
DỰ ÁN 24: QUẦN THỂ ĐÔ THỊ, DU LỊCH, NGHỈ DƯỠNG SINH THÁI TẠI 

QUẬN CÁI RĂNG 

1. Tên dự án 
Quần thể đô thị, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái tại quận Cái 

Răng. 

2. Địa điểm thực hiện dự 

án 
Quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. 

3. Mục tiêu dự án 
Phát triển khu đô thị mới kết hợp du lịch nghỉ dưỡng sinh 

thái miệt vườn và sông nước tại thành phố Cần Thơ. 

4. Quy mô đầu tư 

- Diện tích: Khoảng 1.226 ha; 

- Chức năng đô thị dự kiến: Khu công trình thương mại, dịch 

vụ quy mô lớn gắn với nhà ga đường sắt mới; Khu công trình 

hạ tầng xã hội; Khu công trình hạ tầng kỹ thuật; khu nhà 

vườn, nông nghiệp đô thị, sinh thái. 

5. Tổng mức đầu tư dự 

kiến 
Khỏang 7.000 tỷ đổng tương đương 307,49 triệu USD 

6. Hình thức đầu tư Kêu gọi vốn đầu tư trong nước hoặc vốn đầu tư nước ngoài. 

7. Hiệu quả dự kiến của 

dự án 

Đối với Thành phố, góp phần hình thành khu phức hợp các 

công trình dịch vụ cho khu đô thị công nghiệp Cái Răng theo 

Quyết định số 1515/QĐ-TTg ngày 28/8/2013 của Thủ tướng 

Chính phủ về Quy hoạch chung thành phố Cần Thơ đến năm 

2030 và tầm nhìn đến năm 2050 về Quy hoạch chung thành 

phố Cần Thơ đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. 

8. Khái quát đặc điểm tự 

nhiên và hiện trạng 

- Hiện trạng có nhiều kênh rạch tự nhiên, cảnh quan đẹp. 

Nhiều sông kênh rạch và ruộng vườn tạo cảnh quan đặc 

trưng, thuận lợi cho giao thông thủy, thoát nước tự nhiên tốt, 

thuận lợi cho việc phát triển đô thị xanh; 

-  Hạ tầng kỹ thuật: Có tuyến giao thông huyết mạch của 

thành phố đi ngang là Quốc lộ 91C, quốc lộ 1A. Các tuyến 

giao thông dự mở theo quy hoạch như đường sắt,hệ thống 

cung cấp điện, nước, thu gom xử lý chất thải rắn tương đối 

hoàn chỉnh, …; 

-  Khu vực cận kề KĐT Nam Cần Thơ và trung tâm Cần Thơ 

với hệ thống hạ tầng hoàn chỉnh. 

9. Cơ sở pháp lý 

- Quyết định số 1515/QĐ-TTg ngày 28 tháng 8 năm 2013 

của Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch chung thành phố 

Cần Thơ đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050; 

- Quyết định số 2940/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2016 

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

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội quận Cái Răng 

đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; 

- Quyết định số 2173/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2017 

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



Chương trình phát triển đô thị thành phố Cần Thơ giai đoạn 

2015-2020; 

- Thành phố sẽ cấp phép quy hoạch sau khi lựa chọn được 

Nhà đầu tư theo quy định tại Điều 71 Luật Quy hoạch đô thị, 

Điều 35 Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 

2010. 

10. Chính sách ưu đãi đầu 

tư 

Thực hiện theo Điều 6 Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 

14/01/2013 của Chính phủ Về quản lý đầu tư phát triển đô thị 

và các quy định của pháp luật khác có liên quan. 

11. Địa chỉ liên hệ 

1. Tên cơ quan: Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ 

 - Người phụ trách trực tiếp: Ông Mai Như Toàn – Giám đốc 

Sở Xây dựng. 

 - Điện thoại: 0292 3820335   

 - Email: soxd@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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