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Baãn àöì haânh chñnh thaânh phöë Cêìn Thú



Caàn Thô laø thaønh phoá tröïc thuoäc Trung öông, naèm ôû vò trí trung taâm cuûa vuøng 
ñoàng baèng soâng Cöûu Long, ñöôïc thieân nhieân öu ñaõi vôùi ñieàu kieän ñaát ñai maøu 
môõ, khí haäu oân hoøa neân Caàn Thô coù saün caùc lôïi theá ñaëc tröng cuûa vuøng trong lónh 
vöïc saûn xuaát, cheá bieán noâng, thuûy saûn tieâu thuï noäi ñòa vaø xuaát khaåu.

Tuy nhieân, lôïi theá noåi troäi cuûa Thaønh phoá thuoäc veà vò trí ñòa lyù chieán löôïc vaø ñònh 
höôùng phaùt trieån Thaønh phoá trôû thaønh thaønh phoá coâng nghieäp hoùa, hieän ñaïi hoùa, 
laø thaønh phoá ñaïi dieän cuûa vuøng ñöôïc pheâ duyeät taïi Nghò quyeát 45-NQ/TW ngaøy 
17 thaùng 2 naêm 2005 cuûa Boä Chính trò. Töø ñoù, Thaønh phoá taäp trung phaùt trieån caùc 
döï aùn trong caùc lónh vöïc haï taàng ñoâ thò, haï taàng giao thoâng; noâng nghieäp coâng 
ngheä cao; coâng nghieäp cheá bieán noâng, thuûy saûn; du lòch vaø haï taàng phuïc vuï du 
lòch; caùc ngaønh coâng nghieäp phuï trôï... giuùp Thaønh phoá khaúng ñònh laø vai troø laø 
ñaàu moái giao thoâng quan troïng caû nöôùc veà ñöôøng soâng, ñöôøng boä, ñöôøng bieån 
vaø ñöôøng haøng khoâng, thoâng thöông trong vuøng vaø caû nöôùc; laø thaønh phoá trung 
taâm giöõ vai troø raát quan troïng caû veà kinh teá - xaõ hoäi vaø an ninh - quoác phoøng, laø 
ñoäng löïc phaùt trieån cuûa vuøng.

Caàn Thô ñang höôùng tôùi muïc tieâu trôû thaønh thaønh phoá ñoàng baèng caáp quoác gia, 
vaên minh, hieän ñaïi, saùng, xanh, saïch, ñeïp; laø trung taâm coâng nghieäp, thöông maïi- 
dòch vuï, giaùo duïc, ñaøo taïo vaø khoa hoïc coâng ngheä, chaêm soùc söùc khoûe vaø vaên 
hoùa cuûa vuøng. Hieän nay, Caàn Thô raát quan taâm hoã trôï vaø saün saøng taïo ñieàu kieän 
thuaän lôïi cho nhaø ñaàu tö, doanh nghieäp phaùt trieån.

Thaânh phöë Cêìn Thú - 
Sùén saâng taåo àiïìu kiïån thuêån 
lúåi cho nhaâ àêìu tû

Ông Lê Quang Mạnh, 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP. Cần Thơ

CẦN THƠ CƠ HỘI ĐẦU TƯ4



Sau 14 naêm coâng boá chæ soá PCI (Provincial Competitiveness Index - laø tieáng noùi cuûa 
coäng ñoàng doanh nghieäp daân doanh vaø laø chæ soá phaûn aùnh chaát löôïng ñieàu haønh 
kinh teá ñòa phöông), Caàn Thô ñöôïc ñaùnh giaù laø raát oån ñònh vaø coù nhöõng caûi thieän 
ñaùng keå qua töøng naêm. Ñaëc bieät, 7 naêm trôû laïi ñaây Caàn Thô ñeàu naèm trong toáp 15 
tænh, thaønh phoá ñöùng ñaàu cuûa caû nöôùc. Rieâng naêm 2018, Caàn Thô ñöùng thöù 11/63 
tænh, thaønh caû nöôùc trong baûng xeáp haïng PCI. Ñieàu naøy tieáp tuïc khaúng ñònh tính 
oån ñònh trong ñieàu haønh kinh teá cuûa chính quyeàn Thaønh phoá, ñoàng thôøi qua ñoù 
cho thaáy Caàn Thô coù nhöõng caûi thieän lôùn veà moâi tröôøng kinh doanh, ñaàu tö theo 
höôùng thoâng thoaùng, taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho doanh nghieäp trong hoaït ñoäng 
saûn xuaát, kinh doanh. 

Chuùng toâi coù ñöôïc thoâng tin Caàn Thô laø nôi taäp trung nguoàn nhaân löïc lôùn vaø coù 
chaát löôïng ôû ÑBSCL neân ñaõ quyeát ñònh ñeán ñaây ñeå ñaàu tö.  Laø Coâng ty chuyeân 
saûn xuaát gaêng tay theå thao xuaát khaåu vaø hôn 10 naêm ñaàu tö ôû Caàn Thô ñaït 
hieäu quaû cao. Söï uûng hoä cuûa chính quyeàn raát toát, söï trao ñoåi, lieân laïc vôùi nhau 
thuaän lôïi, caùc chính saùch öu ñaõi veà thueá cuõng khaù haáp daãn. Ban ñaàu, caùc giaáy 
tôø thuû tuïc khaù phöùc taïp nhöng caùc cô quan höõu traùch luoân höôùng daãn chi tieát, 
giaûi ñaùp thaéc maéc kòp thôøi.Töø thaønh coâng ñoù, chuùng toâi coù keá hoaïch môû theâm 
1 xöôûng saûn xuaát nöõa ôû Caàn Thô.

- Trung taâm keát noái veà maët ñòa lyù cuûa caû khu vöïc ÑBSCL: Caàn Thô naèm ôû 
vuøng trung - haï löu, ôû vò trí trung taâm cuûa chaâu thoå soâng Cöûu Long; laø moät 
nuùt quan troïng trong maïng löôùi giao thoâng ÑBSCL

Hai caûng bieån lôùn giöõ vai troø quan troïng trong ñaàu moái toaøn vuøng: Caûng 
Caùi Cui, caûng Caàn Thô tieáp nhaän taøu haøng töø 10.000 taán - 20.000 taán, coù 
khaû naêng boác dôõ 4,5 trieäu taán haøng hoùa/naêm. Caûng Caàn Thô laø caûng 
toång hôïp quoác gia, ñaàu moái khu vöïc, laø caûng loaïi I trong heä thoáng caûng 
bieån Vieät Nam, laø caûng bieån chính cuûa vuøng ÑBSCL.

Veà ñöôøng boä, keát noái vôùi TP. Hoà Chí Minh qua Quoác loä 1 vaø  ñöôøng cao 
toác TP. Hoà Chí Minh - Trung Löông - Myõ Thuaän - Caàn Thô

Maïng löôùi giao thoâng thuûy keát noái thuaän lôïi vôùi caùc tænh trong vuøng.

Caûng haøng khoâng quoác teá Caàn Thô noái Caàn Thô vôùi caùc vuøng khaùc cuûa 
Vieät Nam vaø keát noái vôùi caùc quoác gia khaùc trong khu vöïc.

- Trung taâm keát noái veà maët kinh teá cuûa caû khu vöïc ÑBSCL: Thoâng qua Caàn 
Thô, haøng hoùa cuûa khu vöïc ÑBSCL ñöôïc luaân chuyeån tôùi moïi mieàn caû 
nöôùc. Caàn Thô cuõng giöõ vai troø trung chuyeån haøng hoùa cuûa caû nöôùc tôùi 
caùc tænh trong vuøng, laø cöûa ngoõ ñeán caùc tænh Taây soâng Haäu vaø Nam soâng 
Haäu, giöõ vai troø keát noái caùc tænh naøy vôùi TP. Hoà Chí Minh.

* Tieán só Nguyeãn Ñình Cung
Vieän tröôûng Vieän Nghieân cöùu quaûn lyù kinh teá 
Trung öông (CIEM- Boä Keá hoaïch vaø Ñaàu tö)

* OÂng Motoyuki Nakamura
Toång Giaùm ñoác Coâng ty TNHH quoác teá Tri Vieät

* ThS. Nguyeãn Phöông Lam
Giaùm ñoác Phoøng Thöông maïi vaø Coâng nghieäp Vieät Nam (VCCI) Chi nhaùnh taïi Caàn Thô

*OÂng Nam Jung Dae
Toång Giaùm ñoác Coâng ty TNHH Tae Kwang Caàn Thô 
Qua thôøi gian hoaït ñoäng taïi Caàn Thô, toâi nhaän thaáy laõnh ñaïo Thaønh phoá cuøng 
laõnh ñaïo caùc Sôû, Ngaønh, Ban Quaûn lyù caùc Khu cheá xuaát vaø Coâng nghieäp... ñaõ 
quan taâm hoã trôï, taïo raát nhieàu ñieàu kieän thuaän lôïi cho doanh nghieäp keå töø khi 
trieån khai ñaàu tö xaây döïng nhaø xöôûng, cho ñeán khi ñi vaøo hoaït ñoäng saûn xuaát, 
kinh doanh, nhaát laø vieäc ñôn giaûn hoùa haønh chính caùc thuû tuïc kinh doanh, ñaàu 
tö. Coâng ty ñaõ ñaàu tö ôû nhieàu ñòa phöông, nhöng thôøi gian giaûi quyeát thuû tuïc 
caáp pheùp ñaàu tö taïi TP. Caàn Thô laø nhanh nhaát. Ñaëc bieät, ñoái vôùi döï aùn cuûa 
Coâng ty TNHH Tae Kwang Caàn Thô, UBND TP. Caàn Thô ñaõ thaønh laäp Toå chæ ñaïo 
coâng taùc giaûi phoùng maët baèng do moät vò Phoù Chuû tòch UBND Thaønh phoá laøm 
Toå tröôûng, nhôø ñoù maø vieäc giaûi phoùng maët baèng Döï aùn cuûa Coâng ty trong Giai 
ñoaïn 1 ñaõ hoaøn thaønh xong trong voøng chöa ñeán 70 ngaøy.
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CÊÌN THÚ - TRUNG TÊM KINH TÏË 
CUÃA VUÂNG ÀÖÌNG BÙÇNG SÖNG CÛÃU LONG 

GRDP
treân ñaàu ngöôøi

80,48
trieäu ñoàng

LÖÏC LÖÔÏNG  
LAO ÑOÄNG

741.474 
ngöôøi

- Cô caáu kinh teá:
+ Noâng, laâm nghieäp, thuûy saûn: 8,14%
+ Coâng nghieäp - Xaây döïng: 32,70%
+ Dòch vuï: 58,16%
- Toång kim ngaïch xuaát khaåu haøng hoùa vaø dòch vuï: 2.070 trieäu USD
- Kim ngaïch nhaäp khaåu: 450 trieäu USD
- Toång möùc baùn leû haøng hoùa, doanh thu dòch vuï: 120.510 tyû ñoàng
- Toång voán ñaàu tö treân ñòa baøn: 45.540 tyû ñoàng
- Soá döï aùn FDI/voán coøn hieäu löïc: 82 döï aùn/ 693,35 trieäu 
- Chæ soá naêng löïc caïnh tranh caáp tænh  2018 (PCI): xeáp thöù 11/63 tænh, thaønh phoá trong caû nöôùc
- Cô sôû khaùm chöõa beänh: 25 beänh vieän ña khoa vaø 85 traïm y teá.
- Doanh thu töø du lòch: 3.785 tyû ñoàng
- Toång löôït khaùch ñeán Caàn Thô: 8,48 trieäu ngöôøi (trong ñoù coù 1.9 trieäu löôït khaùch löu truù)
- Tyû leä daân soá ñöôïc cung caáp nöôùc saïch: 84,7%
- Soá tröôøng ñaïi hoïc vaø cao ñaúng: 15 (5 tröôøng ñaïi hoïc, 10 tröôøng cao ñaúng)
- Tyû leä thu gom chaát thaûi raén ôû ñoâ thò: 91%

(Soá lieäu naêm 2018)
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Tyû leä lao ñoäng  
qua ñaøo taïo

72%

GRDP
(giaù hieän haønh)

87.233,861 
tyû ñoàng

DAÂN SOÁ 

1.282,274 
NGÖÔØI (2018)

DIEÄN TÍCH

1.439,2 
km2

Toång thu  
ngaân saùch  

nhaø nöôùc treân  
ñòa baøn: 

12.239,3 
tyû ñoàng

SOÁ  
QUAÄN & HUYEÄN

5 QUAÄN, 

4 HUYEÄN

GRDP
taêng 7,505% 

(so vôùi naêm 2017)
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TAÅI SAO NÏN ÀÊÌU TÛ VAÂO CÊÌN THÚ ?
° VÒ TRÍ CHIEÁN LÖÔÏC

° CÔ SÔÛ HAÏ TAÀNG PHAÙT TRIEÅN

° TRUNG TAÂM ÑAØO TAÏO NGUOÀN NHAÂN LÖÏC;  
 KHOA HOÏC - COÂNG NGHEÄ CUÛA VUØNG ÑBSCL

° TRUNG TAÂM Y TEÁ, CHAÊM SOÙC SÖÙC KHOÛE CUÛA VUØNG

° MOÂI TRÖÔØNG ÑAÀU TÖ THAÂN THIEÄN

° MOÂI TRÖÔØNG SOÁNG TRONG LAØNH

°  TIEÀM NAÊNG KINH TEÁ ÑA DAÏNG
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VÕ TRÑ CHIÏËN LÛÚÅC

Vuøng ñoàng baèng soâng Cöûu Long (ÑBSCL) goàm coù 13 tænh vaø thaønh phoá. Caàn Thô laø thaønh phoá tröïc thuoäc 
Trung öông, laø trung taâm kinh teá, giaùo duïc - ñaøo taïo, khoa hoïc - kyõ thuaät, y teá cuûa vuøng ÑBSCL.

ĐỒNG BẰNG 
SÔNG CỬU LONG

KIEÂN GIANG CAØ MAU

CAÀN THÔ

AN GIANG

Hoaøng Sa

Phuù Quoác

Tröôøng Sa
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TP MỸ THO
TIÊN GIANG

BẾN TRE
TP VĨNH LONG

LONG AN

KIÊN GIANG

AN GIANG

ĐỒNG THÁP

TRÀ VINH

BẠC LIÊUCA MAU

Cao tốc đã hoàn thành

Cao tốc đang thi công

Chú thích

Quốc lộ 
Đường sông

TP SÓC TRĂNG

Quốc lộ Nam sông Hậu

Quốc lộ 1A

Quốc lộ 91

Tuyến Cần Thơ - Vị Thanh
HẬU GIANG

Quốc lộ 80

Cảng Trà Nóc: Tiếp nhận tàu 5.000 - 10.000 DWT; Năng lực thông qua  
đạt 1,0 -1,5 triệu tấn/ năm; dự kiến năm 2020 đạt 2,5 - 3,0 triệu tấn/năm.

Cảng Hoàng Diệu: Tiếp nhận tàu đến 10.000 DWT; Năng lực thông qua 
đạt 2,0 - 2,5 triệu tấn/ năm; dự kiến năm 2020 đạt 3,0 triệu tấn/năm.

Cảng Cái Cui: Tiếp nhận tàu đến 20.000 DWT; Năng lực thông qua vào  
3,5-4,0 triệu tấn/ năm; dự kiến năm 2020 đạt 6 - 7 triệu tấn/năm.

- Coù 06 quoác loä ñi qua 
Caàn Thô bao goàm: Quoác 
loä 1, Quoác loä 91, Quoác loä 
80, Quoác loä 91B, tuyeán 
Nam Soâng Haäu vaø tuyeán 
Caàn Thô - Vò Thanh, keát 
noái thuaän tieän Caàn Thô  
vôùi TP. HCM vaø caùc tænh 
trong vuøng.

Ñöôøng soâng: TP. Caàn Thô hieän coù 
02 tuyeán vaän taûi thuûy quoác gia 
ñi qua laø tuyeán TP. Hoà Chí Minh - 
Caø Mau vaø TP. Hoà Chí Minh - Kieân 
Löông. Ñaây laø 2 tuyeán giao thoâng 
thuûy chính cuûa caû vuøng ÑBSCL.

- Döï aùn ñöôøng cao toác töø TP. 
HCM ñi Caàn Thô ñaõ hoaøn thaønh 
ñoaïn TP. HCM- Trung Löông; ñoaïn 
Trung Löông - Myõ Thuaän - Caàn Thô 
ñang trieån khai ñaàu tö (keá hoaïch 
hoaøn thaønh tröôùc naêm 2020).

Ñöôøng boä:

Ñöôøng cao toác

Ñöôøng soâng

CAÃNG BIÏÍN

KÏËT NÖËI GIAO THÖNG
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Đường hàng không: Cảng hàng không quốc 
tế Cần Thơ là sân bay cấp 4E theo tiêu  chuẩn 
của ICAO: Đường cất hạ cánh 3000m x 45m. Nhà 
ga hành khách 20.750 m2 công suất thiết kế đạt  
3 triệu lượt khách/năm.

Các chuyến bay: 

Cần Thơ - Hà Nội 

Cần Thơ - Đà Nẵng 

Cần Thơ - Phú Quốc 

Cần Thơ - Côn Đảo

Cần Thơ - Đà Lạt

Cần Thơ - Cam Ranh

Cần Thơ - Vinh

Cần Thơ - Thanh Hóa

Cần Thơ - Hải Phòng

Cần Thơ - Bangkok (Thái Lan)

Cần Thơ - Kuala Lumpur (Malaysia)
Sắp tới sẽ tiếp tục mở các tuyến bay quốc tế từ 
Cần Thơ đi các nước trong khu vực ASEAN và 
Đông Bắc Á.

ÀÛÚÂNG HAÂNG KHÖNG
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Hieän thaønh phoá coù 12 nhaø maùy, traïm caáp nöôùc ñang hoaït ñoäng vôùi toång coâng suaát theo thieát 
keá laø 166.320 m3/ngaøy ñeâm, hieän ñang khai thaùc khoaûng 85 - 90% coâng suaát. Tyû leä daân soá ñöôïc 
cung caáp nöôùc saïch: 82%.

TP. Caàn Thô ñöôïc caáp ñieän chuû yeáu töø ñieän löôùi quoác gia qua 
ñöôøng daây 220 KV Cai Laäy - Traø Noùc vaø Cai Laäy - Raïch Giaù.

Treân ñòa baøn Caàn Thô coù Nhaø maùy nhieät ñieän Traø Noùc vôùi toång 
coâng suaát 188 MW vaø Trung taâm Ñieän löïc OÂ Moân bao goàm 4 nhaø 
maùy nhieät ñieän OÂ Moân 1, 2, 3, 4 vôùi toång coâng suaát 3.660 MW. Ñaây 
laø nguoàn cung caáp ñieän doài daøo cho TP. Caàn Thô vaø vuøng ÑBSCL.

Hïå thöëng cung cêëp àiïån

Hïå thöëng cung cêëp nûúác

166.320 
m3/ngaøy ñeâm 85-90% 

coâng suaát

Toång 
coâng suaát

Khai thaùc

82% 

Tyû leä daân soá  
ñöôïc cung caáp  

nöôùc saïch
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Haå têìng viïîn thöng

Trung têm taâi chñnh ngên haâng 
cuãa vuâng ÀBSCL

Haï taàng maïng vieãn thoâng hieän nay cuûa TP. Caàn Thô coù chaát 
löôïng cao (caùp quang) phuû 100% ñòa baøn daân cö, dòch vuï 
4G ñaõ ñöôïc cung caáp. Maät ñoä ñieän thoaïi ñaït 112,5 thueâ 
bao/100 daân; maät ñoä internet ñaït 36,55 thueâ bao/100 daân 
trong ñoù thueâ bao internet bang roäng laø 12,86 thueâ bao/daân; 
nhieàu loaïi hình dòch vuï hieän ñaïi ñöôïc trieån khai, noái maïng 
hoaøn chænh ñeán taát caû caùc ñòa phöông trong caû nöôùc vaø 
quoác teá.

Chính quyeàn thaønh phoá vaø quaän, huyeän ñöôïc keát noái internet 
baêng roäng vaø keát noái vôùi maïng truyeàn soá lieäu chuyeân duøng 
cuûa Chính phuû. Haàu heát caùc vieän nghieân cöùu, tröôøng hoïc, 
beänh vieän... ñeàu coù keát noái ñeå truy nhaäp internet baêng roäng.

 Treân ñòa baøn coù 48 toå chöùc tín duïng vôùi 241 ñòa ñieåm coù giao dòch ngaân haøng, 
ñaùp öùng nhu caàu veà voán vaø cung caáp caùc dòch vuï taøi chính, ngaân haøng cho hoaït 
ñoäng saûn xuaát, kinh doanh. Haàu heát caùc ngaân haøng lôùn ñeàu coù truï sôû, chi nhaùnh taïi  
Caàn Thô.
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Caác khu cöng nghiïåp Cêìn Thú
Caàn Thô coù 09 khu coâng nghieäp (KCN)taäp trung, vôùi 06 KCN ñang 
hoaït ñoäng goàm: KCN Traø Noùc1, KCN Traø Noùc 2, KCN Höng Phuù 1, KCN 
Höng Phuù 2A, KCN Höng Phuù 2B, KCN Thoát Noát giai ñoaïn 1 vaø 03 khu 
coâng nghieäp ñang laäp quy hoaïch chi tieát goàm: KCN OÂ Moân, KCN  
Baéc OÂ Moân vaø KCN Thoát Noát giai ñoaïn 2.
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 STT  Khu công nghiệp Tỷ lệ lấp đầy (%) Giá cho thuê lại đất Phí cơ sở hạ tầng

1 Trà Nóc 1 100% 40-60 USD/m2/26 năm 
2,5-4,0 USD/m2/năm 0,4 USD/m2/năm

2 Trà Nóc 2 91% 40-60 USD/m2/26 năm 
2,5-4,0 USD/m2/năm 0,4 USD/m2/năm

3 Thốt Nốt 66% 100-140 USD/m2/50 năm 0,3-0,4 USD/m2/năm

4 Hưng Phú 1 52% 85-110 USD/m2/36 năm 0,5 USD/m2/năm

5 Hưng Phú 2A 30% 85-100 USD/m2/40 năm 0,36 USD/m2/năm

6 Hưng Phú 2B 95%   

7 Ô Môn Đang lập quy 
hoạch chi tiết   

8 Bắc Ô Môn Đang lập quy 
hoạch chi tiết

9 Thốt Nốt giai đoạn 2 Đang lập quy 
hoạch chi tiết   
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 Caàn Thô laø nôi taäp trung nhieàu cô sôû ñaøo taïo, ñoäi nguõ caùn boä khoa hoïc vaø 
quaûn lyù coù trình ñoä cao, tieàm löïc khoa hoïc kyõ thuaät khaù lôùn so vôùi caùc ñòa 
phöông khaùc, caùc cô sôû nghieân cöùu khoa hoïc caáp vuøng, quoác gia veà luùa, 
caây aên quaû, coâng ngheä sinh hoïc...

Treân ñòa baøn Caàn Thô coù:

+ 5 tröôøng ñaïi hoïc

+ 10 tröôøng cao ñaúng

+ 14 tröôøng trung caáp chuyeân nghieäp

+ 01 vieän nghieân cöùu caáp quoác gia

+ 73 cô sôû daïy ngheà, chieám 41% cô sôû daïy ngheà toaøn vuøng.

Caàn Thô laø trung taâm y teá cuûa vuøng ñoàng baèng soâng Cöûu Long vôùi heä thoáng 
cô sôû chaêm soùc söùc khoûe tieân tieán. Treân ñòa baøn Caàn Thô hieän coù 12 beänh vieän  
ña khoa, 12 beänh vieän chuyeân khoa vaø treân 90 cô sôû y teá.

Y tïë

Giaáo duåc - àaâo taåo; khoa hoåc - cöng nghïå
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Ñaàu moái tieáp nhaän ñaàu tö:

Möi trûúâng àêìu tû thöng thoaáng

Àêìu möëi tiïëp nhêån àêìu tû:

Leã Khaùnh thaønh Khu coâng nghieäp Vieät Nam - Nhaät Baûn 
taïi Caàn Thô

w Thực hiện theo cơ chế “một cửa” trong giải quyết các thủ tục đầu tư (từ giai đoạn chuẩn 
bị đến khi triển khai thực hiện các dự án đầu tư)

w Đối với các dự án ngoài khu chế xuất, khu công nghiệp: thực hiện tại Sở Kế hoạch và Đầu 
tư TP. Cần Thơ.

w Đối với các dự án trong khu chế xuất, khu công nghiệp: thực hiện tại Ban Quản lý các 
khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ.

 Moâi tröôøng ñaàu tö, kinh doanh ôû Caàn Thô khoâng 
ngöøng ñöôïc caûi thieän theo höôùng ñôn giaûn hoùa, ruùt 
ngaén thôøi gian giaûi quyeát caùc thuû tuïc haønh chính, 
taïo thuaän lôïi cho doanh nghieäp.

Vôùi muïc tieâu xaây döïng chính quyeàn naêng ñoäng, 
naâng chaát löôïng caùc dòch vuï hoã trôï doanh nghieäp, 
taïo ñieàu kieän ñeå doanh nghieäp gia nhaäp thò tröôøng, 
laõnh ñaïo thaønh phoá thöôøng xuyeân gaëp gôõ, thaêm 
hoûi, ñoái thoaïi doanh nghieäp; thaùo gôõ khoù khaên, hoã 
trôï doanh nghieäp naâng cao naêng löïc caïnh tranh. 
Trong 7 naêm trôû laïi ñaây, Caàn Thô luoân naèm trong top 
ñöùng ñaàu cuûa caû nöôùc veà chæ soá naêng löïc caïnh 
tranh caáp tænh (PCI). Naêm 2018, Caàn Thô ñöùng thöù 
11 trong baûng xeáp haïng naêng löïc caïnh tranh caáp 
tænh . Rieâng trong naêm 2016, TP. Caàn Thô  xeáp vò trí thöù  
5 trong danh saùch 10 ñòa ñieåm ñaàu tö haáp daãn nhaát 
cuûa caû nöôùc ñöôïc doanh nghieäp choïn löïa.
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* Beân ngoaøi khu cheá xuaát, khu coâng nghieäp * Trong khu coâng nghieäp, khu cheá xuaát
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Möi trûúâng söëng trong laânh



  

-Coâng nghieäp: Caùc ngaønh coâng nghieäp quan troïng cuûa Caàn Thô laø: cheá bieán 
löông thöïc - thöïc phaåm, thuûy saûn, döôïc phaåm, cô khí, may maëc, vaät lieäu xaây 
döïng... Trong ñoù, chuû löïc laø coâng nghieäp cheá bieán (löông thöïc - thöïc phaåm 
vaø thuûy saûn), chieám treân 67% toång giaù trò saûn xuaát coâng nghieäp cuûa Caàn Thô.

Ngaønh coâng nghieäp cheá bieán thöïc phaåm phaùt trieån oån ñònh döïa treân nhieàu theá 
maïnh:

+ Nguoàn nguyeân lieäu phong phuù töø ngaønh troàng troït, chaên nuoâi, thuûy saûn ñöôïc 
cung caáp taïi choã vaø caùc tænh trong vuøng ÑBSCL

+ Nguoàn lao ñoäng doài daøo, nhaân coâng reû

+ Thò tröôøng tieâu thuï roäng lôùn vaø ngaøy caøng ñöôïc môû roäng.

Caàn Thô coù ñieàu kieän phaùt trieån ngaønh coâng nghieäp hoã trôï phuïc vuï cho caùc 
ñòa phöông trong vuøng ÑBSCL.

Tiïìm nùng kinh tïë àa daång
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Châu Á
656,3 triệu USD
54,55% Châu Mỹ

266,5 triệu USD
22,155%

Châu Âu
169,5 triệu USD
14,09%

Châu Phi
70,8 triệu USD
5,89%

Châu Úc
19,5 triệu USD
1,62%

Xuất khẩu ủy thác và thị trường khác
20,4 triệu USD

1,7%

Thûúng maåi
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Thöông maïi: Caàn Thô laø nôi taäp trung haøng hoùa, cung 
caáp dòch vuï thöông maïi cho vuøng ÑBSCL vaø nhieàu  
tænh khaùc trong caû nöôùc.

-Veà noäi thöông: Toång möùc baùn leû vaø doanh thu dòch vuï  
Caàn Thô trong naêm 2018 ñaït 120.510 tyû ñoàng.

Nhieàu sieâu thò lôùn cuûa caùc coâng ty ña quoác gia ñaõ 
coù maët taïi Caàn Thô nhö: Big C, MM Mega Market,  
Lotte Mart...

-Xuaát nhaäp khaåu: Caàn Thô hieän coù moái quan heä xuaát, 
nhaäp khaåu vôùi khoaûng 80 quoác gia vaø vuøng laõnh thoå.

+ Xuaát khaåu:
Toång kim ngaïch xuaát khaåu haøng hoaù vaø dòch vuï thu 
ngoaïi teä: gaàn 2.070  trieäu  USD (naêm 2018). Trong ñoù, 
xuaát khaåu haøng hoùa laø 1.650 trieäu USD, dòch vuï thu 
ngoaïi teä gaàn 450 trieäu USD.

Thaønh phoá hieän coù hôn 10 maët haøng xuaát khaåu chuû 
löïc coù khaû naêng caïnh tranh treân thò tröôøng, goàm: gaïo, 
thuûy saûn, haøng may maëc, haøng thuû coâng myõ ngheä, 
tröùng muoái, giaøy - deùp, da thuoäc, loâng vuõ, saét theùp, 
ñinh daây... Trong ñoù, hai maët haøng chuû löïc, chieám tæ 
troïng cao trong toång giaù trò kim ngaïch xuaát khaåu cuûa 
thaønh phoá laø gaïo vaø thuûy saûn.

Nhaäp khaåu: Toång kim ngaïch xuaát khaåu haøng hoùa: 
gaàn 450 trieäu USD

Caùc maët haøng nhaäp khaåu chuû yeáu laø: Noâng döôïc, 
phaân boùn, nguyeân lieäu döôïc, vaûi, phuï lieäu may, 
nguyeân lieäu thuûy saûn vaø caùc loaïi vaät tö nguyeân lieäu 
khaùc.



  

Nöng nghiïåp
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Hieän nay, ba chuoãi giaù trò saûn xuaát noâng saûn chính cuûa 
Caàn Thô goàm:

Luùa: Laø caây troàng coù lôïi theá cuûa thaønh phoá. Toång dieän 
tích canh taùc naêm 2018 treân 237 ngaøn ha, saûn löôïng 
haøng naêm ñaït treân 1,4 trieäu taán.

Thuûy saûn: Dieän tích nuoâi troàng thuûy saûn naêm 2018 
treân 10 ngaøn ha. Saûn löôïng treân 200 ngaøn taán/naêm; 
trong ñoù toång saûn löôïng caù tra ñaït khoaûng182 ngaøn 
taán. Saûn xuaát caù tra ñang höôùng theo caùc quy trình 
nuoâi ñaûm baûo an toaøn veä sinh thöïc phaåm nhö: GAP, 
SQF, ASC,  BMB... Thaønh phoá coù treân 30 nhaø maùy cheá 
bieán thuûy saûn (coâng suaát bình quaân 100 taán/ngaøy/ 
nhaø maùy).

Caây aên traùi, rau maøu:

- Caây aên traùi: Dieän tích treân 18 ngaøn ha, saûn löôïng 
haøng naêm khoaûng 100 ngaøn taán vôùi nhieàu loaïi ñaëc 
saûn noåi tieáng nhö: xoaøi caùt Hoøa Loäc, cam maät, daâu 
Haï chaâu, vuù söõa, mít, böôûi, chuoái... vôùi quy trình saûn 
xuaát toát.

- Rau: Dieän tích treân 12 ngaøn ha, ña daïng veà chuûng 
loaïi nhö: döa haáu, döa leo, caø chua, rau muoáng,  
khoå qua...

- Caàn Thô coù nhieàu tieàm naêng phaùt trieån noâng nghieäp 
öùng duïng coâng ngheä cao.



Caùc loaïi hình du lòch ñaëc tröng taïi Caàn Thô

- Du lòch sinh thaùi soâng nöôùc - mieät vöôøn: vôùi caùc tour 
tham quan chôï noåi Caùi Raêng, chôï noåi Phong Ñieàn, caùc 
cuø lao caây traùi Coàn Sôn, coàn Taân Loäc, thöôûng ngoaïn 
caûnh soâng nöôùc veà ñeâm treân du thuyeàn men theo doøng 
soâng, thöôûng thöùc caùc moùn aên ñaëc saûn queâ höông, 
nghe ñôøn ca taøi töû Nam Boä.

- Du lòch vaên hoùa - lòch söû: vôùi heä thoáng caùc nhaø baûo 
taøng, ñình, chuøa, mieáu maïo vaø caùc laøng ngheà thuû coâng 
truyeàn thoáng...

- Du lòch keát hôïp hoäi nghò, hoäi thaûo, trieån laõm, hoäi chôï vaø 
toå chöùc söï kieän: Vôùi cô sôû haï taàng phaùt trieån nhaát vuøng, 
cuøng vôùi heä thoáng caùc nhaø haøng, khaùch saïn vaø caùc 
trung taâm toå chöùc hoäi nghò, hoäi thaûo, hoäi chôï coù quy moâ, 
loaïi hình du lòch naøy ñang ngaøy caøng phaùt trieån trong 
thôøi gian gaàn ñaây taïi Caàn Thô vaø ñaây laø söï löïa choïn du 
lòch MICE tieâu bieåu cuûa vuøng ÑBSCL.

* AÅm thöïc cuûa Caàn Thô raát phong phuù, ña daïng mang 
ñaëc tröng cuûa aåm thöïc vuøng ñaát Nam Boä, keát hôïp vôùi 
neàn vaên hoùa aåm thöïc ñoäc ñaùo cuûa caùc daân toäc Kinh, 
Hoa, Khmer…

Du lõch
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* Chỉ đạo xuất bản: Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ

* Chịu trách nhiệm nội dung: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Hội chợ Triển lãm Cần Thơ

* Đơn vị phối hợp thực hiện: Công ty TNHH MTV Truyền thông Đầu tư và Thương mại Nam Phương (Cần Thơ)

* In tại Công ty Cổ phần In Tổng hợp Cần Thơ, số 500, đường 30 tháng 4, phường Hưng Lợi, quận Ninh 
Kiều, Tp. Cần Thơ . Giấy phép xuất bản số:   /GP-STTTT, do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Cần Thơ  
cấp ngày .... tháng 8 năm 2019. In xong và nộp lưu chiểu tháng 6 năm 2019.
* Ảnh : Duy Khương, Lê Hoàng Vũ, Triệu Vinh, Thảo Miên, .

Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02 Hòa Bình, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Điện thoại: 080 71165;  Fax: 080 71182

Email: vpubndtpct@cantho.gov.vn

Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 17 Trần Bình Trọng, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Điện thoại: 0292 3830235    ; Fax: 0292 3830570

Email: sokhdt@cantho.gov.vn 
Ban quản lý các khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ
Địa chỉ: Số 105 Trần Hưng Đạo, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Điện thoại: 0292 3830238;  Fax: 0292 3830773

Email: banqlkcncx@cantho.gov.vn

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Hội chợ Triển lãm Cần Thơ
Địa chỉ: Số 108A Lê Lợi, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Điện thoại: 0292 3830487;    Fax: 0292 3830354

Email: ttxt@cantho.gov.vn 

Sở Xây dựng
Địa chỉ: Số 25 Ngô Hữu Hạnh, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Điện thoại: 0292 3820335;  Fax: 0292 3827839

Email: soxd@cantho.gov.vn

Sở Công thương
Địa chỉ: Số 19 - 21 Lý Tự Trọng, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Điện thoại: 0292 3820702;  Fax: 0292 3830778

Email: soct@cantho.gov.vn 
Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ: Số 09 Cách Mạng Tháng Tám, quận Ninh Kiều, TP.CầnThơ

Điện thoại: 0292 3822751;  Fax: 0292 3826838

Email: sotnmt@cantho.gov.vn

Cục thuế thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 379 Nguyễn Văn Cừ, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ

Điện thoại: 0292 3820732;  Fax: 0292 3823915

Email: cucthue@cantho.gov.vn

Cục Hải quan thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 18 đường Lê Hồng Phong, quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ

Điện thoại: 0292 3841086;  Fax: 0292 3841118

Email: hqct@hcm.vnn.vn

CÁC ĐỊA CHỈ CẦN THIẾT
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