
DỰ ÁN 52 : NGHIÊN CỨU TIỀN KHẢ THI ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ CẦN 

THƠ 

1. Tên dự án Dự án nghiên cứu tiền khả thi đường sắt đô thị thành phố Cần Thơ 

2. Địa điểm thực 

hiện nghiên cứu 

dự án 

Các hành lang giao thông quan trọng nhất của Cần Thơ và khả năng 

kết nối với các tỉnh Hậu Giang, Sóc Trăng và An Giang 

3. Mục tiêu dự án 

- Đáp ứng được yêu cầu đi lại hàng ngày trên các hành lang giao thông 

quan trọng nhất của Cần Thơ kết nối vớicác tỉnh Hậu Giang, Sóc Trăng 

và An Giang; 

- Phát triển bền vững đô thị: Sử dụng điện năng, các trang thiết bị kỹ 

thuật hiện đại, góp phần văn minh và hiện đại hóa thành phố Cần Thơ; 

 - Gắn kết với các tuyến buýt, tạo nên một mạng lưới giao thông công 

cộng tiện nghi và lợi ích cao cho thành phố Cần Thơ; 

- Chuẩn bị cho các bước phát triển lâu dài về sau.  

4. Nhiệm vụ 

nghiên cứu   

- Đưa ra sự cần thiết phải đầu tư xây dựng tuyến đường sắt đô thị cho 

thành phố Cần Thơ và phương án kết nối với các tỉnh Hậu Giang, Sóc 

Trăng và An Giang; Phân tích các điều kiện thuận lợi và khó khăn khi 

đầu tư xây dựng dự án. 

- Dự kiến quy mô đầu tư của dự án về công suất, diện tích xây dựng; 

Các hạng mục công trình thuộc dự án; dự kiến về địa điểm xây dựng 

công trình và nhu cầu sử dụng đất; 

- Phân tích, lựa chọn sơ bộ về công nghệ, thông số kỹ thuật; các điều 

kiện cung cấp vật tư thiết bị, nguyên liệu, năng lượng, dịch vụ, hạ tầng 

kỹ thuật; phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư; các ảnh hưởng 

của dự án đối với môi trường, sinh thái, phòng, chống cháy nổ, an ninh, 

quốc phòng; 

- Hình thức đầu tư, xác định sơ bộ tổng mức đầu tư, thời hạn thực hiện 

dự án, phương án huy động vốn theo tiến độ và hiệu quả kinh tế - xã 

hội của dự án và phân kỳ đầu tư. 

5. Chi phí lập báo 

cáo nghiên cứu 

tiền khả thi dự 

kiến (USD) 

15 tỷ VNĐ (khoảng 0,66 triệu USD) 

6. Hình thức đầu 

tư 

Thuê tư vấn trong và ngoài nước thực hiện hoặc huy động hỗ trợ kỹ 

thuật của các nhà tài trợ 

7. Hiệu quả của 

dự án  

- Nhằm tăng cường vận tải hành khách công cộng, hạn chế phương tiện 

cơ giới cá nhân tham gia giao thông, giảm ùn tắc và hạn chế tai nạn 

giao thông.  

- Phát triển hoàn thiện cơ sở hạ tầng giao thông thành phố theo hướng 

đồng bộ, hiện đại  

- Góp phần to lớn vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và 

khu vực ĐBSCL.  

8. Cơ sở pháp lý 

- 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. 

9. Ưu đãi đầu tư Theo quy định hiện hành 

10. 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/ 
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