
DỰ ÁN 22: CÁC HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH KÊU GỌI XÃ HỘI HÓA THUỘC 

ĐỀ ÁN “BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN CHỢ NỔI CÁI RĂNG” 

 

1. Tên dự án 
Các hạng mục công trình kêu gọi xã hội hóa thuộc Đề án 

“Bảo tồn và phát triển Chợ nổi Cái Răng” 

2. Địa điểm thực hiện 

dự án 

Khu vực Yên Thuận, phường Lê Bình, quận Cái Răng, thành phố 

Cần Thơ. 

3. Mục tiêu dự án 

Nhằm bảo tồn và phát triển Chợ nổi Cái Răng phục vụ phát 

triển du lịch và kinh tế - xã hội của quận Cái Răng. Đồng thời 

lưu giữ và phát huy nét văn hóa đặc trưng của thành phố Cần 

Thơ nói riêng và của đồng bằng sông Cửu Long nói chung. 

4. Quy mô đầu tư 

1. Tổ chức thu gom rác trên chợ nổi 

2. Trạm dừng chân: Diện tích khu đất: 5.248,87 m
2 

(Nhà xe, 

văn phòng làm việc, khu trưng bày ẩm thực Nam bộ, khu 

trưng bày và triển lãm, khu trưng bày nông sản, khu chờ ăn 

uống giải khát, sân khấu lưu động, khu chợ (ki ốt), nhà hàng 

ẩm thực, khu vui chơi cho trẻ, cầu tàu đón khách, hệ thống 

phòng cháy chữa cháy, kho khô và kho lạnh, khu vệ sinh, các 

hạng mục phụ trợ khác) 

3. Du thuyền (Nhà hàng nổi trên sông) 

4. Quầy hàng nổi trên sông 

5. Nhà hàng nổi ven sông 

5. Tổng mức đầu tư 

dự kiến 
50 tỷ VNĐ (tương đương 2,2 triệu USD). 

6. Hình thức đầu tư  Đầu tư trong nước  

7. Tính khả thi, hiệu 

quả dự kiến của dự 

án 

Thực hiện hiệu quả việc bảo tồn Chợ nổi Cái Răng, phục vụ 

phát triển kinh tế - xã hội, du lịch và góp phần quảng bá hình 

ảnh mua bán, sinh hoạt đặc thù của cư dân khu vực chợ nổi, 

giới thiệu lịch sử văn hóa dân tộc. Đồng thời giúp cho thế hệ 

trẻ hiểu hơn về phong tục tập quán và văn hóa của vùng miền 

đất nước. 

8. Khái quát đặc 

điểm tự nhiên và 

hiện trạng 

Chợ nổi Cái Răng nằm ở phía hạ lưu sông Cần Thơ, cách cầu 

Cái Răng khoảng 600m, với diện tích mặt nước khá rộng lớn. 

Chợ nổi Cái Răng nằm trên trục đường thủy sông Cần Thơ - 

kênh xáng Xà No nên rất thuận lợi cho việc giao thương, 

buôn bán với các địa phương lân cận và cả vùng sông nước 

Cửu Long. Đây là lí do khiến Chợ nổi Cái Răng có quy mô 

lớn nhất, sầm uất nhất so với các chợ nổi trong vùng sông 

nước Cửu Long. Hiện tại bình quân mỗi ngày Chở nổi có từ 

300-350 ghe, tàu buôn bán kinh doanh. Trong số này, có 

khoảng 150 ghe tàu trọng tải lớn người dân sinh sống trên ghe 



và thường xuyên neo đậu dài ngày. Theo ước tính thì hàng 

ngày trung bình chợ nổi đón gần 100 lượt, thuyền đưa du 

khách đến tham quan, chưa kể số lượng ghe tụ tập buôn bán 

kéo dài làm nhộn nhịp cả một khúc sông. Đặc biệt vào những 

ngày lễ, tết có tới vài trăm tàu, thuyền du lịch chở du khách 

trong và ngoài nước đến với Chợ nổi Cái Răng. 

9. Cơ sở pháp lý 

Căn cứ Quyết định 2197/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân thành phố Cần Thơ ngày 8 tháng 7 năm 2016 về 

việc phê duyệt Đề án “Bảo tồn và phát triển Chợ nổi Cái 

Răng” tại phường Lê Bình, quận Cái Răng, thành phố Cần 

Thơ. 

10. Chính sách ưu 

đãi đầu tư 
Thực hiện theo quy định. 

11. Địa chỉ liên hệ 

1. Tên cơ quan: HĐND và UBND quận Cái Răng. 

Điện thoại: (0292)3847155; Fax: (0292)3846702 

Địa chỉ: Đường Phạm Hùng, khu vực Yên Hạ, phường Lê 

Bình, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. 

Email: vpubndcairang@cantho.gov.vn. 

Website: http://cantho.gov.vn/wps/portal/cairang 

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/ 

 

http://cantho.gov.vn/wps/portal/cairang

