phú An. Cụ thể: 

 -

05/07/2014. 

 Giấy chứng nhận Đăng ký giao dịch bảo đảm số 1161956546 ngày 

10/07/2014 

 Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 08/2014/HĐHTKD/PA-PTGTXSHP ký 

ngày 08/06/2014 giữa CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Phú An và CTCP 

Phát triển Giải trí Xứ sở Hạnh Phúc 

 Thông tin chung về bán đấu giá 2 khoản nợ: 

- Phương án xử lý nợ: Bán khoản nợ thông qua phương thức đấu giá. 

- Mức giá khởi điểm: 1.245.553.940.261 VND (Bằng chữ: Một nghìn hai trăm 

bốn mươi lăm tỷ, năm trăm năm ba triệu, chín trăm bốn mươi nghìn, hai trăm sáu mốt 

đồng). 

- Địa bàn đấu giá: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá Tài sản – Sở tư pháp TP. Hồ Chí 

Minh. Địa chỉ: 19/5 Hòang Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. 

- Thời gian dự kiến tiến hành bán đấu giá phiên đầu tiên: 02/08/2018.  

- Lý do xử lý nợ:  

 + Công ty CP Trò Chơi Giải Trí Xứ Sở Hạnh Phúc đã vi phạm Hợp đồng tín 

dụng số 0014/2014/HĐTD1-OCEANBANK.LTK ngày 13/06/2014 và Công ty CP Phát 

triển giải trí Xử sở Hạnh phúc đã vi phạm Hợp đồng tín dụng số 0022/2014/HĐTD1-

OCEANBANK.CNTHANGLONG ngày 05/07/2014. Vì vậy, các khoản vay nêu trên 

đã bị chuyển sang nợ quá hạn kể từ ngày 29/08/2015 đối với hợp đồng tại Chi nhánh 

Sài Gòn và 31/12/2014 đối với hợp đồng tại Chi nhánh Thăng Long.  

 + OceanBank đã nhiều lần gửi Thông báo nợ, đôn đốc trả nợ, làm việc và tạo 

điều kiện cho Khách hàng thu xếp nguồn để trả nợ, tuy nhiên Công ty CP Trò Chơi 



 

Giải Trí Xứ Sở Hạnh Phúc và Công ty CP Phát triển giải trí Xử sở Hạnh phúc vẫn 

không thực hiện đúng, đủ nghĩa vụ. 

 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: Mr Hà Nguyên Lâm; Chức vụ: Giám đốc KHDN 

– CN Sài Gòn – PGD Lý Thường Kiệt, - SĐT: 0909 199 156; Mr Nguyễn Đăng 

Hưng. Chức vụ: Giám đốc PGD Lý Thường Kiệt. Điện thoại: 0968 283 968; Mr 

Nguyễn Ngọc Dũng. Chức vụ: Giám đốc Chi nhánh Thăng Long. Điện thoại: 0979 

959 549 để được giải đáp. 

   Trân trọng! 


