
UBND TỈNH HÀ NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ XÂY DỰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:               /SXD-VP Hà Nam, ngày      tháng   11   năm 2019 

 

 

THÔNG BÁO 

Về Dự án và tình hình thực hiện Dự án Sân golf Kim Bảng  

của Công ty cổ phần Trường An tại thị trấn Ba Sao,  

huyện Kim Bảng , tỉnh Hà Nam 

 

Thời gian qua, một số cơ quan báo trí đến tìm hiểu về Dự án Sân golf 

Kim Bảng tại thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam; sau khi kiểm 

tra, rà soát, Sở Xây dựng cung cấp các thông tin về dự án và tình hình thực 

hiện như sau: 

 

1. Về Dự án đầu tư: 

 

- Dự án sân golf Kim Bảng do Công ty cổ phần Trường An làm chủ đầu 

tư được Thủ thướng Chính phủ cho phép bổ sung vào quy hoạch sân golf Việt 

Nam đến năm 2020 tại Văn bản số 597/TTg-KTN ngày 06 tháng 4 năm 2016.  

Sân golf với quy mô 36 hố tổng diện tích 198,24ha (giai đoạn 1 xây 

dựng 18 hố, trạm xử lý nước thải, nhà câu lạc bộ, nhà bảo dưỡng, khu tập golf 

và công trình phụ trợ; giai đoạn 2 xây dựng 19 hố, hạ tầng kỹ thuật còn lại). 

 

- Về các hồ sơ thủ tục liên quan: 

 

+ Văn bản Thủ tướng Chính phủ: 

Cho phép bổ sung vào quy hoạch sân golf Việt Nam đến năm 2020 tại 

Văn bản số 597/TTg-KTN ngày 06 tháng 4 năm 2016; 

Chủ trương đầu tư dự án Sân golf Kim Bảng, tỉnh Hà Nam tại văn bản số 

501/TTg-NN ngày 10 tháng 4 năm 2017 (sân golf 36 hố, diện tích 198,24ha). 

+ Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam: Quyết định số 728/QĐ-

UBND ngày 23 tháng 5 năm 2016 phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ 

lệ 1/500 sân golf Kim Bảng và khu vực phụ cận. 

+ Về đánh giá tác động môi trường: Quyết định số 2951/QĐ-BTNMT 

ngày 22 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt đánh 

giá tác động môi trường của dự án; 

+ Văn bản số phòng cháy chữa cháy: Văn bản số 891/PC66 ngày 29 

tháng 12 năm 2017; Giấy chứng nhận số 06/TD-PCCC ngày 03 tháng 01 năm 

2019 về thẩm duyệt phóng cháy chữa cháy của Phòng Cảnh sát phòng cháy 

chữa cháy và cứu nạn tỉnh Hà Nam; 

+ Văn bản của Cục quản lý hoạt động xây dựng- Bộ xây dựng:  
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Văn bản số 92/HĐXD-QLKT ngày 09 tháng 02 năm 2018 về thông báo 

kết quả thẩm định thiết kế cơ sở Dự án Sân golf Kim Bảng, tỉnh Hà Nam (giai 

đoạn 1); 

Văn bản số 434/HĐXD-QLKT ngày 06 tháng 8 năm 2019 về việc thông 

báo kết quả thẩm định hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công các công trình thuộc Dự 

án Sân golf Kim Bảng, tỉnh Hà Nam (giai đoạn 1) 

+ Văn bản của Sở Xây dựng Hà Nam: Giấy phép xây dựng số 

1532/GPXD-SXD ngày 21 tháng 8 năm 2019. 

  

2. Về vi phạm của Chủ đầu tư đối với Dự án: 

 

Sau khi được Cục quản lý hoạt động xây dựng- Bộ Xây dựng thẩm định 

thiết kế cơ sở Dự án tại Văn bản số 92/HĐXD-QLKT ngày 09 tháng 02 năm 

2018, Công ty đã thuê tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công các công trình 

thuộc giai đoạn 1 và trình Sở Xây dựng Hà Nam cấp phép xây dựng.  

Tuy nhiên, đối với công trình sân golf thẩm quyền thẩm định thiết kế bản 

vẽ thi công thuộc Cục quản lý hoạt động xây dựng- Bộ Xây dựng, Sở Xây 

dựng Hà Nam hướng dẫn Công ty hoàn tất thủ tục. 

 

Ngày 21 tháng 01 năm 2019, Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng có Quyết 

định số 44/QĐ-TTr  thanh tra quy hoạch xây dựng, thực hiện quy hoạch được 

duyệt, kinh doanh bất động sản đối với một số hạng mục Dự án sân golf Kim 

Bảng và có Quyết định số 120/QĐ-XPHC ngày 16 tháng 4 năm 2019 xử phạt 

vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Golf Trường An (mức phạt 50 

triệu đồng) do khi thi công xây dựng công chưa có giấy phép xây dựng. 

 

* Trong tháng 8 năm 2019, Công ty đã được Cục quản lý hoạt động xây 

dựng- Bộ xây dựng thẩm định thiết kế bản vẽ thi công giai đoạn 1 và đã được 

Sở Xây dựng Hà Nam cấp phép xây dựng Giai đoạn 1 tại văn bản số 

1532/GPXD-SXD ngày 21 tháng 8 năm 2019. 

 

 3. Về giai đoạn 2 của Dự án:  

 

 Giai đoạn 2 cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và đã được 

Sở Xây dựng Hà Nam thẩm định điều chỉnh Quy hoạch tại Văn bản số 

1868/SXD-QHKT ngày 08/10/2019, báo cáo trình Ủy ban nhân dân tỉnh Hà 

Nam xem xét phê duyệt. 

Ngày 19/9/2019, Sở Xây dựng đã tiến hành kiểm tra trật tự xây dựng đối 

với dự án sân golf Kim Bảng. Hiện trạng, đã san gạt mặt bằng tạo nền đường 

các tuyến kết nối (thời điểm Thanh tra Bộ Xây dựng tiến hành thanh tra) và 

báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam có Văn bản số 

chỉ đạo số 2942/UBND-GTXD ngày 04/10/2019); ngày 11/10/2019, Sở Xây 

dựng Hà Nam tiến hành kiểm tra hiện trạng và các thủ tục liên quan đến giai 

đoạn II của dự án (tại hiện trường, thiết lập Biên bản).  
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Sở Xây dựng Hà Nam đã yêu cầu Công ty khẩn trương hoàn thiện hoàn 

thiện thiết kế cơ sở theo quy hoạch điều chỉnh được Ủy ban nhân dân tỉnh Hà 

Nam phê duyệt (hiện tại Sở Xây dựng Hà Nam đã thẩm định, báo cáo Ủy ban 

nhân dân tỉnh) và tiến hành thẩm định thiết kế bản vẽ thi công (các nội dung 

thẩm định này thuộc thẩm quyền của Cục quản lý hoạt động xây dựng- Bộ 

Xây dựng) để làm căn cứ Sở Xây dựng Hà Nam cấp phép.  

 

Trong thời gian chưa được cấp phép xây dựng, Sở Xây dựng Hà Nam 

yêu cầu Công ty cổ phần Trường An giữ nguyên hiện trạng toàn bộ khu vực 

Giai đoạn 2 của Dự án và chỉ được thi công khi có Giấy phép xây dựng được 

cấp. Công ty cổ phần Trường An phải chịu mọi trách nhiệm liên quan đến 

hành vi vi phạm xây dựng xảy ra đối với phạm vi mặt bằng giai đoạn 2 được 

giao (các trường hợp người dân thu hồi tài sản trong phạm vi giải phóng mặt 

bằng, Công ty phải quản lý mặt bằng và đảm bảo an toàn). 

 

Sở Xây dựng Hà Nam thông báo về tình hình thực hiện Dự án Sân golf 

Kim Bảng của Công ty cổ phần Trường An tại thị trấn Ba Sao, huyện Kim 

Bảng, tỉnh Hà Nam./. 

 

 
Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 

- Như kính gửi;  

- Lưu: VT, VP.  

- VP(VVH)- 2019/1225.  

  

  

 Nguyễn Quang Huy 

 

 

 


