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DỰ ÁN 4: PHÁT TRIỂN KHU NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO VÀ DU 

LỊCH SINH THÁI HUYỆN VĨNH THẠNH TẠI XÃ THẠNH TIẾN, HUYỆN 

VĨNH THẠNH 

 

1. Tên dự án  
Phát triển Khu Nông nghiệp công nghệ cao và du lịch sinh thái 

tại xã Thạnh Tiến, huyện Vĩnh Thạnh 

2. Địa điểm thực 

hiện dự án  
Xã Thạnh Tiến, huyện Vĩnh Thạnh, TP. Cần Thơ. 

3. Mục tiêu dự án  

- Thu hút các tổ chức, các doanh nghiệp tham gia đầu tư xây 

dựng cơ sở hạ tầng khu nông nghiệp công nghệ cao Vĩnh Thạnh 

trở thành trung tâm khoa học công nghệ của huyện nông nghiệp. 

- Xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ 

cao, với năng suất, chất lượng cao, giá trị gia tăng cao, đảm bảo 

an toàn vệ sinh thực phẩm, đáp ứng yêu cầu thị trường, và có khả 

năng cạnh tranh cao trên thị trường trong nước, đặc biệt chú 

trọng đến thị trường xuất khẩu. 

- Đẩy mạnh phát triển du lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm, đầu 

tư xây dựng khu vui chơi, giải trí, góp phần chuyển dịch cơ cấu 

kinh tế của huyện nông nghiệp, thuần nông. 

4. Quy mô đầu tư  26,66 ha 

5. Tổng mức đầu 

tư dự kiến  
80 tỷ VNĐ (tương đương 3,51 triệu USD)  

6. Hình thức đầu 

tư  
Đầu tư trong nước hoặc nước ngoài 

7.Tính khả thi, 

hiệu quả dự kiến 

của dự án  

- Khu nông nghiệp công nghệ cao và du lịch sinh thái huyện 

Vĩnh Thạnh tạo giá trị tăng thêm lớn, tăng nguồn lợi nhuận, cạnh 

trạnh cao cho doanh nghiệp; tác động mạnh mẽ đến quá trình tái 

cơ cấu kinh tế trong ngành nông nghiệp. 

- Nâng cao nhận thức cho người nông dân trong áp dụng mô hình 

nông nghiệp công nghệ cao nâng cao, tạo sản phẩm có chất 

lượng cao, gia tăng giá trị cao, tạo lợi nhuận cho doanh nghiệp, 

tăng thu nhập cho người nông dân tại khu vực dự án. 

- Tạo điểm tham quan du lịch tri thức và học tập tốt. Giải quyết 

việc làm cho lao động địa phương, cung cấp sản phẩm tiêu dùng 

chất lượng cho người dân. 

8. Khái quát đặc 

điểm tự nhiên  

và hiện trạng  

- Tình trạng đền bù giải phóng mặt bằng: không bồi thường về 

đất (đất công), chỉ hỗ trợ di dời nhà tạm, hỗ trợ cải tạo đất. 

- Hạ tầng tại địa điểm: có tuyến đường Lộ Tẻ - Rạch Sỏi (thuộc 

dự án đường Hồ Chí Minh) đi qua; cống 15 xã Thạnh Tiến, 

huyện Vĩnh Thạnh, TPCT. 

- Người nông dân trong vùng dự án đã có điều kiện tiếp cận các 

hoạt động sản xuất ứng dụng công nghệ cao. 
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9. Cơ sở pháp lý  

- Quyết định số 1533/QĐ-TTg ngày 30 tháng 08 năm 2013 của 

Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển 

kinh tế - xã hội thành phố Cần Thơ đến năm 2020, tầm nhìn đến 

năm 2030; 

- Quyết định số 1294/QĐ-UBND ngày 02 tháng 6 năm 2008 của 

Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt Chương 

trình xây dựng và phát triển nông nghiệp công nghệ cao thành 

phố Cần Thơ đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020; 

- Quyết định số 2837/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2010 

của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc giao đất cho 

Trại giống nông nghiệp huyện Vĩnh Thạnh sử dụng để sản xuất 

lúa giống tại xã Thạnh Tiến và thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh 

Thạnh, thành phố Cần Thơ; 

- Quyết định số 2558/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2016 của 

Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt điều 

chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Vĩnh 

Thạnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; 

10. Chính sách ưu 

đãi đầu tư  

- Thực hiện theo Điều 33 và Khoản 1, Điều 12, Luật Công nghệ 

cao. 

- Thực hiện theo Quyết định số 66/2014/QĐ-TTg ngày 

25/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh 

mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và danh mục 

sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển. 

11. Địa chỉ liên hệ  

1. Tên cơ quan: UBND huyện Vĩnh Thạnh. 

- Người phụ trách trực tiếp: Đỗ Sĩ Nhường - Phó Chủ tịch UBND 

huyện. 

- Điện thoại:  02923.858929        Fax: 02923.858939. 

- Email: vpubndvinhthanh@cantho.gov.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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