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Thành phố Cần Thơ là đô thị loại I trực thuộc Trung ương, có vị trí chiến lược 
đặc biệt quan trọng, nằm ở trung tâm vùng Đồng bằng sông Cửu Long, là 

cửa ngõ của vùng hạ lưu sông Mekong đóng vai trò đầu mối giao thông quan 
trọng trong vận tải nội vùng và liên vận quốc tế, bao gồm hệ thống giao thông 
đường thủy (03 cảng có thể tiếp nhận 5.000 - 20.000 DWT), đường bộ (06 quốc 
lộ đi qua, tuyến cao tốc kết nối thuận tiện với TP.HCM và các tỉnh trong vùng) và 
đường hàng không (Cảng hàng không Quốc tế Cần Thơ là sân bay cấp 4E theo 
tiêu chuẩn của ICAO).

Ngoài ra, thành phố Cần Thơ còn có tài nguyên thiên nhiên phong phú, đất đai màu mỡ, khí hậu ôn hòa, cùng 
với hậu phương rộng lớn là cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long, là trung tâm tài chính, thương mại, dịch vụ; đào tạo 
nguồn nhân lực - khoa học và công nghệ; y tế của vùng với hệ thống trung tâm thương mại, ngân hàng, tổ chức tín 
dụng đa dạng, phong phú, 06 trường đại học, 10 trường cao đẳng, 14 trường trung cấp chuyên nghiệp, trên 20 trung 
tâm giáo dục nghề nghiệp và cơ sở dạy nghề; 25 bệnh viện đa khoa và chuyên khoa, và trên 90 cơ sở y tế phục vụ 
nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân địa phương và các tỉnh lân cận.

Với định hướng phát triển thành phố Cần Thơ thành trung tâm động lực, cực tăng trưởng của vùng Đồng bằng 
sông Cửu Long và cả nước, ngày 5/8/2020, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 59-NQ/TW về xây dựng và phát 
triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nghị quyết xác định mục tiêu đến năm 2030, Cần 
Thơ là thành phố sinh thái, văn minh, hiện đại mang đậm bản sắc văn hóa sông nước vùng Đồng bằng sông Cửu 
Long; là trung tâm của vùng về dịch vụ thương mại, du lịch, logistics, công nghiệp chế biến, nông nghiệp ứng dụng 
công nghệ cao, giáo dục và đào tạo, y tế chuyên sâu, khoa học công nghệ, văn hóa, thể thao; là đô thị hạt nhân Vùng...

Nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị, tạo cơ chế thu hút đầu tư, phát huy tiềm năng và 
các lợi thế của thành phố Cần Thơ, ngày 11/1/2022, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 45/2022/QH15 về thí điểm 
một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ. Trong đó, đặc biệt là phân cấp quản lý nhà nước 
trong lĩnh vực đất đai, quy hoạch; chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đối với dự án nạo vét kết hợp thu hồi sản phẩm 
luồng hàng hải Định An - Cần Thơ và dự án Trung tâm liên kết, sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp 
vùng Đồng bằng sông Cửu Long tại Cần Thơ, nhằm thu hút nguồn lực từ mọi thành phần kinh tế, tạo ra các động 
lực tăng trưởng mới, tăng tính kết nối tiêu thụ và gia tăng giá trị sản phẩm, đẩy mạnh dịch vụ logistic, tăng tính cạnh 
tranh, thu hút lao động, ứng dụng khoa học, công nghệ nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội thành phố Cần 
Thơ và cả Vùng.

Đặc biệt, trong thời gian gần đây, Trung ương đang tập trung thêm nhiều nguồn lực đầu tư phát triển cho vùng 
Đồng bằng sông Cửu Long. Nhiều dự án lớn về kết cấu hạ tầng giao thông đã và đang được triển khai, như: Tuyến 
cao tốc theo trục dọc (Trung Lương - Cần Thơ - Cà Mau); trục ngang (Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng); dự án đầu tư 
xây dựng hoàn chỉnh Luồng cho tàu biển tải trọng lớn vào sông Hậu giai đoạn 2; nạo vét luồng hàng hải Định An 
- Cần Thơ; cùng với tuyến đường sắt TP. Hồ Chí Minh - Cần Thơ (đang nghiên cứu lập Báo cáo tiền khả thi) đã được 
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, dự 
kiến đầu tư trước năm 2030… Qua đó, tạo sự kết nối thuận lợi giữa thành phố Cần Thơ và các tỉnh trong vùng với 
TP. Hồ Chí Minh và các vùng khác trong cả nước. Bên cạnh đó, trong thời gian qua, thành phố vừa thu hút được 02 
dự án lớn: Nhà máy nhiệt điện Ô Môn II (tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng1,3 tỷ USD) và Nhà máy nhiệt điện Ô Môn III 
(tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 1,19 tỷ USD) góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương và đảm bảo an ninh 
năng lượng vùng, quốc gia khi các dự án được triển khai hoạt động.

Về phía thành phố Cần Thơ sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch; phát triển kết cấu 
hạ tầng kinh tế - xã hội, đặc biệt là kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, kết nối nội vùng và liên vùng; phát 
triển nguồn nhân lực chất lượng cao; thu hút hiệu quả các nguồn lực đầu tư từ mọi thành phần kinh tế.

Thành phố cam kết đồng hành và tạo điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp phát triển ổn định, bền vững; 
kiến tạo môi trường đầu tư bình đẳng, minh bạch trong tiếp cận các nguồn lực giữa các doanh nghiệp, nhà đầu tư

Hãy cảm nhận thành công đến từ Cần Thơ – Trung tâm công nghiêp, thương mại và văn hóa của lưu vực sông Mekong.

LỜI NGỎ

Ông Trần Việt Trường, 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP. Cần Thơ
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Phú Quốc

Côn Đảo

CHINA
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Phú Quốc

Côn Đảo

CHINA
Đồng bằng sông Cửu Long
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Bản đồ hành chính
 thành phố Cần Thơ



- Cơ cấu kinh tế:

+ Nông, lâm nghiệp, thủy sản: 10,09%

+ Công nghiệp - Xây dựng: 32,86%

+ Dịch vụ: 49,89%

- Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ: 1.934 triệu USD

- Kim ngạch nhập khẩu: 485 triệu USD

- Tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ: 146.512 tỷ đồng

- Tổng vốn đầu tư trên địa bàn: 54.740 tỷ đồng

- Doanh thu từ du lịch: trên 3.170 tỷ đồng

- Tổng lượt khách đến Cần Thơ: 5,6 triệu lượt người (trong đó có trên 2,02 
triệu lượt khách lưu trú)

- Số trường đại học và cao đẳng: 16 (6 trường đại học, 10 trường cao đẳng)

(Nguồn: Báo cáo UBND TP. Cần Thơ về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển 
kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020)

Cần Thơ, trung tâm kinh tế 
vùng Đồng bằng sông Cửu Long
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(Nguồn: Báo cáo của UBND TP. Cần Thơ về tình hình thực hiện 
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hôi, quốc phòng - an ninh năm 
2019 và năm 2020)

Đơn vị hành chính

GRDP trên đầu người

Tỷ lệ lao động qua 
đào tạo

GRDP tăng

Tổng thu ngân sách nhà nước  
trên địa bàn:

GRDP (giá hiện hành)

Một số thông tin cơ bản về thành phố Cần Thơ 

5 4 

88,3 

75% 

7,84% 

11.458

87.224

Quận Huyện

triệu đồng (năm 2019) (năm 2019)

tỷ đồng

tỷ đồng (năm 2019)

Dân số

1.237.066 

người (2020)

Diện tích

1.439,2
km2

Lực lượng lao động
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° Vị trí chiến lược
° Cơ sở hạ tầng phát triển
° Trung tâm đào tạo nguồn nhân lực; khoa học -  
công nghệ của vùng Đồng bằng sông Cửu Long
° Trung tâm y tế, chăm sóc sức khỏe của vùng
° Môi trường đầu tư thông thoáng
° Môi trường sống trong lành
° Tiềm năng kinh tế đa dạng
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Tòa nhà công nghệ cao - Đại học Cần Thơ

Lợi thế đầu tư tại Cần Thơ



Vùng Đồng bằng sông Cửu Long gồm 13 tỉnh và thành phố. 
Cần Thơ là thành phố trực thuộc Trung ương, là trung tâm kinh 
tế, giáo dục - đào tạo, khoa học - kỹ thuật, y tế của vùng Đồng 
bằng sông Cửu Long.

Phú Quốc

Vị trí 
chiến lược
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Thành phố Cần Thơ. 
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BẾN TRE
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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

Quốc lộ Nam sông Hậu

Quốc lộ 1

Quốc lộ 91

Tuyến Cần Thơ - Vị Thanh
HẬU GIANG

Quốc lộ 80

Phú Quốc

Cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng

SÓC TRĂNG

- Có 06 quốc lộ đi qua Cần Thơ bao gồm: Quốc lộ 1, 
Quốc lộ 91, Quốc lộ 80, Quốc lộ 91B, tuyến Nam Sông 
Hậu và tuyến Cần Thơ - Vị Thanh, kết nối thuận tiện Cần 
Thơ với TP. HCM và các tỉnh trong vùng.

- Đường sông: TP. Cần Thơ hiện có 02 tuyến vận tải thủy 
quốc gia đi qua là tuyến TP. Hồ Chí Minh - Cà Mau và TP. 
Hồ Chí Minh - Kiên Lương. Đây là 2 tuyến giao thông 
thủy chính của cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

- Tuyến đường sắt TP. HCM - Cần Thơ đã được đưa vào 
quy hoạch mạng lưới đường sắt quốc gia đền năm 2030.

- Tuyến cao tốc TP. HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ 
(154km): đang hoạt động đoạn TP. HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận, 
đoạn Mỹ Thuận  - Cần Thơ (22.9km) dự kiến thông xe vào năm 2023 . 
- Đang tiến hành thủ tục đầu tư tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau và 
tuyến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng.

Đường bộ:

Đường cao tốc

Đường sông

Đường sắt

Kết nối giao thông 

Cơ sở hạ tầng phát triển 

Côn Đảo

Cảng Cái Cui (Ảnh: baocantho.com.vn)

Cầu Cần Thơ

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

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

Cảng Cái Cui: Tiếp nhận tàu đến 20.000 
DWT; Năng lực thông qua cảng đạt 3,5 
- 4,0 triệu tấn/ năm.

Cảng biển
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Cao tốc đã hoàn thành
Cao tốc đang thi công

Chú thích

Quốc lộ 
Đường sông

Quốc lộ Nam sông Hậu

Quốc lộ 1

Quốc lộ 91

Tuyến Cần Thơ - Vị Thanh
HẬU GIANG

Quốc lộ 80

Phú Quốc

Cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng

SÓC TRĂNG

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  
3-5 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 - Seoul (Hàn Quốc)

Cần Thơ - Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc)
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Cụm xử lý lắng lọc tại Công ty Cổ phần 
Cấp nước Cần Thơ 2

Thành phố có 12 nhà máy, trạm cấp 
nước đang hoạt động với tổng công 
suất theo thiết kế là 174.420 m3/ngày 
đêm, hiện đang khai thác khoảng  
85 - 90% công suất. Tỷ lệ dân số được 
cung cấp nước sạch: 95,39%.

TP. Cần Thơ được cấp điện chủ yếu từ điện lưới 
quốc gia qua đường dây 220 KV Cai Lậy - Trà Nóc và  
Cai Lậy - Rạch Giá.

Trên địa bàn Cần Thơ có Nhà máy nhiệt điện Trà Nóc 
với tổng công suất 188 MW và Trung tâm Điện lực Ô 
Môn bao gồm 4 nhà máy nhiệt điện Ô Môn 1, 2, 3, 4 
với tổng công suất 3.660 MW. Đây là nguồn cung cấp 
điện dồi dào cho TP. Cần Thơ và vùng Đồng bằng 
sông Cửu Long.

Hệ thống cung cấp điện

Hệ thống cung cấp nước

174.420 

m3/ngaøy ñeâm
85-90% 
coâng suaát

Toång 
coâng suaát Khai thaùc

95,39% 

Tyû leä daân soá  
ñöôïc cung caáp  

nöôùc saïch
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Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam  
CN Cần Thơ

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam  
CN Cần Thơ

Hạ tầng viễn thông
Hạ tầng mạng viễn thông của TP. Cần Thơ có 
chất lượng cao phủ 100% địa bàn dân cư, dịch 
vụ 5G đã được cung cấp. Nhiều loại hình dịch vụ 
hiện đại được triển khai, nối mạng hoàn chỉnh 
đến tất cả các địa phương trong cả nước và 
quốc tế.

Chính quyền thành phố và quận, huyện được 
kết nối internet băng rộng và kết nối với mạng 
truyền số liệu chuyên dùng của Chính phủ. Hầu 
hết các viện nghiên cứu, trường học, bệnh viện... 
đều có kết nối để truy nhập internet băng rộng.

Trên địa bàn thành phố có 47 tổ chức tín dụng, đáp 
ứng nhu cầu về vốn và cung cấp các dịch vụ tài chính, 
ngân hàng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. Hầu 
hết các ngân hàng lớn đều có chi nhánh tại Cần Thơ.

Trung tâm tài chính - ngân hàng  
của vùng Đồng bằng sông Cửu Long 
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Các khu công nghiệp Cần Thơ

Cần Thơ có 08 khu công nghiệp (KCN) tập trung, với 06 
KCN đang hoạt động gồm: KCN Trà Nóc1, KCN Trà Nóc 2, 
KCN Hưng Phú 1, KCN Hưng Phú 2A, KCN Hưng Phú 2B, 
KCN Thốt Nốt giai đoạn 1 và 02 khu công nghiệp đang 
lập quy hoạch chi tiết gồm: KCN Ô Môn - Cần Thơ và KCN 
Vĩnh Thạnh.

Khu công nghiệp Trà Nóc 1

Khu công nghiệp Thốt Nốt
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Khu công nghiệp Trà Nóc
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Trung tâm đào tạo nguồn nhân lực;  
khoa học - công nghệ của vùng

Đại học Cần Thơ (Ảnh: ĐHCT) Trường Quốc tế Singapore (SIS) tại Cần Thơ
                                                                  (Ảnh: cantho.sis.edu.vn)

Nhà điều hành Trường Đại học Cần Thơ

Bệnh viện Đa khoa TP. Cần Thơ

CẦN THƠ CƠ HỘI ĐẦU TƯ16

Cần Thơ là trung tâm y tế của 
vùng Đồng bằng sông Cửu 
Long với hệ thống cơ sở chăm 
sóc sức khỏe tiên tiến. Trên 
địa bàn Cần Thơ hiện có 25 
bệnh viện đa khoa và chuyên 
khoa, trên 90 cơ sở y tế.

Cần Thơ là nơi tập trung nhiều cơ sở đào tạo, đội ngũ 
cán bộ khoa học và quản lý có trình độ cao, tiềm lực 
khoa học kỹ thuật khá lớn so với các địa phương khác, 
các cơ sở nghiên cứu khoa học cấp vùng, quốc gia về 
lúa, cây ăn quả, công nghệ sinh học...

Trên địa bàn Cần Thơ có:

+ 6 trường đại học

+ 10 trường cao đẳng

+ 14 trường trung cấp chuyên nghiệp

+ 01 viện nghiên cứu cấp quốc gia

+ 22 trung tâm giáo dục nghề nghiệp và 35 cơ sở 
dạy nghề.

Trung tâm y tế của vùng



Lễ trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án nhà máy nhiệt điện 
Ô Môn II

Môi trường đầu tư thông thoáng

Đầu mối tiếp nhận đầu tư:
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.

Môi trường đầu tư, kinh doanh ở Cần Thơ không 
ngừng được cải thiện theo hướng đơn giản hóa, rút 
ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính, tạo 
thuận lợi cho doanh nghiệp.

Với mục tiêu xây dựng chính quyền năng động, 
nâng chất lượng các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, 
tạo điều kiện để doanh nghiệp gia nhập thị trường, 
lãnh đạo thành phố thường xuyên gặp gỡ, thăm hỏi, 
đối thoại doanh nghiệp; tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ 
doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh. Trong 
nhiều năm trở lại đây, Cần Thơ luôn nằm trong top 
đứng đầu của cả nước về chỉ số năng lực cạnh tranh 
cấp tỉnh (PCI). Năm 2021, Cần Thơ đứng thứ 12 trong 
bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.
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* Bên ngoài khu chế xuất, khu công nghiệp * Trong khu công nghiệp, khu chế xuất
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Môi trường sống 
trong lành

Dự án sân golf Cồn Ấu

Du thuyền Aviva của tỷ phú Joe Lewis (Anh) trong lần  
tới thăm TP. Cần Thơ



Chế biến cá tra xuất khẩu Nghiên cứu sản xuất dược phẩm tại Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang

Tiềm năng kinh tế 
đa dạng
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Công nghiệp
Các ngành công nghiệp quan trọng 
của Cần Thơ là chế biến lương 
thực - thực phẩm, thủy sản, dược 
phẩm, cơ khí, may mặc, vật liệu xây 
dựng... Trong đó, chủ lực là công 
nghiệp chế biến (lương thực -  
thực phẩm và thủy sản).

Ngành công nghiệp chế biến thực phẩm phát triển  
ổn định dựa trên nhiều thế mạnh:
+ Nguồn nguyên liệu phong phú từ ngành trồng trọt, 
chăn nuôi, thủy sản được cung cấp tại chỗ và các tỉnh 
trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

+ Nguồn lao động dồi dào, nhân công rẻ.

+ Thị trường tiêu thụ rộng lớn và ngày càng được mở rộng.

Cần Thơ còn có điều kiện phát triển ngành công nghiệp  
hỗ trợ phục vụ cho các địa phương trong vùng Đồng 
bằng sông Cửu Long.



Thương mại
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Cần Thơ là nơi tập trung hàng hóa, cung cấp 
dịch vụ thương mại cho vùng Đồng bằng sông  
Cửu Long và nhiều tỉnh khác trong cả nước.

- Về nội thương: Tổng mức bán lẻ và doanh thu 
dịch vụ 146.512 tỷ đồng.

Nhiều siêu thị lớn của các công ty đa quốc gia đã 
có mặt tại Cần Thơ như: Go!, MM Mega Market, 
Lotte Mart...

- Xuất nhập khẩu: Cần Thơ hiện có mối quan hệ xuất, nhập 
khẩu với khoảng 80 quốc gia và vùng lãnh thổ.

+ Xuất khẩu: Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hoá và dịch vụ 
thu ngoại tệ: trên 1.934  triệu  USD .

Thành phố hiện có hơn 10 mặt hàng xuất khẩu chủ lực có 
khả năng cạnh tranh trên thị trường, gồm: gạo, thủy sản, 
hàng may mặc, hàng thủ công mỹ nghệ, dược phẩm, giày - 
dép, da thuộc, lông vũ, sắt thép, đinh dây... Trong đó, hai mặt 
hàng chủ lực, chiếm tỉ trọng cao trong tổng giá trị kim ngạch 
xuất khẩu của thành phố là gạo và thủy sản.

+ Nhập khẩu: Tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa: trên 485 
triệu USD.

 Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là: nông dược, phân bón, 
nguyên liệu dược, vải, phụ liệu may, nguyên liệu thủy sản và 
các loại vật tư nguyên liệu khác.



Nông nghiệp 
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Hiện nay, ba chuỗi giá trị sản xuất nông sản chính của Cần Thơ gồm:

- Lúa: Là cây trồng có lợi thế của thành phố. Tổng diện tích canh 
tác năm 2021 gần 223 ngàn ha, sản lượng hàng năm đạt khoảng 
1,4 triệu tấn.

- Thủy sản: Diện tích nuôi trồng thủy sản năm 2021 gần 9 ngàn ha. 
Sản lượng trên 217 ngàn tấn/năm; trong đó tổng sản lượng cá tra 
đạt trên 191 ngàn tấn. Sản xuất cá tra đang hướng theo các quy 
trình nuôi đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm như: GAP, SQF, ASC,  
BMB... 

- Cây ăn trái, rau màu: 

Cây ăn trái: Diện tích gần 24 ngàn ha, sản lượng hàng năm trên 171 
ngàn tấn với nhiều loại đặc sản nổi tiếng như: xoài cát Hòa Lộc, cam 
mật, dâu Hạ châu, vú sữa, mít, bưởi, chuối... được áp dụng tiến bộ 
khoa học, kỹ thuật vào trong sản xuất nhằm nâng cao chất lượng, 
giá trị nông sản.

Rau màu: Diện tích gần 18 ngàn ha, sản lượng trên 197 ngàn tấn, 
đa dạng về chủng loại như: dưa hấu, dưa leo, cà chua, rau muống, 
khổ qua...

* Cần Thơ có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp ứng dụng 
công nghệ cao.



Các loại hình du lịch đặc trưng tại Cần Thơ

- Du lịch sinh thái sông nước - miệt vườn: Với các tour tham 
quan chợ nổi Cái Răng, chợ nổi Phong Điền, các cù lao cây trái 
Cồn Sơn, cồn Tân Lộc, thưởng ngoạn cảnh sông nước về đêm 
trên du thuyền men theo dòng sông, thưởng thức các món ăn 
đặc sản quê hương, nghe đờn ca tài tử Nam Bộ.

- Du lịch văn hóa - lịch sử: Với hệ thống các nhà bảo tàng, 
đình, chùa, miếu và các làng nghề thủ công truyền thống...

- Du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo, triển lãm, hội chợ và tổ 
chức sự kiện: Với cơ sở hạ tầng phát triển nhất vùng, cùng với 
hệ thống các nhà hàng, khách sạn và các trung tâm tổ chức 
hội nghị, hội thảo, hội chợ có quy mô, loại hình du lịch này 
đang ngày càng phát triển trong thời gian gần đây tại Cần Thơ 
và đây là sự lựa chọn du lịch MICE tiêu biểu của vùng  Đồng 
bằng sông Cửu Long.

Du lịch 

Nhà cổ Bình Thủy

Đền thờ Vua Hùng TP. Cần Thơ

Chợ cổ Cần Thơ

Chợ nổi Cái Răng

Khu nghỉ dưỡng Azerai Cần Thơ (Ảnh Azerai Cần Thơ)

Cần Thơ Eco resort (Ảnh; Cần Thơ Eco resort)
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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 Doanh Nghiệp Tư Nhân Như Cương, số 78, đường 30 tháng 4, phường An Phú, 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    năm 2022. In xong và nộp lưu chiểu tháng     
năm 2022.

Ảnh: Trần Vũ, Nguyễn Văn Dương, Đình Tuyển, Huỳnh Biển, Trung Phạm, Anh Khoa, Thành Thật, Thu Hà, Phạm Ngôn

Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ

Địa chỉ: Số 02 Hòa Bình, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Điện thoại: 080 71 165

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 3830 235

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 3830 238

Email: banqlkcncx@cantho.gov.vn

Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ

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

Điện thoại: 0292 3820 335

Email: soxd@cantho.gov.vn

Sở Công thương thành phố Cần Thơ

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

Điện thoại: 0292 3820 702

Email: soct@cantho.gov.vn 

Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Cần Thơ

Địa chỉ: Số 09 Cách Mạng Tháng Tám, quận Ninh Kiều, TP. CầnThơ

Điện thoại: 0292 3822 751

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 3820 732

Email: cucthue@cantho.gov.vn

Cục Hải quan thành phố Cần Thơ

Địa chỉ: Số 69 Võ Văn Kiệt, quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ

Điện thoại: 0292 3841 086

Email: hqct@hcm.vnn.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 3831 964

Email: ttxt@cantho.gov.vn 

Các địa chỉ cần thiết

Chợ nổi Cái Răng
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