
DỰ ÁN 12: ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRUNG TÂM LOGISTICS  

HÀNG KHÔNG THÀNH PHỐ CẦN THƠ, QUẬN BÌNH THỦY 

 

1. Tên dự án 
Dự án đầu tư xây dựng trung tâm logistics hàng 

không thành phố Cần Thơ 

2. Địa điểm thực hiện dự 

án 

Địa điểm xây dựng: quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ 

(nằm trong phạm vi Khu 2, thuộc Khu đô thị mới hai 

bên đường Võ Văn Kiệt).  

3. Mục tiêu dự án 

- Nhằm tạo cơ sở cho ngành logistics hàng không phát 

triển, thúc đẩy hoạt động vận chuyển hàng hóa bằng 

đường hàng không và hoạt động xuất nhập khẩu, trung 

chuyển hàng hóa của thành phố Cần Thơ và của cả khu 

vực Tây Nam Bộ.  

- Là khu hậu cần cho vận tải hàng không của thành phố 

Cần Thơ và vùng ĐBSCL.  

- Phát huy hiệu quả Cảng Hàng không Quốc tế Cần 

Thơ, làm tăng khả năng mở rộng các tuyến bay mới, 

tăng công suất vận chuyển hành khách và hàng hóa. 

4. Quy mô dự án  

Tổng diện tích khoảng 27ha, trung tâm logistics hàng 

không có các chức năng cơ bản của một trung tâm 

logistics như lưu kho bãi, xếp dỡ hàng, tối ưu hóa năng 

lực chứa hàng của kho và bến bãi, tối thiểu hóa không 

gian không dùng để chứa hàng, giảm số lần thao tác 

xếp dỡ, đảm bảo điều kiện làm việc an toàn và hiệu 

quả, tối thiểu hóa lao động thủ công, giảm chi phí, gom 

hàng, chia nhỏ hàng và phối hợp phân chia hàng 

5. Tổng mức đầu tư dự 

kiến (USD) 
400 tỷ VNĐ (khoảng 17,6 triệu USD) 

6. Hình thức đầu tư Đầu tư trực tiếp trong và ngoài nước 

7. Hiệu quả của dự án  

- Nhằm tạo cơ sở cho ngành logistics hàng không phát 

triển, thúc đẩy hoạt động vận chuyển hàng hóa bằng 

đường hàng không và hoạt động xuất nhập khẩu, trung 

chuyển hàng hóa của thành phố Cần Thơ và của cả khu 

vực Tây Nam Bộ.  

- Góp phần to lớn vào sự phát triển kinh tế - xã hội của 

thành phố và khu vực ĐBSCL.  

8. Khái quát đặc điểm tự 

nhiên và hiện trạng  

- Diện tích: 27 ha. 

- Tình trạng đền bù giải phóng mặt bằng: Thực hiện 

GPMB.  

- Hạ tầng tại địa điểm: Tương đối hoàn thiện 

- Đính kèm Bản đồ vị trí 

9. Cơ sở pháp lý 

- Quyết định số 1515/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính 

phủ ngày 28/08/2013 về việc phê duyệt “Điều chỉnh 

quy hoạch chung thành phố Cần Thơ đến năm 2030 và 

tầm nhìn đến năm 2050”;  



- Quyết định số 3522/QĐ-UBND ngày 24/11/2015 của 

UBND thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt điều 

chỉnh quy hoạch phát triển giao thông vận tải thành phố 

Cần Thơ đến năm 2030. 

10. Ưu đãi đầu tư Theo quy định hiện hành 

11. Đơn vị đề xuất  

1. Tên cơ quan: Sở Giao thông vận tải 

Người phụ trách trực tiếp: Ông Lê Tiến Dũng – Phó 

Giám đốc 

Điện thoại: 0913.973.236                                 

Email : letiendung72@yahoo.com.vn 

2. Tên cơ quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố 

Cần Thơ 
- Điện thoại: 0292.3.830235 

- Email: sokhdt@cantho.gov.vn 

- Website: http://cantho.gov.vn/wps/portal/sokhdt/ 
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