
DỰ ÁN 48: ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TUYẾN NỐI QUỐC LỘ 91 VỚI ĐƯỜNG NAM 

SÔNG HẬU (GIAI ĐOẠN 1) 

1. Tên dự án 
Dự án đầu tư xây dựng Tuyến nối Quốc lộ 91 với đường Nam Sông Hậu 

(giai đoạn 1) 

2. Địa điểm 

thực hiện dự 

án 

Các quận: Ô Môn, Bình Thủy, Ninh Kiều, Cái Răng và huyện Phong 

Điền, TP. Cần Thơ 

3. Mục tiêu dự 

án 

- Phát triển hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông của thành phố 

Cần Thơ nhằm đảm bảo các chỉ tiêu về cơ sở hạ tầng của một thành phố 

trực thuộc Trung Ương, chỉnh trang đô thị thành phố, tạo điều kiện quy 

hoạch xây dựng các khu đô thị mới dọc theo dự án. 

- Xây dựng đường vành đai phía Tây, trong tương lai sẽ là trục phố 

chính trung tâm của Thành phố, đáp ứng nhu cầu phát triển của Cần 

Thơ. 

- Phục vụ cho mục tiêu phát triển đồng bộ các khu vực kinh tế, các khu 

chức năng quy hoạch đô thị của thành phố Cần Thơ, hình thành trục 

vành đai chính của thành phố nối liền trung tâm thành phố với các quận, 

huyện nói riêng và hình thành mối liên hệ vận tải giữa thành phố Cần 

Thơ với các tỉnh trong khu vực ĐBSCL.  

- Cải thiện chất lượng giao thông nội thị thành phố Cần Thơ, góp phần 

hoàn thiện mạng lưới giao thông ở trung tâm ĐBSCL trong điều kiện 

các dự án cầu Cần Thơ, Nam sông Hậu, nâng cấp QL 91, đường nối Vị 

Thanh - Cần Thơ, QL 80 và cầu Vàm Cống đang hình thành. 

4. Quy mô dự 

án  

Tổng chiều dài ước tính 30km. Theo quy hoạch Giao thông vận tải 

tuyến là đường phố chính chủ yếu đô thị được quy hoạch ĐTXD với 

quy mô mặt cắt ngang 80m. Trong giai đoạn trước mắt đầu tư với Quy 

mô đường cấp III đồng bằng, Bnền/mặt = 11/12m, vận tốc thiết kế 

80km/h, tải trọng thiết kế xe có tải trọng trục 12T, tiêu chuẩn thiết kế 

đường ôtô TCVN 4054-2005.  

- Trên toàn tuyến có xây dựng mới 29 vị trí cầu. 

5. Tổng mức 

đầu tư dự 

kiến  

5.000 tỷ đồng (tương đương 219,64 triệu USD) 

6. Hình thức 

đầu tư 
Hình thức PPP (BT hoặc BOT) 

7. Hiệu quả của 

dự án  

- Xây dựng tuyến nối QL91 với đường Nam Sông Hậu thể hiện sự quan 

tâm của Đảng và Nhà nước đối với phần chưa phát triển ở phía Tây Cần 

Thơ. Dự án khả thi sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tạo 

điều kiện để nhân dân vùng dự án có cơ hội tham gia vào công cuộc 

phát triển, góp phần xóa đói giảm nghèo. 

- Đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người dân, đem đến tiềm năng và 

những thuận lợi về giao lưu thương mại, văn hóa xã hội cho người dân 

không chỉ trong khu đô thị mà còn ở các vùng lân cận, tạo ra nhiều việc 

làm mới. Cơ sở hạ tầng phát triển là điều kiện thiết yếu đối với cuộc 

sống, sinh hoạt và các dịch vụ công cộng, dịch vụ kinh doanh thương 



mại. 

8. Khái quát 

đặc điểm tự 

nhiên và 

hiện trạng  

- Diện tích: khoảng 2.400.000 m
2
. 

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

- Hạ tầng tại địa điểm: Chưa hoàn thiện 

- Đính kèm Bản đồ vị trí 

9. Cơ sở pháp 

lý 

- Nghị định số 63/2018/NĐ-CP ngày 04/5/2018 của Chính phủ về đầu tư 

theo hình thức đối tác công tư; 

- 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. 

- Quyết định số 638/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2011 của Thủ Tướng 

Chính phủ về phương hướng, nhiệm vụ và kế hoạch phát triển kết cấu 

hạ tầng giao thông vận tải vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 

2015, định hướng đến năm 2020 

10. Ưu đãi đầu 

tư 
Theo quy định hiện hành 

11. Địa chỉ liên 

hệ  

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: 0292.3830235 

- Email: sokhdt@cantho.gov.vn 

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

Ghi chú: Trường hợp nhà đầu tư đăng ký đầu tư theo hình thức BT: Thực hiện theo chỉ 

đạo Thủ tướng Chính phủ có Công văn số 342/TTg-V.I ngày 07/3/2018 về việc tạm dừng 

thực hiện thủ tục bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo Quyết định số 

09/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính có văn bản số 3515/BTC-QLCS 

ngày 28 tháng 3 năm 2018 về việc xử lý một số vấn đề chuyển tiếp trong quản lý, sử dụng tài 

sản công có quy định “Tạm dừng việc xem xét, quyết định sử dụng tài sản công để thanh 

toán cho nhà đầu tư kể từ ngày 01/01/2018 cho đến khi Nghị định của Chính phủ quy định 

về sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư theo hình 

thức xây dựng – chuyển giao có hiệu lực thi hành”; sau khi có quy định hướng dẫn cụ thể sẽ 

tổ chức thực hiện theo quy định hiện hành.     
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