
DỰ ÁN 10: ĐẦU TƯ KHAI THÁC KHU CÔNG NGHỆ THÔNG TIN  

TẬP TRUNG THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

 

1. Tên dự án 
Đầu tư khai thác Khu Công nghệ thông tin tập trung thành phố  

Cần Thơ. 

2. Địa điểm 

thực hiện dự 

án 

- Vị trí: Phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. 

Phía Đông Bắc giáp khu dân cư Vạn Phong 

Phía Tây Bắc là đất ruộng phường Hưng Thạnh 

Phía Tây Nam giáp khu dân cư Hồng Loan 

Phía Đông Nam là đất ruộng phường Hưng Thạnh. 

- Diện tích: 20,03 ha. 

3. Mục tiêu dự 

án 

Khu Công nghệ thông tin tập trung thành phố Cần Thơ là trung tâm cung cấp 

hạ tầng, nhân lực và dịch vụ công nghệ thông tin phục vụ sự phát triển công 

nghiệp công nghệ thông tin của thành phố Cần Thơ và của đồng bằng sông 

Cửu Long; là trung tâm nghiên cứu - phát triển sản phẩm, thu hút và đào tạo 

nguồn nhân lực, chuyển giao công nghệ; ươm tạo doanh nghiệp công nghệ 

thông tin và truyền thông góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển bền 

vững và chuyển đổi sang nền kinh tế tri thức, đóng góp cho mục tiêu đưa Cần 

Thơ trở thành thành phố mạnh và dẫn đầu cả về ứng dụng và công nghiệp 

CNTT của khu vực ĐBSCL; là động lực hỗ trợ và dẫn dắt sự phát triển CNTT 

nói riêng, kinh tế - xã hội nói chung của vùng ĐBCSL. 

4. Quy mô dự 

án  

Bố trí các khối công trình cao tầng trong 3 khu đất A, B và C với mật độ xây 

dựng 46,45% và tầng cao xây dựng phù hợp với cảnh quan chung tại khu vực. 

Một số chức năng dự kiến: 

- Khu A:  
+ Khu nghiên cứu, phát triển phần mềm và nội dung số: Diện tích khoảng 

35.553m
2
, có chiều cao từ 8-10 tầng, đáp ứng quy mô khoảng 5.000 người 

làm việc. 

+ Khu sản xuất và lắp ráp các thiết bị điện tử - viễn thông: Diện tích 

khoảng 17.166 m2, có chiều cao khoảng 8 tầng, đáp ứng quy mô khoảng 

3.000 người làm việc. 

+ Khu dịch vụ CNTT-TT: Diện tích khoảng 4.527m
2
, có chiều cao khoảng 

5 tầng, đáp ứng quy mô 500 người làm việc  

+ Khu văn phòng quản lý điều hành, diện tích khoảng 4.527m
2
  

- Khu B:  
+ Khu đào tạo nguồn nhân lực CNTT-TT, quy mô 10.015m

2
 

+ Khu triển lãm CNTT, Trung tâm hội nghị, Phòng Hội thảo, Trung tâm 

thương mại: Diện tích khoảng 7.131 m2 

- Khu C:  

+ Khu đất hạ tầng kỹ thuật (Bãi đậu xe, trạm điện) 

+ Khu nhà ở chuyên gia, diện tích 10.636 m
2
, đáp ứng quy mô 1.500 

người, có chiều cao từ 6-10 tầng. 

+ Khu trường học, quy mô 3.485 m
2 

+ Đất Công viên, Cây xanh 

+ Đường giao thông. 

5. Vốn đầu tư 

dự kiến  

Tùy theo Nhà đầu tư đăng ký đầu tư phù hợp với nhóm ngành theo phân 

khu chức năng như trên mà cân đối nguồn vốn đầu tư phù hợp. 

6. Hình thức Chủ đầu tư trong nước hoặc đầu tư nước ngoài, tham gia đầu tư khai thác 



đầu tư khu công nghệ thông tin tập trung theo phân khu chức năng như tại mục 4. 

7. Tính khả thi, 

hiệu quả dự 

kiến của dự án 

Hiệu quả tài chính 
Sau khi đề án hoàn thành công tác đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và 

chính thức đưa vào hoạt động thì hằng năm sẽ đóng góp một phần đáng kể 

vào nguồn thu của ngân sách địa phương thông qua hoạt động kinh doanh 

của các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong khu CNTT tập trung và qua tiền 

thuê đất.  

Hiệu quả kinh tế xã hội 

- Đối với thành phố 

• Đóng góp giá trị gia tăng cao góp phần vào tăng trưởng bền vững;  

• Tạo ra nhiều công việc gián tiếp (1 việc CNTT sinh ra 7 việc hỗ 

trợ), từ đó đóng góp vào GRDP và GDP; 

• Thu hút đầu tư nước ngoài, hỗ trợ chuyển dịch nền kinh tế;  

• Đào tạo được nguồn nhân lực có khả năng về cung cấp dịch vụ cho 

thị trường quốc tế với khả năng kỹ thuật công nghệ cao, đóng góp vào 

nguồn nhân lực; 

• Ươm tạo và phát triển một số sản phẩm chủ lực của ngành công 

nghiệp điện tử - CNTT  đóng góp vào việc phát triển công nghiệp của 

thành phố. 

- Đối với doanh nghiệp 

• Giúp các doanh nghiệp liên kết chiếm lĩnh thị trường đặc biệt là thị 

trường quốc tế  

• Cung cấp cho doanh nghiệp môi trường hạ tầng tiêu chuẩn bao gồm 

cả nguồn vốn để thực hiện các dịch vụ chất lượng  

• Cung cấp nguồn nhân lực phù hợp  

• Cung cấp môi trường hỗ trợ ươm tạo sản phẩm công nghệ cao. 

- Đối với người dân 

• Đào tạo nguồn nhân lực tay nghề cao  

• Tạo ra nhiều việc làm gián tiếp hỗ trợ  

• Tạo niềm tin về phát triển Khoa học và Công nghệ 

• Tạo cơ hội giao thương khu vực và quốc tế  

• Tạo mô hình cho học sinh, nhà trường và gia đình hướng tới 

8. Khái quát đặc 

điểm tự nhiên và 

hiện trạng 

Vị trí của khu CNTT tập trung được đánh giá khá hoàn hảo khi: 
 Nằm cách sân bay quốc tế Cần Thơ 15 km về phía Bắc  

 Cách cảng Cái Cui 9 km về phía Đông Nam 

 Cách trung tâm thành phố Cần Thơ 06 km về phía Đông Bắc  

 Cách các trường Đại học Công nghệ Cần Thơ bán kính 06 km 

 Cách trường Đại học Cần Thơ khoảng 7 km 

 Cách Cầu Cần Thơ 02 km 

 Nằm sát Quốc lộ 1A và Quốc lộ 91B 

- Tình trạng đền bù giải phóng mặt bằng: tại Quyết định số 2148/QĐ-

UBND ngày 29 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần 

Thơ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư “Khu đô thị mới và Khu Công 

nghệ thông tin tập trung”. Trong đó giao 20,03 ha đất sạch xây dựng Khu 

công nghệ thông tin tập trung thành phố Cần Thơ 

- Hạ tầng tại địa điểm: Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ giao Quỹ 

Đầu tư phát triển thành phố Cần Thơ làm chủ đầu tư xây dựng và hoàn 

thiện cơ sở hạ tầng Khu CNTT tập trung gồm: hệ thống đường giao thông, 



điện, cấp nước, thoát nước thải và nước mưa, chiếu sáng, viễn thông, sân 

vườn cây xanh… Nhà đầu tư vào thuê đất và xây dựng trên Khu CNTT tập 

trung sau khi có đầy đủ cơ sở hạ tầng. 

- Đính kèm Bản đồ vị trí 

- Hiện trạng về nguồn nhân lực Công nghệ thông tin: là Trung tâm đào 

tạo nguồn nhân lực nói chung và về CNTT nói riêng của ĐBSCL: 

 5 trường đại học trong đó có 04 trường có đào tạo về CNTT từ ĐH 

trở lên (ĐH Cần Thơ, Tây Đô, Kỹ thuật Công nghệ, Nam Cần Thơ); 

 Phân hiệu Đại học kiến trúc; HV chính trị  IV; 

 Đại học FPT chuẩn bị được đầu tư; 

 17 trường Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp; 73 cơ sở dạy nghề; 

 5.000 giảng viên chiếm 68,8% với quy mô đào tạo chiếm 71,8% so 

với toàn vùng, trong đó đào tạo nguồn nhân lực cho ĐBSCL chiếm trên 

50%, 

 Tổng số sinh viên hàng năm là: 103.790; 

 Sinh viên bật đại học CNTT hàng năm hơn 1.000 (riêng ĐH Cần 

Thơ là 600 SV); 

 Đào tạo sau đại học CNTT: 150; 

 7 Trường ĐH của các tỉnh bạn; 

- Hiện trạng về Công nghiệp công nghệ thông tin: Có nhiều doanh 

nghiệp CNTT lớn hoạt động và đang tăng trưởng tốt (SIS, DigiText, FPT 

Software, CUSC,  Axon Active,…); 

9. Cơ sở pháp lý 

- Nghị định số 154/2013/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2013 của Chính 

phủ về việc quy định về khu công nghệ thông tin tập trung. 

- Quyết định số 2148/QĐ-UBND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự 

án “Khu đô thị mới và Khu Công nghệ thông tin tập trung” . 

- Công văn số 2575/UBND-XDCB về việc xây dựng Đề án quản lý vận 

hành, cơ chế tài chính Khu công nghệ thông tin tập trung. 

- Quyết định 2170/QĐ-UBND về việc chấp thuận đầu tư dự án Khu đô thị 

mới và Khu công nghệ thông tin tập trung, phường Hưng Thạnh, quận Cái 

Răng thành phố Cần Thơ.  

- Quyết định số 613/QĐ-UBND ngày 17 tháng 2 năm 2017 của Ủy ban 

nhân dân quận Cái Răng về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây 

dựng tỷ lệ 1/500 dự án khu đô thị mới và Khu công nghệ thông tin tập 

trung, phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. 

10. Chính sách 

ưu đãi đầu tư 

Đối với Tổ chức, doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư mới trong lĩnh 

vực công nghệ thông tin tại khu công nghệ thông tin tập trung được 

hưởng các hỗ trợ, ưu đãi sau đây (căn cứ Điều 22, Nghị định 

154/2013/NĐ-CP): 
- Được lựa chọn hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất, thuê đất hoặc 

thuê lại đất đã xây dựng cơ sở hạ tầng theo quy định của pháp luật về đất 

đai; 

- Được áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10% trong thời 

hạn 15 năm, miễn thuế 04 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 09 năm 

tiếp theo đối với thu nhập doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới tại 

khu công nghệ thông tin tập trung. Đối với doanh nghiệp thành lập mới từ 

dự án đầu tư thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin có quy mô lớn cần đặc 

biệt thu hút đầu tư, thì thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi có thể kéo dài 



nhưng tổng thời gian áp dụng thuế suất 10% không quá 30 năm. Thủ 

tướng Chính phủ quyết định việc kéo dài thêm thời gian áp dụng thuế suất 

ưu đãi 10% quy định tại Khoản này theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính; 

- Được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố 

định và phục vụ sản xuất sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin của 

doanh nghiệp, bao gồm: 

a) Thiết bị, máy móc; 

b) Phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ trong 

nước chưa sản xuất được; phương tiện vận chuyển đưa đón công nhân 

gồm xe ô tô từ 24 chỗ ngồi trở lên và phương tiện thủy; 

c) Linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng, gá lắp, khuôn mẫu, phụ kiện 

đi kèm để lắp ráp đồng bộ với thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải 

chuyên dùng quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản này; 

d) Nguyên liệu, vật tư trong nước chưa sản xuất được dùng để chế tạo thiết 

bị, máy móc nằm trong dây chuyền công nghệ hoặc để chế tạo linh kiện, 

chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng, gá lắp, khuôn mẫu, phụ kiện đi kèm để lắp 

ráp đồng bộ với thiết bị, máy móc quy định tại Điểm a Khoản này; 

đ) Vật tư xây dựng trong nước chưa sản xuất được. 

- Được hưởng các ưu đãi về thuế xuất khẩu đối với các sản phẩm và dịch 

vụ công nghệ thông tin theo quy định của pháp luật; 

- Được tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục hải quan trong quá trình xuất 

nhập khẩu máy móc thiết bị và sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin; 

- Được hưởng các ưu đãi về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà 

nước, Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia và các tổ chức tín 

dụng khác theo quy định của pháp luật; 

- Được hưởng các chính sách ưu đãi khác của Nhà nước áp dụng đối với 

doanh nghiệp hoạt động trong khu công nghệ cao. Trường hợp doanh 

nghiệp thuộc đối tượng được hưởng nhiều mức ưu đãi theo quy định của 

pháp luật thì áp dụng mức ưu đãi cao nhất. 

11. Địa điểm 

liên hệ 

1. Tên Cơ quan: Sở Thông tin và Truyền thông   

Người phụ trách trực tiếp: Đỗ Hoàng Trung 

Điện thoại: 029203.811502;   Fax : 02923.811502. 

Email: sotttt@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/ 

 

mailto:sotttt@cantho.gov.vn

