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THÔNG BÁO 

Về việc tình hình thực hiện Sân golf 36 lỗ  

và Khu phụ trợ tại xã Tượng Lĩnh, huyện Kim Bảng 

 

Thời gian qua, một số cơ quan báo trí đến tìm hiểu về tình hình thực hiện 

Sân golf 36 lỗ và Khu phụ trợ tại xã Tượng Lĩnh, huyện Kim Bảng; Sau khi 

kiểm tra, rà soát, Sở Xây dựng cung cấp các thông tin như sau: 

 

1. Sân golf 36 lỗ và Khu phụ trợ tại xã Tượng Lĩnh, huyện Kim Bảng 

được Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung vào Quy hoạch sân golf Việt Nam 

đến năm 2020 tại Văn bản số 1599/TTg-NN ngày 23 tháng 10 năm 2017. 

 

Quy hoạch Sân golf 36 lỗ và Khu phụ trợ tại xã Tượng Lĩnh, huyện Kim 

Bảng được Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam phê duyệt Nhiệm vụ tại Quyết định 

số 376/QĐ-UBND ngày 05 tháng 3 năm 2018 và phê duyệt Quy hoạch tại 

Quyết định số 2557/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2018. 

 

Về cơ cấu sử dụng đất trong Quy hoạch, gồm: 

 

- Đất thực hiện dự án sân golf là 186,1 ha (đất dịch vụ điều hành, khách 

sạn; khu vực các đường golf; đất hạ tầng kỹ thuật…) 

- Đất ngoài sân golf là 5,34ha (đất tôn giáo, đất giao thông) 

 

2. Hồ sơ Dự án, Hồ sơ thiết kế dự án sân golf thuộc thẩm quyền thẩm định 

của các Bộ, ngành trung ương. Sở Xây dựng Hà Nam trân trọng thông báo! 

 

 
Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 

- Như kính gửi;  

- Lưu: VT, VP.  

- VP(VVH)- 2019/1273.  

  

  

 Nguyễn Quang Huy 
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