
DỰ ÁN53: HỒ BƠI TRUNG TÂM TP.CẦN THƠ 

 

1. Tên dự án Hồ bơi trung tâm TP.Cần Thơ. 

2. Địa điểm thực 

hiện dự án 

Phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ. 

 

3. Mục tiêu dự án: 

Xây dựng hồ bơi trung tâm thành phố Cần Thơ góp phần thúc đẩy 

ngành Thể dục thể thao thành phố phát triển, tạo cơ sở vật chất tập 

luyện tổ chức các giải thi đấu cấp khu vực, quốc gia và quốc tế. Tạo 

điểm vui chơi cho người dân địa phương và khu vực 

4. Quy mô đầu tư Tổng diện tích đất phục vụ dự án khoảng 1,8 ha 

5. Tổng mức đầu tư 

dự kiến (USD) 
Khoảng 167 tỷ VNĐ ( tương đương 7,34 triệu USD) 

6. Hình thức đầu tư Hình thức PPP (Xây dựng – kinh doanh – chuyển giao(BOT)) 

7. Tính khả thi, 

hiệu quả dự kiến 

của dự án 

+ Hiện nay thành phố chưa có hồ bơi đạt tiêu chuẩn để các vận 

động viên luyện tập và thi đấu, đa số các đội tuyển và câu lạc bộ phải 

tập luyện tại các bể bơi tư nhân không đạt tiêu chuẩn về thi đấu thể 

thao và tiêu chuẩn vệ sinh, ngoài ra phải chi trả chi phí thuê mướn hồ 

bơi để luyện tập và chi phí đi lại do các hồ bơi này nằm rải rác không 

tập trung. 

+ Dự án Hồ bơi trung tâm thành phố Cần Thơ tạo cở sở vật chất 

đạt tiêu chuẩn quốc tế để các vận động viên luyện tập và thi đấu, tạo 

điều kiện cho các vận động viên cọ sát thi đấu giúp nâng cao thành 

tích. 

+ Ngoài ra dự án còn khai thác các nguồn thu từ cho thuê hồ bơi, 

dịch vụ ăn uống, giải khát, cho thuê huấn luyện, giữ xe,… nhằm để tự 

cân đối kinh phí cho bộ phận quản lý, bảo dưỡng hồ, hóa chất, điện, 

nước, chăm sóc và duy trì hoạt động của Hồ bơi. Các khu vực quy 

hoạch dự kiến xã hội hoá bao gồm: Khu vực hồ phun nước cũ, khu các 

kiot bán hàng thể thao, nhà hàng, căn tin.... tạo nguồn thu cho ngân 

sách Nhà nước. 

+ Hồ bơi trung tâm thành phố Cần Thơ sẽ là nơi tổ chức tập 

luyện, đào tạo, bồi dưỡng cho các vận động viên bơi lội của thành phố, 

nhằm phát hiện những vận động viên tìm năm để bổ sung vào đội 

tuyển thành phố và đội tuyển quốc gia. 

+ Dự án hoàn thành sẽ là nơi lý tưởng để Sở Giáo dục và Đào tạo thành 

phố, các trường Trung cấp, Cao đẳng, Đại học đóng trên địa bàn thành 

phố thực hiện phổ cập bơi lội cho học sinh, sinh viên, nhằm hạng chế 

tình trạng chết đuối ở trẻ em đang là vấn đề bức xúc hiện nay. 

8. Khái quát đặc 

điểm tự nhiên và 

hiện trạng 

- Diện tích dự án: khoảng 1,8ha nằm trong tổng thể Khu liên hợp 

TDTT TP.Cần Thơ, mặt tiền giáp đường Lê Lợi, các mặt còn lại 

giáp công trình và đường nội bộ trong Khu liên hợp TDTT, hiện có 

quỹ đất sạch khoảng 6.000m
2
 do Trung tâm TDTT TP.Cần Thơ đang 

quản lý, sử dụng;  

- Hạ tầng tại địa điểm: Các nguồn điện cung cấp cho dự án từ lưới 

điện quốc gia, đảm bảo cung cấp đầy đủ, ổn định cho hoạt động của 

dự án. Đường giao thông thuận lợi do tiếp giáp với trục đường Lê 

Lợi. 

- Tình trạng đền bù giải phóng mặt bằng: chưa thực hiện thủ tục đền 

bù giải phóng mặt bằng, chi phí GPMB khoảng 39.414.000.000đ. 

9. Cơ sở pháp lý 

- Luật TDTT. 

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

đầu tư theo hình thức đối tác công tư; 



- Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 01 tháng 12 năm 2011, của Bộ 

Chính trị về việc Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát 

triển mạnh mẽ về TDTT đến năm 2020; 

- Nghị quyết số 16/NQ-CP, ngày 14 tháng 01 năm 2013, của Chính 

phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 08-

NQ/TW, ngày 01 tháng 12 năm 2011, của Bộ Chính trị về tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng tạo bước phát triển mạnh mẽ về TDTT 

đến năm 2020; 

- Quyết định số 2160/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc phê duyệt "Quy hoạch phát triển thể dục, 

thể thao Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030"; 

- Quyết định số 1752/QĐ-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2013 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt "Quy hoạch hệ thống cơ sở vật chất kỹ 

thuật thể dục, thể thao quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 

2030"; 

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

tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển 

kinh tế - xã hội TP. Cần Thơ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; 

- Quyết định số 75/QĐ-UBND, ngày 11/1/2016, của UBND thành 

phố, về việc phê duyệt quy hoạch phát triển ngành TDTT TP.Cần 

Thơ đến 2020, định hướng đến 2030. 

- Công văn số 5103/UBND-XDĐT, ngày 30/10/2015, của UBND 

TP.Cần Thơ, về việc xã hội hóa dự án Hồ bơi trung tâm TP.Cần 

Thơ. 

10. Chính sách ưu 

đãi đầu tư 
Theo quy định hiện hành 

11. Địa chỉ liên hệ 

1. Tên cơ quan: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch TP. Cần Thơ 

Người phụ trách trực tiếp: Ông Trần Việt Phường 

Điện thoại: 02923 820 952   Fax: 02923 813 532 

Email: sovhttdl@cantho.gov.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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