
DỰ ÁN 29:  KHU ĐÔ THỊ MỚI HAI BÊN ĐƯỜNG VÕ VĂN KIỆT, QUẬN BÌNH 

THỦY (KHU 2) 

1. Tên dự án Khu đô thị mới hai bên đường Võ Văn Kiệt, quận Bình Thủy, 

thành phố Cần Thơ (Khu 2). 

2. Địa điểm thực hiện 

dự án 
Quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. 

3. Mục tiêu dự án - Đầu tư xây dựng khu đô thị mới, có chức năng sử dụng đất 

gồm: trung tâm tài chính, thương mại - dịch vụ; khu dân dụng 

(ở, dịch vụ, công cộng, dịch vụ đô thị); Hạ tầng xã hội và hạ tầng 

kỹ thuật; 

- Cụ thể hóa đồ án quy hoạch đã được phê duyệt; 

- Tạo quỹ đất xây dựng nhà ở, công trình dịch vụ, phát triển 

đồng bộ cơ sở hạ tầng khu đô thị mới đạt được các tiêu chuẩn 

xây dựng và điều kiện của đô thị hiện đại… phát triển quỹ nhà ở 

phục vụ chương trình phát triển nhà ở của thành phố, đáp ứng 

nhu cầu ở đạt tiêu chuẩn, giải quyết ổn định nhu cầu ở cho dân 

cư khu vực, cải tạo môi trường và sử dụng đất hiệu quả, hạn chế 

tình trạng các khu dân cư tự đầu tư xây dựng không theo định 

hướng kế hoạch và quy hoạch được duyệt; 

- Huy động các nguồn vốn để đầu tư xây dựng hạ tầng đồng bộ, 

nâng cao giá trị sử dụng đất, tạo môi trường thu hút đầu tư cho 

thành phố. 

4. Quy mô đầu tư Tổng diện tích khu đất: khoảng 95,3 ha. 

5. Tổng mức đầu tư dự 

kiến 

Khoảng 1.489,5 tỷ đồng, tương đương 65,43 triệu USD , gồm: 

Suất đầu tư hạ tầng kỹ thuật khoảng 631,8 tỷ đồng (theo Quyết 

định số 706/QĐ-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2017 của Bộ Xây 

dựng). Kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (tạm tính): 

khoảng 857,7 tỷ đồng. 

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 

- Phát triển kinh tế địa phương, hình thành đô thị văn minh, hiện 

đại… Phát triển nhà ở, dịch vụ thương mại đáp ứng cho dân cư 

thành phố và khu vực. Đem lại lợi ích cho nhà đầu tư cho người 

dân thành phố và cho toàn xã hội; 

- Khai thác và sử dụng đất đô thị tiết kiệm, hiệu quả, tránh lãng 

phí đất đai phát triển khu đô thị đã được xác định theo quy hoạch 

được duyệt; 

- Giải quyết việc làm và gia tăng lao động cho dân cư tại định 

phương; nâng cao mức sống cho người dân khu vực…; 

- Chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp của người dân địa 

phương sang các ngành nghề khác, tạo việc làm mới ổn định 

kinh tế xã hội cho dân cư, góp phần kinh tế địa phương vững 

mạnh. 

8. Khái quát đặc điểm 

tự nhiên và hiện trạng 

- Thuộc đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 hai bên đường 

Võ Văn Kiệt, quận Bình Thủy và quận Ninh Kiều, thành phố 

Cần Thơ, được giới hạn bởi: đường Võ Văn Kiệt; đường dự mở 

theo quy hoạch D1, N1, N12; 

- Ranh giới tiếp giáp: Phía Bắc giáp Khu 1; phía Đông giáp Khu 

3 và Khu dân cư hiện hữu; phía Nam giáp Rạch Cam và Khu dân 



cư hiện hữu; phía Tây giáp rạch Xẻo Lò và sân bay Cần Thơ; 

- Hiện trạng giao thông: tuyến đường Võ Văn Kiệt đã đầu tư xây 

dựng hoàn chỉnh hệ thống cấp thoát nước, cấp điện, chiếu sáng, 

thông tin liên lạc, cây xanh…Là tuyến giao thông khang trang, 

có cảnh quan đẹp trong đô thị, là cửa ngõ chính nối từ sân bay 

Quốc tế Cần Thơ đi về trung tâm thành phố, trên tuyến giao 

thông này được kết nối nhiều tuyến giao thông ngang cắt qua 

giữa khu đô thị mới và đô thị hiện hữu trong đô thị. Thuận lợi 

phát triển các công trình dịch vụ thương mại quy mô lớn, phát 

triển nhiều loại hình ở khác nhau và các loại hình dịch vụ khác 

phục vụ cho đô thị; 

- Hiện trạng kênh rạch: khu đất cặp hai bên đường Võ Văn Kiệt 

có nhiều kênh rạch tự nhiên cắt ngang qua, thuận lợi cho việc tạo 

cảnh quan kết hợp đan xen các khu dịch vụ, khu ở, thuận lợi cho 

thoát nước tự nhiên tốt, tránh ngập úng…; 

- Loại đất hiện tại: đất ở, trồng lúa, cây lâu năm và các loại đất 

khác;  

- Hiện trạng khu đất thực hiện dự án: Đất chưa giải phóng mặt 

bằng;  

- Hiện trang dân cư hiện hữu chủ yếu sống tập trung hai bên các 

tuyến đường xi măng cặp theo các kênh rạch hiện hữu. 

9. Cơ sở pháp lý - Quyết định số 1515/QĐ-TTg ngày 28 tháng 8 năm 2013 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch 

chung thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 

2050; 

- Quyết định số 1767/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2011 của 

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

hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 hai bên đường Võ Văn Kiệt trên địa 

bàn quận Ninh Kiều và quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ; 

- Quyết định số 539/QĐ-UBND ngày 02 tháng 3 năm 2018 của 

Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt danh mục đầu tư 

xây dựng khu đô thị mới và khu tái định cư trên địa bàn thành 

phố Cần Thơ giai đoạn 2018-2020. 

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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