
DỰ ÁN 11: TRUNG TÂM LOGISTICS HẠNG II THUỘC TIỂU VÙNG KINH 

TẾ ĐBSCL TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

1.Tên dự án 
Trung tâm logistics hạng II thuộc tiểu vùng kinh tế ĐBSCL tại 

thành phố Cần Thơ 

2. Địa điểm 

thực hiện dự 

án 

Phường Tân Phú, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ 

3. Mục tiêu 

dự án 

- Khai thác có hiệu quả thị trường logistics của thành phố Cần Thơ 

và Vùng kinh tế Đồng bằng sông Cửu Long, trong đó, tập trung vào 

các dịch vụ logictics thuê ngoài, tích hợp trọn gói và đồng bộ, tổ 

chức và hoạt động theo mô hình logistics thứ ba (3PL). 

- Từng bước triển khai mô hình logistics bên thứ 4 (4PL) và bên thứ 

5 (5PL) trên cơ sở phát triển thương mại điện tử và quản trị chuỗi 

cung ứng hiện đại, hiệu quả và chuyên nghiệp. 

- Hỗ trợ lưu thông hàng hóa từ sản xuất, nhập khẩu đến tiêu dùng 

xuất khẩu của vùng, kết nối với hệ thống cảng biển, cảng hàng 

không, mạng lưới giao thông đường bộ. 

4. Quy mô 

dự án 
Tổng diện tích: 242,2 ha 

5. Tổng mức 

đầu tư dự 

kiến 

4.166 tỷ VNĐ (tương đương khoảng khoảng 183 triệu USD) (bao 

gồm chi phí đền bù giải phóng mặt bằng dự kiến là 2.870 tỷ VNĐ và 

đầu tư hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật 1.296 tỷ VNĐ)  

6. Hình thức 

đầu tư 

Đầu tư trong và ngoài nước 

7. Tính khả 

thi , hiệu 

quả dự kiến 

của dự án 

- Hiệu quả kinh tế: 

+ Góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, giảm chi phí trong quá trình 

sản xuất kinh doanh, tăng cường sức cạnh tranh cho các doanh 

nghiệp. 

+ Giảm chi phí và thời gian cho doanh nghiệp trong hoạt động lưu 

thông hàng hóa xuất ra nước ngoài. 

+ Góp phần gia tăng giá trị kinh doanh của các doanh nghiệp vận tải 

giao nhận. 

+ Góp phần phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. 

- Hiệu quả xã hội: 

+ Khai thác hàng hóa lưu thông từ các tỉnh, thành lân cận. 

+ Khai thác được tiềm năng từ hoạt động kinh doanh của cảng,  

khả năng tiếp nhận tàu Container có trọng tải lớn từ 10.000 DWT 

 đến 20.000 DWT. 

+ Tạo môi trường đầu tư thuận lợi để thu hút các Tập đoàn, nhà đầu 

tư nước ngoài có năng lực vào đầu tư xây dựng, khai thác tại Trung 

tâm logistics hạng II thuộc tiểu vùng kinh tế ĐBSCL tại thành phố 

Cần Thơ khi hoàn thành.  

+ Giải quyết được công ăn, việc làm cho người lao động. 



8. Khái quát 

đặc điểm, 

hiện trạng 

- Diện tích: 242,2ha, trong đó: 168,2 (ha) giai đoạn I và 74(ha) giai 

đoạn II. 

- Tình trạng đền bù giải phóng mặt bằng: đã đền bù giải phóng một 

phần mặt bằng. 

- Hạ tầng tại địa điểm: Cảng Cái Cui - Khu công nghiệp Hưng Phú 

(1B), phường Tân Phú, quận Cái Răng (trong đó, 28,7 ha đã xây 

dựng cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh gồm 21,9ha của Công ty CP Cảng 

Cần Thơ và 6,8ha của Công ty vận tải thủy Tân Cảng) và Khu công 

nghiệp đô thị Cái Răng (chưa xây dựng hạ tầng). 

9. Cơ sở 

pháp lý 

- Trong đó có 74ha đã được phê duyệt theo Quyết định 1012/QĐ-

TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 3/7/2015, 168.2ha còn lại trên 

cơ sở chuyển đổi  đất công nghiệp thành Logistics.  

- Dự án xây dựng TT logistics hạng II nêu trên đã được Ban Thường 

vụ Thành ủy đồng ý đề xuất điều chỉnh quy mô, vị trí và đã thông 

qua tại cuộc họp ngày 15 tháng 02 năm 2017. Qua đó, ngày 16 tháng 

3 năm 2017, UBND TP đã có văn bản số 836/UBND-XDĐT gửi Bộ 

Công Thương xem xét, chấp thuận đề xuất điều chỉnh quy mô, vị trí 

Dự án xây dựng TT logistics hạng II (trên cơ sở tham mưu đề xuất 

của Sở Công Thương).  

- Bộ Công Thương có Công văn số 3164/BCT-TTTN ngày 

17/7/2017 thẩm quyền điều chỉnh quy mô thuộc thẩm quyền của Ủy 

ban nhân dân thành phố. Ủy ban nhân dân thành phố có Công văn số 

701/UBND-XDDT thống nhất chủ trương điều chỉnh quy mô xây 

dựng Trung tâm logistics hạng II thuộc tiểu vùng kinh tế trung tâm 

vùng đồng bằng sông tại thành phố Cần Thơ với tổng diện tích 

242,2 ha. 

Ngày 21 tháng 8 năm 2017, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố 

có Công văn số 2792/VPUB-KT giao Sở Công Thương “Xây dựng 

Đề án Quy hoạch phát triển hệ thống Logistics trên địa bàn thành 

phố Cần Thơ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”, Sở Công 

Thương đã xây dựng “Đề cương - Khái toán Quy hoạch Trung tâm 

Logistics  hạng II thuộc tiểu vùng kinh tế trung tâm vùng Đồng bằng 

sông Cửu Long tại thành phố Cần Thơ” và sẽ trình Ủy ban nhân dân 

thành phố trong quý II năm 2018. 

10. Chính 

sách ưu đãi 

đầu tư 

- Quyết định số 07/2014/QĐ-UBND ngày 05/9/2014 của Ủy ban 

nhân dân thành phố Cần Thơ về việc hỗ trợ đầu tư (hỗ trợ sau đầu 

tư), cụ thể: 

+ Lãi suất vay: được hỗ trợ 20% lãi suất vay vốn đầu tư của các tổ 

chức tín dụng đối với vốn vay trong hạn của dự án. Kinh phí hỗ trợ 

cho một dự án tối đa không quá 05 (năm) tỷ đồng. 

+ Đơn giá thuê đất: Tỷ lệ để tính đơn giá cho thuê đất một năm 

tính bằng 0,75% giá đất theo mục đích sử dụng đất thuê của bảng 

giá các loại đất trên địa bàn do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành 

tính từ thời điểm bàn giao đất thuê cho nhà đầu tư. 

+ Hỗ trợ về công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư: Trung 

tâm Phát triển quỹ đất thành phố và Trung tâm Phát triển quỹ đất 

các quận, huyện là cơ quan đầu mối có trách nhiệm phối hợp với Ủy 

ban nhân dân các cấp, các sở, ban ngành liên quan thực hiện công 



tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho Nhà đầu tư (Chủ đầu tư). 

- Thực hiện các ưu đãi đầu tư khác theo quy định hiện hành. 

11. Địa chỉ 

liên hệ 

1. Tên cơ quan: Sở Công Thương 

-  Người phụ trách trực tiếp: Ông Nguyễn Minh Toại 

-  Điện thoại: 02923.833289 Fax: 02923.830778 

-  Email: phong_qltm@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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