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PHẦN I.  PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG ĐÔ THỊ VÀ HẠ TẦNG KỸ 

THUẬT 

CHƢƠNG I.  HIỆN TRẠNG THEO HỆ THỐNG PHÂN LOẠI ĐÔ THỊ 

Theo Quyết định số 2173/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2017 của UBND TP. Cần 

Thơ Phê duyệt Chƣơng trình phát triển đô thị thành phố Cần Thơ giai đoạn 2015 – 2020 

thì tỷ lệ đô thị hóa của Cần thơ cần đạt 70 - 75%. Hệ thống đô thị đảm bảo chất lƣợng 

phù hợp với loại đô thị và cấp quản lý hành chính đô thị, bao gồm: Đô thị lõi (5 quận nội 

thành) đạt đô thị loại I, 04 đô thị loại IV (Thị trấn Phong Điền, Thới Lai, Cờ Đỏ, Thạnh 

An) và 01 đô thị loại V (Thị trấn Vĩnh Thạnh). 

Các chỉ số phân tích: Theo quy chuẩn phân loại đô thị. 

 Các chỉ tiêu phát triển đô thị đến năm 2020 1.1.

Quyết định số 2173/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2017 của UBND TP. Cần Thơ Phê 

duyệt Chƣơng trình phát triển đô thị thành phố Cần Thơ giai đoạn 2015 – 2020: 

a) Tỷ lệ đô thị hóa đạt 70 - 75%. 

b) Hệ thống đô thị đảm bảo chất lƣợng phù hợp với loại đô thị và cấp quản lý hành chính 

đô thị, bao gồm: Đô thị lõi (5 quận nội thành), 04 đô thị loại IV (Thị trấn Phong Điền, 

Thới Lai, Cờ Đỏ, Thạnh An) và 01 đô thị loại V (Thị trấn Vĩnh Thạnh). 

c) Các chỉ tiêu cơ bản về phát triển đô thị đến năm 2020 (chi tiết đính kèm Phụ lục 1) 

* Đô thị lõi: 

- Diện tích sàn nhà ở bình quân đạt 29m
2
/ngƣời (Diện tích nhà ở bình quân toàn thành 

phố đạt 25,5m
2
 sàn/ngƣời). 

- Tỷ lệ đất giao thông so với diện tích đất xây dựng đô thị đạt 20%. 

- Tỷ lệ vận tải hành khách công cộng đạt 20%. 

- Tỷ lệ dân cƣ đô thị đƣợc cấp nƣớc sạch đạt 90%. 

- Tiêu chuẩn cấp nƣớc đạt 150 lít/ngƣời/ngày đêm. 

- Tỷ lệ bao phủ của hệ thống thoát nƣớc đạt 90%. 

- Tỷ lệ nƣớc thải sinh hoạt đƣợc thu gom và xử lý đạt 90%. 

- Tỷ lệ thất thoát, thất thu nƣớc sạch giảm còn thấp hơn 20%. 

- Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt của đô thị, khu công nghiệp đƣợc thu gom và xử lý đạt 

93%. 
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- Tỷ lệ chiếu sáng đƣờng chính đạt 100%. 

- Đất cây xanh đô thị đạt 12m
2
/ngƣời. 

- Đất cây xanh công cộng khu vực nội thị đạt 08m
2
/ngƣời 

* Các thị trấn thuộc huyện. 

Tên chỉ tiêu Đơn vị 

Thị 

trấn 

Phong 

Điền 

Thị trấn 

Thới Lai 

Thị 

trấn 

Cờ 

Đỏ 

Thị trấn 

Thạnh An 

Thị 

trấn 

Vĩnh 

Thạnh 

(*) 

Diện tích sàn nhà ở 

bình quân 
m

2
/ngƣời 29 29 29 29 29 

Tỷ lệ nhà kiên cố % 96,5 83,8 85,9 92,8 92 

Tỷ lệ đất giao thông so 

với diện tích đất xây 

dựng đô thị 

% 20 20 20,5 20 20 

Tỷ lệ vận tải hành 

khách công cộng 
% 5,2 4,7 5,3 5,4 5,3 

Tỷ lệ dân cƣ đô thị 

đƣợc cấp nƣớc sạch 
% 100 88 91 97 95 

Tiêu chuẩn cấp nƣớc 

lít/ngƣời- 

ngày 

đêm. 

120 120 120 120 120 

Tiêu chuẩn thoát nƣớc % 80 60 60 70 70 

Tỷ lệ thất thoát, thất 

thu nƣớc sạch 
% 17 18 18 22 22 

Tỷ lệ chất thải rắn sinh 

hoạt của đô thị, khu 

công nghiệp đƣợc thu 

gom và xử lý 

% 100 97 100 90 90 

Tỷ lệ chiếu sáng 

đƣờng chính 
% 95 95 95 95 95 

Tỷ lệ chiếu sáng ngõ 

hẻm 
% 95 80 85 85 85 

Đất cây xanh đô thị m
2
/ngƣời 7,5 8 25 7 5,4 

Đất cây xanh công 

cộng khu vực nội thị 
m

2
/ngƣời 6 5 5 5 4,6 
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(*) Đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV trƣớc năm 2022. 

d) Giảm cƣờng độ phát thải khí nhà kính và tăng cƣờng sử dụng năng lƣợng sạch, năng 

lƣợng tái tạo trong tất cả các hoạt động liên quan phát triển đô thị theo Chiến lƣợc quốc 

gia về tăng trƣởng xanh. 

 Tiến độ nâng loại các đô thị thành phố Cần Thơ đến năm 2030 1.2.

Stt 
Tên đô 

thị 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2025 2028 2030 

1 

Đô thị 

lõi (các 

quận) - 

2020 Đô 

thị trung 

tâm - 

2030 

Khắc phục các tiêu chí còn 

thiếu và yếu theo tiêu chuẩn 

đô thị loại I trực thuộc Trung 

ƣơng 

Hoàn thiện đô thị theo tiêu chuẩn của đô 

thị loại I trực thuộc Trung ƣơng 

2 

Thị trấn 

Phong 

Điền 

Loại IV     Loại III 

Dự kiến 

thành lập 

quận 

Thị trấn 

Thới 

Lai 

Loại IV           

Thị trấn 

Cờ Đỏ 
Loại IV           

Thị trấn 

Thạnh 

An 

  Loại IV           

Thị trấn 

Vĩnh 

Thạnh 

          Loại IV       

 Đánh giá tổng hợp chƣơng trình phát triển đô thị đã thực hiện 1.3.

1.3.1. Đánh giá các chỉ tiêu phát triển đô thị trên địa bàn thành phố Cần Thơ đến 

năm 2020: 

a. Về 14 chỉ tiêu cơ bản: 

- Có 08/14 chỉ tiêu đạt và vƣợt so với định hƣớng đã duyệt 

- Có 04/14 chỉ tiêu chƣa đạt so với định hƣớng đã duyệt 
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- Có 02/14 chỉ tiêu đạt 50% theo định hƣớng đã duyệt.  

STT Chỉ tiêu 

Chỉ tiêu phấn đấu giai 

đoạn 2015-2020 (đƣợc 

duyệt tại Quyết định số 

2173/QĐ-UBND ngày 

18/8/2017) 

Kết quả thực hiện 

đến 2020 

Ghi chú, 

đánh giá 

1 
Diện tích sàn nhà ở 

bình quân 
29m

2
/ngƣời 22,4m

2
sàn/ngƣời Chƣa đạt 

2 Tỷ lệ nhà kiên cố 75% 
89,4% (nhà ở kiên 

cố và bán kiên cố) 

Đạt, vƣợt 

chỉ tiêu  

3 

Tỷ lệ đất giao thông 

so với diện tích đất 

xây dựng đô thị 

Tối thiểu 20% 14,88% Chƣa đạt 

4 
Tỷ lệ vận tải hành 

khách công cộng 

Tối thiểu 20% đối với 

các quận và từ 2-5% đối 

với các thị trấn 

Khoảng 5% Chƣa đạt 

5 
Tỷ lệ dân cƣ đô thị 

đƣợc cấp nƣớc sạch 

Phấn đấu đạt 90%; riêng 

đối với đô thị loại 5 

phấn đấu đạt 70% 

- 98% đối với đô 

thị lõi (các quận); Đạt , vƣợt 

chỉ tiêu - 95,2% (các thị 

trấn – đô thị loại 5)  

6 Tiêu chuẩn cấp nƣớc 

Phấn đấu đạt 120 

lít/ngƣời-ngày đêm; 

riêng đối với đô thị loại 

5 phấn đấu đạt 90 lít/ 

ngƣời-ngày đêm 

- 135-150 lít/ngƣời 

/ngđ đối với đô thị 

lõi (các quận); 
Đạt và 

vƣợt chỉ 

tiêu 
- 90-120 lít/ngƣời 

/ngđ (các thị trấn -

đô thị loại 5) 

7 

Lƣợng nƣớc thải sinh 

hoạt đƣợc thu gom và 

xử lý 

- Tỷ lệ bao phủ của hệ 

thống thoát nƣớc đạt 80-

90%  

- Tỷ lệ bao phủ của 

hệ thống thu gom 

82-90%  

- Đạt 

- Tỷ lệ nƣớc thải sinh 

hoạt đƣợc thu gom và xử 

lý đạt 60%  

- Tỷ lệ nƣớc thải 

đƣợc xử lý 20%-

25% . 

- Chƣa đạt 

  Tỷ lệ các cơ sở sản 

xuất mới áp dụng 

công nghệ sạch hoặc 

trang bị các thiết bị 

giảm ô nhiễm 

- Phấn đấu đạt 100% các 

cơ sở sản xuất mới áp 

dụng công nghệ sạch 

hoặc trang bị các thiết bị 

giảm ô nhiễm.  

- 100% 

Đạt 

8 

- Phấn đấu đạt 95% tỷ lệ 

các cơ sở gây ô nhiễm 

môi trƣờng nghiêm 

trọng đƣợc xử lý. 

- Không còn các cơ 

sở gây ô nhiễm 

môi trƣờng nghiêm 

trọng. 

9 Tỷ lệ thất thoát, thất Phấn đấu giảm còn 18%; - 16-20% (đô thị Đạt và 
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thu nƣớc sạch riêng đối với đô thị loại 

5 phấn đấu giảm còn 

25%. 

lõi – các quận); vƣợt chỉ 

tiêu - 20% tại các thị 

trấn - đô thị loại 5)  

10 

Tỷ lệ chất thải rắn 

sinh hoạt của đô thị, 

khu công nghiệp đƣợc 

thu gom và xử lý 

- Tỷ lệ chất thải rắn sinh 

hoạt của đô thị, khu 

công nghiệp đƣợc thu 

gom và xử lý đạt 90% 

- Tỷ lệ thu gom và 

xử lý chất thải rắn 

sinh hoạt đạt: 98%  

- Đạt và 

vƣợt chỉ 

tiêu 

- Tỷ lệ chất thải rắn 

nguy hại đƣợc thu gom, 

xử lý đảm bảo tiêu 

chuẩn môi trƣờng đạt 

100% 

- Tỷ lệ thu gom và 

xử lý chất thải rắn 

y tế đạt: 100% 

- Đạt 

11 
Tỷ lệ chiếu sáng 

đƣờng chính 

Phấn đấu đạt 100% đối 

với các quận và 90% đối 

với các thị trấn 

- 100 % tại đô thị 

lõi - các quận ; 
- Đạt 

- 100%  tại các thị 

trấn 

- Vƣợt chỉ 

tiêu 

12 
Tỷ lệ chiếu sáng ngõ 

hẻm. 
Phấn đấu đạt 85% 90% 

- Đạt, vƣợt 

chỉ tiêu 

13 

Đất cây xanh đô thị 

(gồm đất cây xanh sử 

dụng công cộng; đất 

cây xanh sử dụng hạn 

chế; đất cây xanh 

chuyên dụng) 

Phấn đấu đạt 

10m
2
/ngƣời đối với các 

quận;7m
2
/ngƣời đối với 

đô thị loại 4 và 3-

4m
2
/ngƣời đối với đô thị 

loại 5 

- Khoảng 

7,9m
2
/ngƣời đối 

với các quận  

- Chƣa đạt 

- Khoảng 4,55 

m
2
/ngƣời tại các thị 

trấn 

- Chƣa đạt 

14 
Đất cây xanh công 

cộng khu vực nội thị 
4-6m

2
/ngƣời 

- Khoảng 

4,9m
2
/ngƣời tại đô 

thị lõi  

-  Đạt 

- Khoảng 

2m
2
/ngƣời tại các 

thị trấn  

-  Chƣa đạt 

b. Đánh giá Kết quả thực hiện các chỉ tiêu cơ bản: 

- Chỉ tiêu đạt và vƣợt: 

+ Những chỉ tiêu thiết yếu của cuộc sống (liên quan đến nhà ở, nƣớc sinh hoạt, chiếu 

sáng, chất thải rắn),  

+ Đạt và vƣợt kế hoạch (Tỷ lệ nhà ở kiên cố và bán kiên cố đạt cao hơn chỉ tiêu quốc gia 

14,4 điểm phần trăm);  
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+ Tỷ lệ cung cấp nƣớc sạch cho cƣ dân đô thị đạt cao hơn chỉ tiêu 8 điểm phần trăm;  

+ Tỷ lệ chiếu sáng đƣờng chính và hẻm (hạng mục đã đƣa vào sử dụng ổn định) đạt 

100%).  

- Những chỉ tiêu cơ bản chƣa đạt:  

+ Diện tích sàn nhà ở bình quân; 

+ Tỷ lệ đất giao thông so với diện tích đất xây dựng đô thị; 

+ Tỷ lệ vận tải hành khách công cộng còn thấp so với định hƣớng phát triển ngành; 

+ Tỷ lệ nƣớc thải đƣợc xử lý còn rất thấp  

+ không đảm bảo quy định và có nguy cơ dẫn đến ô nhiễm môi trƣờng nƣớc đối với hệ 

thống sông, kênh rạch của thành phố;  

+ Đất cây xanh đô thị (không tăng so với thời điểm lập và phê duyệt Chƣơng trình phát 

triển đô thị);  

+ Tỷ lệ nhà ở kiên cố và bán kiên cố tuy đạt so với chỉ tiêu của quốc gia nhƣng còn thấp 

hơn chỉ tiêu thành phố đặt ra. 

1.3.2. Kết quả thực hiện nâng loại đô thị 

- Kế hoạch nâng loại đô thị đối với các thị trấn trong giai đoạn 2015-2020 là chƣa 

hoàn thành.  

- Hai thị trấn (thị trấn Phong Điền và thị trấn Cờ Đỏ) đã thực hiện đánh giá đô thị 

tuy đạt đƣợc tổng số điểm (đều trên 80 điểm/thang điểm 100) nhƣng cả hai đều 

không đáp ứng tiêu chuẩn về dân số.  

- Xét các thị trấn còn lại cũng có quy mô dân số còn rất thấp so với tiêu chuẩn đô thị 

loại IV. 

STT Tên đô thị 
Kế hoạch theo Nghị 

quyết 17/NQ-HĐND 
Kết quả thực hiện 

Loại đô 

thị 

1 

Đô thị lõi (nội thành) (5 

quận: Ninh Kiều, Bình 

Thủy, Cái Răng, Ô Môn, 

Thốt Nốt) 

    
I (trực 

thuộc 

TƢ) 

2 Thị trấn Phong Điền 
Lập đề án nâng loại 

đô thị đạt tiêu chuẩn 

đô thị loại IV trong 

Đã tổ chức lập đề án nâng 

loại đô thị. Chƣa đủ điều 

kiện phê duyệt do thiếu chỉ 

tiêu về dân số (Ý kiến Bộ 

IV 
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STT Tên đô thị 
Kế hoạch theo Nghị 

quyết 17/NQ-HĐND 
Kết quả thực hiện 

Loại đô 

thị 

giai đoạn 2017-2020 Xây dựng)  

(hiện dân số toàn thị trấn 

khoảng 10.811 ngƣời) 

3 Thị trấn Thới Lai 

Lập đề án nâng loại 

đô thị đạt tiêu chuẩn 

đô thị loại IV trong 

giai đoạn 2017-2020 

Chƣa thực hiện. Đề nghị lùi 

thời hạn thực hiện qua giai 

đoạn sau IV 

(hiện dân số toàn thị trấn 

khoảng 9.616 ngƣời) 

4 Thị trấn Cờ Đỏ 

Lập đề án nâng loại 

đô thị đạt tiêu chuẩn 

đô thị loại IV trong 

giai đoạn 2017-2020 

- Ủy ban nhân dân thành 

phố đã trình Bộ Xây dựng 

thẩm định, chƣa đƣợc phê 

duyệt do thiếu chỉ tiêu về 

dân số của tiêu chuẩn đô thị 

loại IV. 

IV 

(hiện dân số toàn thị trấn 

khoảng 13.090 ngƣời) 

5 Thị trấn Thạnh An 

Lập đề án nâng loại 

đô thị đạt tiêu chuẩn 

đô thị loại IV trong 

giai đoạn 2017-2020 

Chƣa thực hiện. Chỉ tiêu dân 

số còn rất thấp so với quy 

định tối thiểu IV 

(hiện dân số toàn thị trấn 

khoảng 9.334 ngƣời) 

6 Thị trấn Vĩnh Thạnh 

Lập đề án nâng loại 

đô thị đạt tiêu chuẩn 

đô thị loại IV trƣớc 

2022 

Chƣa thực hiện. Chỉ tiêu dân 

số còn rất thấp so với quy 

định tối thiểu (hiện dân số 

toàn thị trấn khoảng 5.577 

ngƣời) 

IV 

 

1.3.3. Kết quả thực hiện danh mục các dự án hạ tầng khung và công trình đầu mối ưu 

tiên đầu tư phát triển đô thị thành phố Cần Thơ 

a. Tổng quan:  

Gồm 105 dự án (trong đó 16 dự án cấp vùng, 89 dự án cấp đô thị) 

- Chƣa thực hiện: 60 dự án (11 dự án cấp vùng ; 49 dự án cấp đô thị) 
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+ Giai đoạn 2017 – 2020: 29 dự án 

+ Giai đoạn 2017 – 2025: 03 dự án 

+ Giai đoạn 2017 – 2030: 28 dự án 

- Đang thực hiện: 28 dự án (03 dự án cấp vùng; 25 dự án cấp đô thị), trong đó:   

 + Giai đoạn 2017 – 2020 : 11 dự án 

 + Giai đoạn 2017 – 2022:  01 dự án 

 + Giai đoạn 2017 – 2025:  01 dự án 

 + Giai đoạn 2017 – 2030 : 15 dự án 

- Đã hoàn thành:  17 dự án (02 dự án cấp vùng; 15 dự án cấp đô thị) 

b. Đánh giá: 

- Nhiều dự án ƣu tiên nhƣng chƣa đầu tƣ hoặc đầu tƣ nhƣng chƣa hoàn thành theo 

kế hoạch (nâng cấp cảng Cái Cui, nâng cấp mở rộng quốc lộ 91 đoạn từ Ngã tƣ 

bến xe đến Trà Nóc, các chợ đầu mối cấp vùng, đặc biệt là các dự án cao tốc đi 

qua thành phố Cần Thơ chƣa đƣợc khởi công).  

- Trong đó việc chậm hoàn thành các dự án hạ tầng khung có tác động tiêu cực đến 

hiệu quả đầu tƣ chung.  

c. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật đô thị thành phố Cần Thơ: 

- Việc triển khai các dự án hạ tầng kỹ thuật chƣa tập trung cao, công trình triển khai 

chậm tiến độ, công tác quản lý, khai thác, sử dụng, dịch vụ hạ tầng còn yếu, chƣa 

mang lại hiệu quả sử dụng cao trong quản lý vận hành. Một số công trình hạ tầng 

giao thông, thủy lợi hiện đang xuống cấp. 

- Chƣa có cơ chế, chính sách cụ thể, thích hợp để huy động tiềm năng và nguồn lực 

xã hội hóa đầu tƣ các công trình hạ tầng kỹ thuật, nhất là đất đai cho đầu tƣ phát 

triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị, đặc biệt là trong vấn đề xử lý nƣớc thải đô thị, 

rác thải công nghiệp, y tế, nghĩa trang nhà tang lễ cho ngƣời dân đô thị; nâng công 

suất các nhà máy cấp nƣớc... 

- Việc xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ ứng phó với biến đổi khí hậu mới đƣợc khởi 

động, song khả năng huy động nguồn lực để thực hiện ở mức thấp. Đặc biệt, đối 

với các dự án chống ngập cho đô thị. Tình trạng ngập, nghẹt khi triều cƣờng, mƣa 

lớn còn diễn ra thƣờng xuyên ở một số địa điểm trung tâm thành phố.  
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 Đề xuất giải pháp  1.4.

1.4.1. Những thách thức đối với sự phát triển đô thị bền vững: 

- Vấn đề hiện nay của TP. Cần Thơ là phải phát triển nhanh để tạo động lực cho 

toàn vùng ĐBSCL cùng phát triển. Vai trò đầu tàu đặt ra cho TP Cần Thơ nhiều 

cơ hội cũng nhƣ thách thức. 

- Sự phát triển không đồng đều giữa Đô thị lõi (5 quận nội thành) với khoảng cách 

cách biệt với 04 đô thị loại IV (Thị trấn Phong Điền, Thới Lai, Cờ Đỏ, Thạnh An) 

và 01 đô thị loại V (Thị trấn Vĩnh Thạnh) nên việc định hƣớng cho Chƣơng trình 

phát triển đô thị thành phố Cần Thơ phải thực hiện theo từng giai đoạn với từng 

khu vực khác nhau. 

- Việc hoàn thành các thể chế và chính sách để thực hiện các nhiệm vụ vẫn đang 

trong quá trình chậm, đặc biệt là trong việc thực hiện các chƣơng trình nâng cấp 

đô thị do chỉ thực hiên trong khu vực trung tâm và thiếu đồng bộ hóa với các 

nguồn lực thực hiện.  

1.4.2. Phương pháp luận, nguyên tắc mang tính định hướng cho giải pháp:  

- Trên cơ sở thu thập số liệu và đánh giá thực trạng, đƣa ra các phân tích đánh giá 

trong phát triển đô thị nhằm trả lời các câu hỏi chính đảm bảo tối đa hoá các lợi 

ích kinh tế và phúc lợi xã hội một cách công bằng mà không phương hại đến tính 

bền vững của các cộng đồng dân cư: 

- Rà soát, hoàn thiện và bổ sung các hệ thống cơ chế và chính sách về đô thị; 

- Cập nhật và hệ thống hóa dữ liệu và dữ liệu liên ngành, tăng cƣờng điều tra cơ bản 

về đô thị; 

- Xây dựng cơ cấu xã hội hợp lý, công bằng để phát triển đô thị xanh, thông minh 

thích ứng với biến đổi khí hậu; 

- Nâng cao chất lƣợng sống cho mọi ngƣời dân tiếp cận với các dịch vụ xã hội và hạ 

tầng đô thị công cộng qua các chƣơng trình nâng cấp đô thị. 

1.4.3. Nội dung giải pháp: 

- Phƣơng hƣớng nhiệm vụ trong thời gian tới – đề xuất – kiến nghị. 

- Bối cảnh mới tác động đến Chƣơng trình phát triển đô thị 

- Nhiệm vụ, giải pháp. 

1.4.4. Các vấn đề đề xuất cho nội dung Chương trình phát triển đô thị cho QH Cần 
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Thơ: 

- Với địa hình đặc trƣng có nhiều sông, rạch, nguy cơ ảnh hƣởng của biến đổi khí 

hậu, nƣớc biển dâng là những thách thức lớn và là bài toán khó cho TP Cần Thơ 

trong quá trình phát triển hạ tầng đô thị bảo đảm các yếu tố phát triển bền vững và 

ứng phó, phục hồi tốt với thiên tai, biến đổi khí hậu trong tƣơng lai.  

- Đô thị vẫn còn những bất cập về hạ tầng kinh tế kỹ thuật cần phải tập trung giải 

quyết để bảo đảm cho sự phát triển bền vững.  

- Việc phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật - hạ tầng xã hội phục vụ không chỉ cho 

thành phố mà còn cho cả vùng, nhất là hạ tầng giao thông là nội dung rất quan 

trọng. 

 Đánh giá kết quả thực hiện 1.5.

1.5.1. Những mặt làm được 

a)  Về phát triển đô thị với danh mục dự án hạ tầng khung và công trình 

đầu mối ƣu tiên đầu tƣ phát triển đô thị. 

Với danh mục dự án ƣu tiên, thành phố đã tổ chức thực hiện đầu tƣ thông qua 

chƣơng trình đầu tƣ công của thành phố cũng nhƣ từ nguồn vốn khác ngoài ngân sách 

thành phố. Trong đó đã và đang hoàn thành một số công trình trọng điểm, góp phần thúc 

đẩy phát triển kinh tế - xã hội thành phố trong các năm qua (nâng cấp đô thị các quận 

trung tâm, cầu Quang Trung đơn nguyên 2, đƣờng Tỉnh 922, không gian công cộng tại 

các đô thị (công viên Ninh Kiều, công viên sông Hậu),…). 

Đến nay, đã cấp chủ trƣơng đầu tƣ cho 14/64 dự án, với diện tích sử dụng đất 

khoảng 1.038 ha, tổng vốn đầu tƣ đăng ký khoảng 32.450 tỷ đồng. Trong hai năm qua đã 

tạo nên một làn sóng đầu tƣ mới về đô thị, tạo sự ảnh hƣởng tích cực nhiều mặt cho kinh tế 

- xã hội thành phố và góp phần nâng cao chất lƣợng sống cho ngƣời dân. 

b) Về thực hiện các chỉ tiêu nâng cao chất lƣợng đô thị. 

Với những chỉ tiêu thiết yếu của cuộc sống (liên quan đến nhà ở, nƣớc sinh hoạt, 

chiếu sáng, chất thải rắn), đã đạt và vƣợt kế hoạch. 

Tỷ lệ nhà ở kiên cố và bán kiên cố đạt cao hơn chỉ tiêu quốc gia 14,4 điểm phần 

trăm; tỷ lệ cung cấp nƣớc sạch cho cƣ dân đô thị đạt cao hơn chỉ tiêu 8 điểm phần trăm; 

Tỷ lệ chiếu sáng đƣờng chính và hẻm (hạng mục đã đƣa vào sử dụng ổn định) đạt 100%).  

1.5.2. Những mặt chưa làm được 

a) Chậm thể chế hóa Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố. 

- Nghị quyết Hội đồng nhân dân thành phố đƣợc ban hành vào cuối năm 2014, đến 

tháng 8 năm 2017, Chƣơng trình Phát triển đô thị mới đƣợc phê duyệt.  

- Mặc dù với điều kiện khách quan là thành phố chờ để tích hợp với danh mục dự 

án đầu tƣ công của năm 2015 cũng nhƣ dự án đầu tƣ công của giai đoạn 2016-2020, 
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nhƣng việc chậm ban hành Quyết định phê duyệt ảnh hƣởng không nhỏ đến việc tổ chức 

thực hiện của các cơ quan chuyên môn có liên quan. 

b) Một số chỉ tiêu thực hiện chƣa đạt. 

- Diện tích sàn nhà ở bình quân (tại đô thị chỉ đạt 22,4m2/ngƣời, thấp hơn so với 

chỉ tiêu 29m2/ngƣời);  

- Tỷ lệ đất giao thông so với diện tích đất xây dựng đô thị (đạt 14,8%, còn thấp so 

với chỉ tiêu 20%);  

- Tỷ lệ vận tải hành khách công cộng còn thấp so với định hƣớng phát triển ngành 

(hiện ƣớc thực hiện năm 2020 đạt khoảng 5%, còn thấp so với chỉ tiêu là 20%, chƣa hỗ 

trợ đƣợc cho giải quyết bài toán giao thông đô thị);  

- Tỷ lệ nƣớc thải đƣợc xử lý còn rất thấp (chỉ đạt khoảng 20% đến 25%, thấp so 

với chỉ tiêu 60%), không đảm bảo quy định và có nguy cơ dẫn đến ô nhiễm môi trƣờng 

nƣớc đối với hệ thống sông, kênh rạch của thành phố; 

-  Đất cây xanh đô thị (không tăng so với thời điểm lập và phê duyệt Chƣơng trình 

phát triển đô thị);  

- Tỷ lệ nhà ở kiên cố và bán kiên cố tuy đạt so với chỉ tiêu của quốc gia nhƣng còn 

thấp hơn chỉ tiêu thành phố đặt ra (89,4% năm 2020, cao hơn chỉ tiêu 75% của quốc gia, 

thấp hơn chỉ tiêu 99,5% của thành phố Cần Thơ đặt ra). 

c) Công tác nâng loại đô thị (cho các thị trấn): 

- Công tác nâng loại đô thị (cho các thị trấn) chƣa hoàn thành theo kế hoạch. Chƣa 

đánh giá hết đƣợc các mặt trong yêu cầu đánh giá một đô thị. 

- Do đó các giải pháp thực hiện chƣa đồng bộ và đảm bảo yêu cầu theo tiêu chuẩn 

hiện hành đối với đô thị loại IV. 

d) Về hạ tầng kỹ thuật đô thị.  

- Việc triển khai các dự án hạ tầng kỹ thuật chƣa tập trung cao, công trình triển 

khai chậm tiến độ, công tác quản lý, khai thác, sử dụng, dịch vụ hạ tầng còn yếu, chƣa 

mang lại hiệu quả sử dụng cao trong quản lý vận hành. Một số công trình hạ tầng giao 

thông, thủy lợi hiện đang xuống cấp. 

- Chƣa có cơ chế, chính sách cụ thể, thích hợp để huy động tiềm năng và nguồn 

lực xã hội hóa đầu tƣ các công trình hạ tầng kỹ thuật, nhất là đất đai cho đầu tƣ phát triển 

kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị, đặc biệt là trong vấn đề xử lý nƣớc thải đô thị, rác thải 

công nghiệp, y tế, nghĩa trang nhà tang lễ cho ngƣời dân đô thị; nâng công suất các nhà 

máy cấp nƣớc... 

- Việc xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ ứng phó với biến đổi khí hậu mới đƣợc 

khởi động, song khả năng huy động nguồn lực để thực hiện ở mức thấp. Đặc biệt, đối với 

các dự án chống ngập cho đô thị. Tình trạng ngập, nghẹt khi triều cƣờng, mƣa lớn còn 

diễn ra thƣờng xuyên ở một số địa điểm trung tâm thành phố 

e) Nhiều dự án ƣu tiên nhƣng chƣa đầu tƣ hoặc đầu tƣ nhƣng chƣa hoàn 

thành theo kế hoạch: 

- Nhiều dự án ƣu tiên nhƣng chƣa đầu tƣ hoặc đầu tƣ nhƣng chƣa hoàn thành theo 

kế hoạch nhƣ nâng cấp cảng Cái Cui, nâng cấp mở rộng quốc lộ 91 đoạn từ Ngã tƣ bến 

xe đến Trà Nóc, các chợ đầu mối cấp vùng, đặc biệt là các dự án cao tốc đi qua thành phố 

Cần Thơ chƣa đƣợc khởi công.  
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- Trong đó việc chậm hoàn thành các dự án hạ tầng khung có tác động tiêu cực đến 

hiệu quả đầu tƣ chung.  

1.5.3. Nguyên nhân của các mặt chưa làm được: 

- Chƣơng trình phát triển đô thị là tài liệu cụ thể hóa Quy hoạch chung thành phố 

Cần Thơ nhƣng đồng thời về mặt nội dung mang tính tổng hợp nhiều ngành, lĩnh vực liên 

quan đến phát triển kinh tế - xã hội để thực hiện cụ thể hóa các mục tiêu về phát triển đô 

thị (liên quan tổng hợp từ kết cấu hạ tầng đến chất lƣợng cuộc sống). Việc chậm thể chế 

hóa Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cũng ảnh hƣởng đến kế hoạch triển khai, thực 

hiện các phần nhiệm vụ trong phát triển đô thị. 

- Về tính khả thi (đối với một số chỉ tiêu đặt ra tuân thủ theo Chƣơng trình phát 

triển đô thị quốc gia giai đoạn 2012-2020). Qua đúc kết thực tiễn, diễn biến vận động của 

đô thị nhận thấy một số chỉ tiêu theo Chƣơng trình phát triển đô thị quốc gia rất khó đạt 

đƣợc trong thực tế thời gian qua (chỉ tiêu diện tích sàn nhà ở trung bình đô thị quy định 

mức phấn đấu 29m
2
/ngƣời), hầu nhƣ phần lớn các địa phƣơng ở Việt Nam không đạt 

đƣợc chỉ tiêu này. Thời gian qua tại Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 cũng đã đƣa 

chỉ tiêu này xuống mức 26,5m
2
/ngƣời.  

- Về nguồn lực đầu tư.  

 Với nguồn lực ngân sách thành phố có hạn, phụ thuộc vào quy mô kinh tế 

thành phố qua từng giai đoạn, việc thực hiện các dự án ƣu tiên còn rất nhiều hạn chế.  

 Với nguồn lực đầu tƣ xã hội, nhiều dự án tuy đƣợc đồng thuận cao nhƣng 

chậm đƣa vào thực hiện do còn vƣớng không ít khó khăn trong áp dụng quy phạm pháp 

luật liên quan (thời gian qua vƣớng nhiều ở khâu lựa chọn nhà đầu tƣ dự án đầu tƣ xây 

dựng).  

- Và nguyên nhân khách quan của công tác đầu tƣ các dự án hạ tầng đầu mối kết 

nối (cấp quốc gia, cấp vùng, do Trung ƣơng đầu tƣ thực hiện) có độ trễ so với yêu cầu 

phát triển của thành phố Cần Thơ nói riêng và các địa phƣơng trong vùng nói chung. Làm 

giảm hiệu lực, hiệu quả của các kế hoạch kết nối về các mặt (kết cấu hạ tầng phục vụ 

phát triển kinh tế, đô thị) của địa phƣơng. Cần giải quyết đƣợc bài toán về sự đồng bộ 

trong đầu tƣ để đạt đƣợc hiệu quả về vốn tối ƣu trong bối cảnh nguồn lực có hạn.  

 Kết luận 1.6.

Qua tổng kết việc thực hiện Chƣơng trình phát triển đô thị thành phố Cần Thơ giai đoạn 

2015-2020, bên cạnh những mục tiêu, nhiệm vụ đã đạt đƣợc thì còn một số chỉ tiêu phải 

tiếp tục phấn đấu (Diện tích sàn nhà ở bình quân; tỷ lệ đất giao thông so với diện tích đất 

xây dựng đô thị; tỷ lệ vận tải hành khách công cộng; tỷ lệ nước thải được xử lý; đất cây 

xanh đô thị) và các nhiệm vụ phải gia hạn thời gian, tiến độ thực hiện (tiến độ nâng loại 

đô thị các thị trấn từ đô thị loại V lên đô thị loại IV; các dự án hạ tầng khung và dự án 

đầu tư phát triển đô thị chưa hoàn thành).  

Đồng thời, đến năm 2020 là kết thúc giai đoạn 5 năm thực hiện Chƣơng trình phát triển 

đô thị thành phố Cần Thơ giai đoạn 2015-2020, do đó cần thiết có đánh giá về năng lực 
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huy động nguồn lực của thành phố trong thực tiễn để có đề xuất điều chỉnh, bổ sung 

Chƣơng trình phát triển đô thị thành phố, tạo khuôn khổ pháp lý trong quản lý đầu tƣ phát 

triển đô thị theo quy định pháp luật hiện hành.  
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 CHƢƠNG II:  HIỆN TRẠNG DƢỚI GÓC ĐỘ KINH TẾ ĐÔ THỊ 

 Các lý thuyết tham chiếu  2.1.

2.1.1. Lịch sử đô thị 

Những quan điểm chủ đạo của lý thuyết kinh tế đô thị dựa trên lịch sử phát triển đô thị 

bao gồm: 

- Tôn giáo, tín ngƣỡng có thể là lý do cho việc tập trung tại đô thị và thực hiện các 

đầu tƣ vào đô thị. Do đó cần dành quỹ đất cho các quần cƣ tín ngƣỡng, xung 

quanh công trình tôn giáo.  

- Việc bảo vệ một cộng đồng trƣớc những tai hoạ bên ngoài có thể là một chức năng 

đô thị, dẫn tới nhu cầu tập trung và đầu tƣ. Vậy nên, vùng đƣợc bảo vệ có thể coi 

là một khía cạnh quan trọng để xác định quy mô không gian đô thị. 

- Việc tập trung thành phƣờng hội với cùng thể loại để tạo sắc mạnh sản xuất- kinh 

doanh là một phƣơng thức của tiểu thủ công nghiệp và thƣơng mại. Cấu trúc 

phƣờng hội thời xƣa thƣờng sẽ mất đi trong bối cảnh hiện đại. Tuy nhiên, nếu có 

cách giữ lại sẽ tạo đƣợc bản sắc. 

- Những tổ hợp kinh tế đa năng là động lực kinh tế quan trọng nhất của đô thị, bao 

gồm các khu cụm công nghiệp và các khu CBD.  

 Quan điểm của Thomson 2.2.

Thomson cho rằng, một quần thể kinh tế có thể có một vài ngành mũi nhọn, dẫn tới hệ 

quả lan toả. Vấn đề chính không phải là thu hút thật nhiều và đa dạng các loại hình sản 

xuất trong một khu vực, mà phải xác định các ngành chủ đạo có sức lan toả. Không gian 

đô thị cần đƣợc định hƣớng theo lĩnh vực chủ đạo này. 

2.2.1. Quan điểm của Weber 

Theo quan điểm của Weber, đối với sự lựa chọn của nhà đầu tƣ công nghiệp, chi phí vận 

tải là điểm mấu chốt. Cơ sở hạ tầng là trọng yếu nhất đối với sự lựa chọn của họ. Nếu xác 

định thu hút lĩnh vực công nghiệp, cần chuẩn bị bài toán tối ƣu hoá vận tải, trong đó, 

phân tách rõ các chi phí vận tải cho đầu vào và đầu ra của sản xuất. 

Đối với nhà đầu tƣ lĩnh vực 4.0, sáng tạo, chất lƣợng môi trƣờng sống, bao gồm cả điều 

kiện tự nhiên và văn hoá xã hội, là điểm mấu chốt. Nếu xác định muốn thu hút lĩnh vực 

mới, môi trƣờng sống mới là vấn đề mấu chốt. Trong đó, môi trƣờng làm việc và môi 

trƣờng sống nhập vào làm một. 
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Đối với ngƣời tiêu dùng và ngƣời dân, tổng điều kiện sống, giá đất và cơ hội việc làm là 

những vấn đề quan trọng. Việc tích hợp các không gian sống và làm việc ở gần nhau làm 

tăng đáng kể độ hấp dẫn để thu hút ngƣời lao động, giảm chi phí lao động. 

2.2.2. Quan điểm của Boeventer  

Quan điểm cơ bản của Boeventer là mỗi một cấu trúc kinh tế đô thị quyết định một mức 

dân cƣ tối ƣu. Vấn đề thƣờng gặp là quy hoạch một mức dân cƣ mong muốn mà không 

tạo ra đƣợc một cấu trúc kinh tế phù hợp. Từ đó, chúng ta cần lƣu ý: 

- Sức chứa của một vùng lƣu vực sống trong đô thị không phụ thuộc vào hình thái 

kiến trúc cao tầng hay thấp tầng. Các vùng dự án hiện này thƣờng đƣợc dùng để 

xác định những quy định về mức chứa, nhƣng đây chƣa chắc là vùng sống. 

- Tỷ lệ nhà ở giữa chung cƣ và nhà riêng phụ thuộc vào phƣơng thức sản xuất, 

không phải là vấn đề thị hiếu. Các nhà hoạch định chính sách thƣờng bỏ qua mối 

liên hệ này khi đƣa ra những chỉ tiêu về lĩnh vực này. 

- Những công trình điểm nhấn có giá trị kinh tế đặc biệt, phi vật thể. Đặc biệt trong 

lĩnh vực thƣơng mại, dịch vụ, văn phòng, việc tạo ra các điểm nhấn lớn là yếu tố 

quan trọng cho phát triển kinh tế. 

2.2.3. Quan điểm của Jacobs 

Jacobs cho rằng, sự đa dạng về công năng và thành phần dẫn tới giá trị kinh tế tổng của 

một khu vực là tối đa, chứ không phải là toàn công năng cao cấp. Trên cơ sở đó, cần xem 

xét các vấn đề nhƣ: 

- Cấu trúc sở hữu (nhà nƣớc- tƣ nhân) là một trong những khía cạnh quan trọng của 

tiềm năng tài chính phát triển đô thị. 

- Mức độ đa dạng của công năng trên một đơn vị diện tích.  

- Sự đa dạng các hình thức bất động sản.  

2.2.4. Những tiêu chí đánh giá đối với trƣờng hợp Cần Thơ  

Dựa trên các lý thuyết trên, có thể tóm lƣợc nhận định chung rằng, một đô thị muốn phá 

triển tốt về kinh tế cần đạt đƣợc 3 tiêu chí chính là:  

- Mức độ tập trung,  

- Loại hình công năng chiến lƣợc  

- Phân bổ không gian hợp lý.  
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Một đô thị tốt cần đạt đƣợc mức độ tập trung về dân cƣ và tƣ bản nhất định. Các loại hình 

công năng và tỷ lệ diện tích của chúng nói lên tiềm năng về động lực kinh tế. Sự phân bổ 

không gian của các công năng nói lên mức độ hiệu quả về sử dụng đất đô thị. 

 Phân tích hiện trạng  2.3.

2.3.1. Mức độ tập trung 

Sự tập trung đƣợc tính chủ yếu bằng nhân lực và tài lực. (Sự tập trung về vật lực về cơ 

bản đã đƣợc đánh giá thông qua các chỉ số hạ tầng) Đô thị càng lớn, tiềm lực kinh tế đô 

thị càng mạnh thì mức độ tập trung càng cao. Mức độ tập trung này là sự khác biệt cơ bản 

về kinh tế giữa đô thị và nông thôn. 

a. Tập trung nhân lực:  

Mức độ tập trung về nhân lực đƣợc thể hiện trong quy chuẩn phân loại đô thị bằng những 

tỷ lệ về Dân số (Dân số đô thị, dân số nội thị hay tỷ lệ đô thị hoá) và mật độ dân cƣ (toàn 

đô thị và nội thị). 

Dân số và mật độ toàn đô thị nói về sức tập trung ngƣời và sức mua, thị trƣờng của cả 

một vùng đô thị. Trong khi đó dân số mật độ nội thị nói về năng lực tập trung để trở 

thành một vùng lõi động lực của một khu vực nhất định.  

Một đô thị chỉ đƣợc coi là một đô thị hoàn chỉnh khi vùng đô thị của nó đạt dân số và mật 

độ nhất định, đồng thời cũng có một vùng lõi đạt dân số và mật độ lõi, là nơi tập trung sự 

đa dạng về dịch vụ đô thị. Nếu không có phần lõi, đây chỉ là một vùng thảm đô thị, mang 

tính chất của đô thị, nhƣng không phải là một đô thị. Theo quy chuẩn phân loại đô thị của 

Việt nam, một đô thị loại I cấp trung ƣơng phải có dân số đô thị tối thiểu 1 triệu ngƣời, 

mật độ dân cƣ tối thiểu 2000 ngƣời/km2, mật độ dân cƣ vùng nội thành 10.000 

ngƣời/km2 và dân số nội thị phải đạt 500 ngàn ngƣời. 

Vì ranh giới hành chính đô thị cũng nhƣ ranh giới nội thị đều có thể đƣợc mở rộng tuỳ ý 

nên những con số về tổng dân số và dân số nội thị hay mật độ đều sẽ không khách quan, 

không nói lên đƣợc bản chất của mức độ tập trung. Tuy nhiên, khi xét cùng một lúc cả 

hai chỉ số này thì sẽ nhận thấy rõ vấn đề. Thông thƣờng, việc mở rộng ranh giới có thể 

dẫn tới tăng tổng dân số, nhƣng nhất thiết sẽ dẫn tới giảm mật độ. Chỉ khi giữ mật độ tối 

thiểu theo yêu cầu thì khi đó, diện tích và tổng dân số mới là những con số đáng quan 

tâm. 
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Có thể thấy về toàn đô thị, Cần Thơ không đạt mật độ. Về nội thị, chỉ có quận Ninh Kiều tạm 

coi nhƣ đạt mật độ thì tổng dân số mới chỉ đạt khoảng dƣới 60% dân số yêu cầu cho nội thị. 

Các quận còn lại có mật độ dân cƣ quá xa so với chuẩn về nội thị, nhƣng vẫn đƣợc tính vào 

nội thị để đủ dân cƣ nội thị và tỷ lệ đô thị hoá. Ngay cả khi xét tới cấp phƣờng thì các quận 

còn lại cũng không có một phƣờng nào đạt nổi mật độ gần tới ngƣỡng 10.000 ngƣời/km2 để 

có thể coi nhƣ nội thị đƣợc. Đó chính là vấn đề mở rộng ranh đô thị và ranh giới nội thị để có 

đủ dân số, nhƣng sẽ không bao giờ đủ về mật độ. Cùng gọi là phƣờng nhƣng đặc tính đô thị 

hay trung tâm đô thị giữa các phƣờng trong một quận là rất khác nhau, chƣa nói giữa các 

quận với nhau. Chỉ có những phƣờng đạt mật độ cao khoảng ngƣỡng 10.000 ngƣời mới có 

tính chất trung tâm, trong khi đó các phƣờng khác mang tính chất ngoại thị, hoặc thậm chí 

nhiều phƣờng giống nông thôn hơn là đô thị. Các thị trấn của các huyện thì đạt mật độ đô thị 

bình thƣờng, tức là ngƣỡng dƣới 2000 ngƣời/km2. 

Nếu xét theo đúng chuẩn Việt Nam thì Cần Thơ sẽ chỉ là một vùng đô thị bao gồm 5 

quận hiện nay, quy mô dân số khoảng hơn 800 ngàn ngƣời, với một lõi trung tâm là Ninh 

Kiều, quy mô khoảng 300 ngàn. Nhƣ vậy thì Cần Thơ thực tế sẽ là một đô thị loại 2 chứ 

ko phải loại I. 

Nếu xét theo thông lệ quốc tế, thì những khu vực có trên 1000 ngƣời/km2 có thể đƣợc coi 

nhƣ đô thị, thì Cần thơ cũng có thể tạm coi nhƣ đạt đƣợc chỉ tiêu về mật độ. Các quận nội 

thành đều có thể coi nhƣ đô thị. Tuy nhiên, về mật độ trung tâm đô thị hay nội thị thì đa 

số kinh nghiệm quốc tế đều cho rằng phải đạt khoảng 10.000 ngƣời/km2 thì mới có đƣợc 

sự sầm uất, đa dạng đủ cho một trung tâm đô thị lớn. Nhƣ vậy, nếu xét theo thông lệ quốc 

tế thì Cần Thơ sẽ là một vùng đô thị rộng lớn với khoảng 1,4 triệu dân, nhƣng có một lõi 

trung tâm rất nhỏ, với khoảng 300 ngàn dân, nằm lệch ở một góc. 

Từ các nhận định trên, có thể rút ra mấy kết luận: Thứ nhất là nên coi các huyện ngoại 

thành của Cần Thơ là nông thôn chứ không phải đô thị. Thứ hai là cần tăng tỷ trọng khu 

vực lõi đô thị mật độ cao của Cần Thơ lên một cách đáng kể. 
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Trong các khu vực nội đô Cần Thơ, có phƣờng Cái Khế của Ninh Kiều, phƣờng An Bình 

và những khu vực quanh Ninh Kiều thuộc quận Bình Thuỷ là có cơ hội tăng mật độ, do 

mật độ hiện nay của các phƣờng trung tâm Ninh Kiều đã đạt mức cao mà điều kiện hạ 

tầng, không gian chƣa đƣợc tối ƣu. Đặc biệt phƣờng Cái Khế có vị trí rất trung tâm, đáng 

ra có thể đạt mật độ cao nhất trong toàn đô thị Cần Thơ, thì lại đang có mật độ thấp, chủ 

yếu là do xác định về chính trị là đây phải là khu vực có mật độ thấp. Đó là một định 

hƣớng không phù hợp với tiềm năng và xu hƣớng thị trƣờng. Trong các quận khác, có 

trung tâm Bình Thuỷ và Cái Răng có thể tăng đƣợc mật độ, nếu phát huy đƣợc những tiềm 

lực kinh tế trong tƣơng lai mà những kết nối hạ tầng quan trọng cấp vùng sẽ mang lại, và 

phần nào thu hút đƣợc sự dịch chuyển dân cƣ từ Ninh Kiều sang cũng nhƣ từ vùng phụ cận 

về. Tuy nhiên, cần phải rõ là không thể đạt đƣợc cùng một lúc sự mở rộng diện tích và tăng 

mật độ. Trong hai cái đó, việc tăng mật độ mới là tiêu chí chính để tăng giá trị kinh tế. 

Ngoài ra, thông lệ quốc tế có chỉ số mật độ dân cƣ trên một đơn vị diện tích tiêu chuẩn, là 

một ô vuông mỗi chiều 400m, nhƣ trong các công bố của World Population.  Mật độ này 

mới nói lên mức độ tập trung thực tế, vì không bị phụ thuộc vào vấn đề ranh giới hành 

chính. 

 

Mật độ dân cƣ trên ranh giới xã 

 

Mật độ dân cƣ trên ô tiêu chuẩn theo 

World Pop 

So sánh về mức độ tập trung dân cƣ trong vùng ĐBSCL, ta có thể nhận thấy là có những 

khu vực nhỏ ở những trung tâm đô thị tỉnh lỵ đạt mật độ rất cao thành những trung tâm 

động lực đô thị. Phần còn lại có mật độ thấp hơn hẳn, tạo thành một dạng thảm đô thị. 

Xét về điểm trung tâm thì tỷ lệ tháp tập trung của Cần Thơ cũng nhỏ và không cao hơn 

hẳn những trung tâm đô thị khác nhƣ Bạc Liêu, Cà Mau, Sóc Trăng, Long xuyên, Châu 

Đốc. Xét về những mảng thảm đô thị đạt một mật độ nhất định, từ khoảng trên 700 

ngƣời/1km2 thì Cần thơ nằm trong một dải nam sông Hậu chứ không phải là một điểm 

hội tụ đặc biệt. 
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Ngoài tổng dân số và mật độ dân cƣ thì tỷ lệ lao động phi nông nghiệp là một chỉ số quan 

trọng nói về mức độ tập trung nhân lực đô thị, cũng đƣợc quy định trong bộ quy chuẩn 

phân loại đô thị. Theo thống kê sơ bộ thì tổng lao động của Cần thơ 2020 khảong 717 

ngàn. Trong đó, tỷ lệ lao động phi nông nghiệp là khảong 70%, về cơ bản cũng khớp với 

tỷ lệ đô thị hoá. Tuy nhiên, có một con số cao đáng ngờ là tỷ lệ lao động không hoạt động 

kinh tế là hơn 233 ngàn ngƣời. Về cơ bản, mọi lao động trong tuổi lao động sẽ phải làm 

gì đó, nếu không thì là thất nghiệp. Còn loại không hoạt động kinh tế chẳng qua là không 

có thống kê. Thông thƣờng, ở những đô thị lớn, thì đó thƣờng sẽ là những đối tƣợng 

trong thành phần kinh tế phi chính quy. Còn ở những vùng còn nhiều tính nông thôn nhƣ 

Cần Thơ, ngoài quận Ninh kiều, thì đa số thành phần này vẫn sẽ có liên quan tới nông 

nghiệp. Khi đó, tỷ lệ lao động phi nông nghiệp thực tế của Cần thơ sẽ chỉ trong khoảng 

55-60% mà thôi. Đây cũng là một tỷ lệ đô thị hoá sát thực hơn với điều kiện hiện trạng 

của Cần thơ. 

b. Tập trung về tài lực: 

Mức độ tập trung về tài lực nói về việc tập trung tƣ bản trong khu vực không gian đô thị. 

Sự tập trung này càng cao thì tiềm lực kinh tế đô thị càng lớn. Trong những thời kỳ tiền 

công nghiệp, mật độ dân cƣ và mật độ tập trung tƣ bản gần nhƣ tƣơng đƣơng nhau. Tuy 

nhiên, trong thời gian gần đây, hai mật độ này nhiều khi có xu hƣớng tách rời. Những đô 

thị giàu có nhất có độ tập trung tƣ bản rất cao, trong khi mật độ tập trung dân cƣ không 

nhất thiết cao. Ngƣợc lại, những đô thị đã có mật độ rất cao mà không đạt đƣợc mức tăng 

trƣởng và tập trung kinh tế tƣơng ứng thì lại có rất nhiều vấn đề. Đây là trƣờng hợp phổ 

biến ở các nƣớc đang phát triển. 

Trong quy chuẩn phân loại đô thị, có một số chỉ số liên quan tới mức độ tập trung này, đó 

là: GRDP, GRDP trên đầu ngƣời, Cân đối ngân sách. Những chỉ số này đã đƣợc phân tích 

trong phần phân tích kinh tế. Nói chung, có thể nói là 3 chỉ số này của Cần Thơ chƣa phải 

là cao. 

Ngoài ra, có 2 chỉ số cho phép đánh giá khá chính xác về mức độ tập trung tài lực. 

Thứ nhất là giá đất. Giá đất là thƣớc đo tổng thể nhất cho giá trị tiềm lực kinh tế của một 

địa điểm. Nó vừa thể hiện giá trị trực tiếp về tài sản là BĐS, đồng thời cũng thể hiện gián 

tiếp mức độ tập trung của các tƣ bản khác, vì theo quy luật kinh tế thì mật độ kinh tế, nghĩa 

là tổng giá trị tƣ bản trên diện tích đất sẽ tỷ lệ thuận với giá đất tại diện tích đó. Theo quy 

chuẩn VN thì suất đầu tƣ hạ tầng cho một m2 đất đô thị vào khoảng 1,5 triệu. Giá đất nông 

nghiệp không có hạ tầng đƣờng giao thông nhiều cỡ dƣới 500 ngàn đồng/m2. Nhƣ vậy, nếu 

giá đất đô thị mà dƣới 2 triệu/m2 thì về cơ bản là không có sự tập trung hay giá trị kinh tế 

đô thị đặc thù. Đối với các khu vực lõi trung tâm đô thị từ tầm trung trở lên ở Việt nam, giá 
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đất phải trên 10 tr/m2. Ở Cần Thơ, có thể nói là mức giá đất thực sự cho nội đô thành phố 

mới chỉ có quận Ninh Kiều đạt đƣợc. Ngay trong quận Ninh kiều thì mức độ tập trung 

cũng đặc biệt theo một số tuyến quan trọng. Mức độ chênh lệch về giá trị giữa những tuyến 

đắt tiền nhất nhƣ tuyến Hoà bình và phần còn lại rất lớn, chứng tỏ cấu trúc tập trung giá trị 

còn chƣa phải tối ƣu. Các quận khác về cơ bản không có đƣợc sự tập trung này. Chỉ có 

quận Cái Răng mới bắt đầu có một hai tuyến chính tiệm cận tới giá BĐS nhƣ khu vực 

trung tâm. 

 

Giá đất quận Ninh Kiều từ 10tr-

80tr/1m2. Những tuyến chính đạt trên 30 

triệu 

 

Giá đất quận Bình Thuỷ từ 1,4-13,5 

tr/m2. Các tuyến phố chính đạt trên 5 

triệu/m2 

 

Giá đất Cái Răng từ 0,6 - 10 triệu, những 

tuyến phố chính trên 5 tr/m2 

 

Chỉ số thứ hai cho phép đánh giá về mức độ tập trung tƣ bản là tỷ lệ các dự án và tổng số 

vốn đầu tƣ vào một khu vực nhất định. Càng nhiều dự án, với tổng số vốn càng nhiều, thì 

càng chứng tỏ một khu vực có tiềm năng phát triển kinh tế cao, hấp dẫn đối với thị 

trƣờng. Nếu một khu vực đô thị, nhất là khi đã đƣợc quy hoạch cho các công năng phát 
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triển, mà một thời gian dài không tìm đƣợc nhiều nhà đầu tƣ thì chứng tỏ những dự định 

phát triển theo quy hoạch ở đó là chƣa khả thi hoặc không khả thi. Đánh giá về hiện trạng 

dự án ở các Quận cho thấy ngoài quận Ninh Kiều về cơ bản đã kín hết đất phát triển thì 

có quận Cái Răng là có tiềm lực mạnh. Mặc dù xuất phát điểm các chỉ số của Cái Răng 

không hơn gì nhiều so với các quận khác, nhƣng mức độ thu hút đầu tƣ rất cao, cho thấy 

tƣơng lai có thể có nhiều thay đổi lớn. Ngƣợc lại, đối với các quận Bình Thuỷ, Ô Môn, 

Thốt nốt, mặc dù tham vọng phát triển lớn, quy hoạch mở rộng đô thị mới rất nhiều 

nhƣng tỷ lệ dự án rất thấp, cho thấy cần phải xem lại chiến lƣợc tại các quận này. 

 

Tổng hợp các dự án đầu tƣ quận Ninh 

kiều 

 

Tổng hợp các dự án đầu tƣ quận Bình 

Thuỷ 

 

Tổng hợp các dự án đầu tƣ quận Cái 

Răng 

 

Một chỉ số thứ ba thƣờng đƣợc dùng để đánh giá mức độ tập trung kinh tế là ảnh vệ tinh 

ban ngày, làm rõ diện tích xây dựng đô thị và ảnh vệ tinh ban đêm, với mức độ sáng của 

từng vùng tỷ lệ thuận với mức độ hoạt động kinh tế của vùng đó. 
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Ảnh vệ tinh vùng ĐBSCL cũng cho thấy rõ Cần Thơ mới chỉ nhỉnh hơn các trung tâm đô 

thị khác một chút, nhƣng nói chung vẫn ở vào một thế chia nhiều cực khá tƣơng đƣơng, 

chứ chƣa phải Cần Thơ đã đạt đƣợc một sự tập trung tuyệt đối để có thể đƣợc nhìn nhận 

một cách hiển nhiên là trung tâm vùng. 

2.3.2. Cấu trúc và động lực kinh tế, thể hiện ở các công năng kinh tế 

Cấu trúc kinh tế của một đô thị trƣớc hết đƣợc thể hiện ở các chỉ số sử dụng đất đô thị 

chính: Tỷ lệ đất phi nông nghiệp, Tỷ lệ đất sản xuất kinh doanh trong đất phi nông 

nghiệp, tỷ lệ đất hạ tầng. 

 Sử dụng đất hiện trạng % quy hoạch sdđ hiện hữu 

tới 2030 % 

 Đất phi nông nghiệp: 21 28 

2.1. Sản xuất kinh doanh (2.3-2.8) 1,1% 3,3% 

2.2. Hạ tầng (2.9) 6,7% 8,8% 

 

Nói chung, có thể có một số nhận xét cơ bản về các công năng kinh tế đô thị của Cần Thơ 

nhƣ sau: 

- Tổng diện tích phi nông nghiệp của Cần thơ còn rất thấp, ngay cả trong quy hoạch 

sử dụng đất tới 2030 vẫn còn là rất thấp so với một trung tâm đô thị cấp vùng. 
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- Trong diện tích phi nông nghiệp thì tỷ lệ diện tích sản xuất kinh doanh, để ra giá 

trị kinh tế trong đô thị cũng còn đang rất thấp so với những phần diện tích mang 

tính tiêu dùng, đất ở. 

- Những diện tích hạ tầng trọng yếu, bao gồm cả những diện tích logistics đi kèm 

vẫn còn tỷ lệ rất thấp so với benchmark quốc tế. 

- Ngoài ra, các loại hình kinh tế, sản xuất kinh doanh cũng nói lên tiềm lực kinh tế 

của đô thị. Đặc biệt, mức độ đầu tàu hay tạo chuỗi của những ngành nghề chính có 

vai trò rất quan trọng đối với tiềm năng phát triển kinh tế đô thị. Đối với kinh tế đô 

thị, đặc biệt quan trọng là những công năng sản xuất, kinh doanh, dịch vụ mang lại 

giá trị kinh tế đô thị, và những hạ tầng trọng yếu có thể mang lại tiềm năng cho 

phát triển kinh tế trong tƣơng lai. Những công năng này bao gồm: nhà ga, bến 

cảng, sân bay, vùng logistics, khu cụm công nghiệp, vùng sản xuất tiểu thủ công 

nghiệp, văn phòng, trung tâm thƣơng mại, chợ, các trung tâm dịch vụ đô thị cấp 

vùng nhƣ y tế, giáo dục, nghiên cứu, trung tâm du lịch, di sản, trung tâm văn hoá, 

sáng tạo, vƣờn ƣơm doanh nghiệp, vv.  

- Đặc biệt, việc tập trung các loại dịch vụ đô thị thành những vùng tập trung đơn 

ngành hoặc đa ngành để có đƣợc những hiệu quả về economy of scale hoặc 

economy of scope hoặc giá trị tích hợp sẽ là những tiềm năng lớn về kinh tế đô thị. 

- Theo đánh giá hiện nay thì đô thị Cần Thơ có những tiềm năng so với vùng về mặt 

kết nối hạ tầng, với sân bay, nhiều bến cảng đƣờng thuỷ và hàng hải, kết nối 

đƣờng bộ hiện hữu cũng nhƣ tƣơng lai, kết nối đƣờng sắt. Cần Thơ cũng có một số 

khu công nghiệp, tập trung thành 3 cụm ở khu vực Thốt nốt, Ô môn - Bình Thuỷ 

và Cái Răng, chủ yếu liên quan tới các cảng đƣờng thuỷ. Ngoài ra, Cần thơ có một 

số trung tâm dịch vụ đô thị cấp vùng nhƣ trung tâm nghiên cứu, trƣờng đại học, 

dạy nghề, trung tâm y tế. Những trung tâm này chủ yếu tập trung ở Ninh Kiều.  

- Chƣa có nhiều công năng kinh tế đô thị mang tính hiện đại, tƣơng lai, nhƣ kinh tế 

số, IT, AI, kinh tế sáng tạo, nghệ thuật, văn phòng, dịch vụ cao cấp. Đa số mới chỉ 

là các dịch vụ đô thị cũ, thƣơng mại nhỏ lẻ, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt nội bộ đô 

thị chứ chƣa phải là tiềm năng kinh tế. Ngay cả những công năng sản xuất kinh 

doanh kiểu cũ cũng mới chỉ tập trung ở vùng trung tâm, Ninh Kiều. Các quận khác 

thậm chí chƣa có đƣợc quy mô về dịch vụ đô thị cho một vùng nội đô sầm uất. 

- Chƣa có sự hội tụ các công năng kinh tế đô thị vào những không gian tập trung 

nhƣ dạng CBD, TOD, vƣờn ƣơm công nghệ, outlet center v.v. Vùng bến Ninh 

Kiều có thể coi nhƣ một sự hội tụ dạng phố chợ cổ truyền, đặc thù ở các trung tâm 
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đô thị cổ. Những khu vực công nghiệp quanh các cảng Thốt Nốt, Trà Nóc, Cái Cui 

cũng có thể coi nhƣ một dạng cluster. Ngoài những vùng này ra, về cơ bản Cần 

Thơ chƣa có đƣợc những sự hội tụ về kinh tế đô thị. 

 

 

Các công năng kinh doanh, sản xuất, dịch 

vụ chính ở Q. Ninh Kiều 

 

 

Các công năng kinh doanh, sản xuất, dịch 

vụ chính ở Q. Bình Thuỷ 

 

Các công năng kinh doanh, sản xuất, dịch 

vụ chính ở Q. Cái Răng 

 

Các công năng kinh doanh, sản xuất, dịch 

vụ chính ở Q. Ô môn 
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Các công năng kinh doanh, sản xuất, dịch vụ chính ở Q. Thốt nốt 

 

2.3.3. Phân bố các công năng kinh tế trong không gian 

Cùng một cấu trúc công năng kinh tế, nhƣng việc nó phân bổ ở đâu trong không gian có 

mối quan hệ rất lớn đối với kinh tế đô thị. Nó nói lên hiệu quả sử dụng đất đô thị (landuse 

efficiency) và nhu cầu tái cấu trúc (Landreadjustment) Có hai nguyên lý rất cơ bản: thứ 

nhất là mật độ sử dụng của các công năng tỷ lệ thuận với giá đất. Giá trị đất càng cao thì 

các công năng phải càng hiệu quả kinh tế. Thứ hai là đô thị là một cơ thể sống, phát triển. 

Cấu trúc giá đất đô thị sẽ thay đổi theo thời gian, vì thế cần có sự dịch chuyển công năng, 

tái cấu trúc sử dụng đất. Quá trình này có thể coi nhƣ một diễn thế sinh thái kinh tế của 

đô thị. Thông thƣờng, khi một đô thị mới hình thành, sẽ có những công năng tiên phong, 

tập trung ở các trung tâm mới. Những công năng này thƣờng ít có hiệu quả kinh tế, 

nhƣng có sự cần thiết và ổn định hoặc có sức thu hút đám đông. Những công năng 

thƣờng gặp nhất là trung tâm hành chính, quân đội, cơ sở giáo dục đào tạo, trung tâm 

nghiên cứu, thể dục thể thao, vui chơi giải trí, chợ đầu mối, outlet center, các khu nghệ 

sỹ, khu dân nghèo, khu cán bộ có thu nhập ổn định. Tuy nhiên, khi đô thị đông dần lên, 

giá trị BĐS gia tăng, thì các công năng này sẽ trở nên không đủ hiệu quả sử dụng đất, và 

sẽ dần phải đƣợc di dời ra ngoài, hoặc thu hẹp lại, nhƣờng chỗ cho những công năng đắt 

tiền hơn nhƣ ngân hàng, bảo hiểm, trung tâm thƣơng mại, chợ phố, nhà hàng khách sạn, 

cao ốc văn phòng, trung tâm công nghệ v.v. Bên cạnh đó sẽ có những không gian trống 

dạng quảng trƣờng, công viên v.v. là nơi hội tụ của đám đông, cũng là những loại sử 

dụng không gian mật độ cao. Diễn thế sinh thái này có thể xảy ra liên tục, từ từ thông qua 

quá trình mua bán, thay đổi mục đích sử dụng nếu đất đai nằm trong khối tƣ nhân. Nhƣng 

nếu đó là đất nhà nƣớc thì việc thay đổi thƣờng sẽ chậm. Đồng thời đây cũng là những 

quỹ đất quan trọng mà các chính quyền đô thị sử dụng để chi trả cho các dự án phát triển 

hạ tầng đô thị mới. 

Trong khu vực trung tâm quận Ninh Kiều và Bình Thuỷ, các khu vực cồn Cái Khế, Cồn 

Khƣơng, khu trung tâm hành chính, khu đại học Cần Thơ, khu sân bay cũ và khu quân sự 

cạnh sân bay Trà nóc là những diện tích lớn, nằm ở vùng lõi trung tâm đô thị có giá trị 

đất rất cao nhƣng hiệu quả kinh tế không cao. Việc chuyển đổi công năng sử dụng của 

các khu đất này thành những loại công năng mang tính chiến lƣợc hơn, hiệu quả hơn cho 

kinh tế đô thị nhƣ trung tâm sáng tạo, cao ốc văn phòng, vƣờn ƣơm doanh nghiệp, trung 

tâm thƣơng mại, trung tâm du lịch v.v. sẽ vừa mang lại động lực gia tăng cho các khu 

trung tâm đô thị cũ vừa cho phép chính quyền có một nguồn kinh phí để phát triển. Mặt 
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khác, các công năng cũ khi chuyển dời ra các vùng trung tâm đô thị mới nhƣ Bình Thuỷ, 

Cái Răng, sẽ mang lại động lực ban đầu cho phát triển các đô thị mới này, và cũng trở 

thành quỹ đất dự trữ cho chính quyền sau này. 

Đối với những quận Ô Môn, Thốt Nốt thì do đều là những đô thị mới khởi nên chƣa có 

nhiều vấn đề liên quan đến nhu cầu chuyển đổi vị trí các công năng đô thị. Vấn đề chính 

ở đây là làm sao tạo đƣợc ra những công năng tiên phong, có thể làm động lực để một 

vùng đang từ đặc điểm chính nông thôn, với một mật độ dân cƣ đã cao nhất định, có thể 

chuyển sang đô thị một cách thực sự về kinh tế. 

 Đánh giá quy hoạch hiện hữu  2.4.

Theo các đồ án quy hoạch hiện hữu (quy hoạch chung và quy hoạch phân khu), dự báo 

đến năm 2020 khoảng 420.000 ngƣời. Đất xây dựng KĐT 5.710 ha. Dự báo đến năm 

2030 khoảng 500.000 ngƣời. Đất Xây dựng KĐT 8.100 ha. 

2.4.1. Quận Ninh Kiều 

QHPK quận Ninh kiều chia làm 4 khu vực: khu phƣờng Cái khế, khu ven sông Cần Thơ, 

khu Trung tâm và khu vực phƣờng An Bình. Đây là phân bố hợp lý, xuất phát từ tính 

chất khác nhau của từng tiểu khu. Tuy nhiên, định hƣớng quy hoạch của các khu vực này 

thì chƣa có tầm chiến lƣợc. 

- Khu Cái Khế: Là vùng mang đặc thù cảnh quan sinh thái cù lao trên sông Hậu. Phát 

triển khu du lịch sinh thái gắn với sông nƣớc, khu nhà ở mật độ thấp (nhà vƣờn, biệt 

thực), các khu dịch vụ cho đô thị và các hoạt động du lịch. Trung tâm văn hóa-thể 

dục thể thao thành phố. Về cơ bản giữ nguyên cấu trúc phần cồn Cái khế cũ, lấp đầy 

vào Cồn Khƣơng bằng dự án đô thị mới, mật độ dân cƣ thấp, đa số là biệt thƣ. Khống 

chế dân cƣ và mật độ. Xác định trung tâm công cộng của Cồn Khƣơng là công viên 

chuyên đề. 

- Khu ven sông: Là khu vực trung tâm truyền thống phát triển lâu đời, có đặc thù về 

văn hóa, lịch sử. Trung tâm hành chính-chính trị cấp quận (cấp thành phố thời điểm 

hiện nay, trong tƣơng lai trung tâm hành chính thành phố sẽ chuyển sang quận Cái 

Răng). Gắn với các công trình di tích, các điểm du lịch truyền thống nổi tiếng. Là khu 

vực trọng tâm ƣu tiên phát triển du lịch của quận và thành phố. Là khu đô thị hiện 

hữu có mật độ cƣ trú và mật độ xây dựng cao gồm các khu dân cƣ xây dựng lâu đời 

và các khu xây dựng mở rộng. Về cơ bản giữ nguyên, chỉnh trang đô thị. 

- Khu trung tâm: Là khu dân cƣ hiện hữu có mật độ xây dựng cao kết hợp các hoạt 

động thƣơng mại dịch vụ đô thị sầm uất. Là Trung tâm giáo dục đào tạo, y tế cấp 
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Vùng, thành phố và quận. Là khu đô thị tiếp giáp với không gian phát triển của quận 

Bình Thủy và có sự kết nối chặt chẽ về không gian kiến trúc cảnh quan, hạ tầng kỹ 

thuật (đặc biệt là giao thông) và các khu chức năng đô thị. Về cơ bản giữ nguyên, 

chuyển đất công nghiệp phƣờng An bình thành đất dân cƣ. 

- Khu An Bình:  Là vùng đô thị phát triển mới với các dự án đầu tƣ quy mô lớn. Trung 

tâm giáo dục đào tạo cấp thành phố và Vùng. Phát triển các làng nghề, khu đô thị mới 

và các dịch vụ đô thị. Là vùng dãn dân cho các khu vực trung tâm quận trong tƣơng 

lai. Về cơ bản là dân cƣ, đô thị mới, một ít dành cho giáo dục đào tạo và không gian 

công cộng dọc tuyến Nguyễn Văn Cừ.  

Nhận xét:  

Với quy hoạch này, những vấn đề tồn tại của quận Ninh Kiều là thiếu tỷ lệ đất thƣơng 

mại sản xuất, không có các không gian thƣơng mại sản xuất chiến lƣợc, không phát huy 

đƣợc tiềm năng vị trí trung tâm của phƣờng Cái Khế đều không đƣợc giải quyết, mà tất 

cả các cơ hội của Ninh Kiều đều bị mất hết, sau này không còn cách nào vãn hồi. Đặc 

biệt việc xác định phƣờng Cái Khế là khu du lịch sinh thái cù lao mật độ thấp là không 

thực tế. Trên thực tế, các quy hoạch chi tiết đều đang theo hƣớng đô thị hoá hết, không 

còn gì là sinh thái cù lao, nhƣng bị áp đặt mật độ thấp một cách bất hợp lý. Gần 5 ngàn 

dân cƣ hiện hữu Cồn Khƣơng, dọc kênh Khai Luông, bị giải toả để làm nhà vƣờn Nam 

bộ, chỉ vì tiêu chí sinh thái cù lao, là một việc vừa tốn kém cho chủ đầu tƣ, vừa ảnh 

hƣởng nghiêm trọng tới đời sống ngƣời dân, mà không có hiệu quả thực sự.  

Đề xuất: 

Hiện nay trong các quận trung tâm đều đã hết đất. Muốn phát triển các công năng chiến 

lƣợc mới với quy mô lớn không còn đất. Tuy nhiên, trong vùng trung tâm đang có một số 

khoảnh đất lớn dành cho những công năng công cộng nhƣ: đại học, bệnh viện, trung tâm 

thể dục thể thao, công viên chuyên đề, là những công năng không cần thiết ở vị trí trung 

tâm. Thậm chí nếu ở vị trí trung tâm, các công năng này sẽ không có cửa để phát huy 

thêm, do không còn quỹ đất để mở rộng. Đặc biệt quận Cái Khế có tiềm năng vị trí số 

một ở Cần thơ, nhƣng các công năng hiện nay rất kém hiệu quả, làm giảm đáng kể tiềm 

năng của quận, cũng nhƣ của toàn thành phố. Quận An bình có vị trí và kết nối cũng rất 

tốt, là khu vực còn nhiều khoảng trống có thể phát huy. 

Di dời những khu công cộng lớn không thực sự hiệu quả về sử dụng đất vàng ra vùng 

phƣờng An Bình. Ở đây có quỹ đất rộng, hiện nay còn thấp trũng nhƣng sau này có đê 

bao sẽ đảm bảo an toàn. Các kết nối thuỷ bộ đều vẫn rất thuận lợi, có thể dễ dàng tiếp cận 

từ trung tâm ra. Khi di rời nhƣ vậy, các khu này sẽ tạo động lực phát triển mới cho vùng 
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biên, đồng thời dành quỹ đất vàng quan trọng cho khu vực lõi. Đặc biệt quan tâm các 

trƣờng đại học, bệnh viện, các công năng công cộng ở Cái Khế. 

 

Hình 1 Đề xuất di dời một số chức năng ở quận Ninh Kiều để tăng cường hiệu quả sử 

dụng đất (vòng tròn màu vàng) 

2.4.2. Quận Bình Thủy 

- Quy hoạch phân khu quận Bình Thuỷ có mấy ý chính sau: 

- Tạo những dải cấu trúc không gian vuông góc ra sông Hậu 

- Mở rộng diện tích đô thị hơn gấp đôi hiện trạng, với ý tƣởng là tạo một vùng đô 

thị mới sân bay, bến cảng. Ý tƣởng chính của đô thị mới này là tạo ra một trục 

thƣơng mại dịch vụ bám dọc theo tuyến đƣờng chính đi sân bay Võ Văn Kiệt. Một 

ý tƣởng nữa của khu đô thị mới là bám vòng quanh một công viên lớn. 

- Dành đất logistics cho sân bay. 

- Mở rộng đất dân cƣ đuôi Cồn Khƣơng 

- Giữ nguyên phần đô thị hiện hữu thuộc hai phƣờng An Thới, Bình Thuỷ. 
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Hình 2 Quy hoạch phân khu quận Bình Thủy 

Nhận xét: 

-  Ý tƣởng về các dải cấu trúc vuông góc sông Hậu là rất phù hợp với cấu trúc tự 

nhiên và lịch sử của Cần Thơ. Tuy nhiên, ý tƣởng này chƣa đƣợc làm rõ trong đồ 

án quy hoạch mới.  

-  Vùng lõi trung tâm đô thị Bình Thuỷ có vị trí rất tốt, mà vẫn còn chƣa lấp đầy và 

mật độ quá thấp. Việc mở rộng đất ở đô thị quá lớn là không khả thi và sẽ làm 

giảm vai trò của khu trung tâm. Tuyến đƣờng ra sân bay là trục giao thông lớn liên 

vùng, khó có thể thực sự trở thành trục chính đô thị. 

Một công viên lớn trong một bối cảnh xung quan đểu là vùng trống nhƣ thế này 

cũng không có giá trị nhƣ một công viên trung tâm để có thể phát triển một đô thị 

mới quanh đó. Tỷ lệ khu công viên quá lớn so với quy mô đô thị và phần thịt cho 

phát triển xung quanh. 

- Việc dành quỹ đất cho logistics và sản xuất là đúng, có điều quy mô có thể còn 

quá nhỏ so với vai trò của sân bay và cảng trong vùng ĐBSCL. 

- Cồn Khƣơng không nên coi nhƣ khu dân cƣ mật độ thấp. 

- Việc hoàn toàn không động tới cấu trúc đô thị hiện hữu sẽ không phát huy hết 

đƣợc tiềm năng của các khu vực này cho toàn quận. 
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Đánh giá chung là chƣa phát huy đƣợc tiềm năng hiện hữu, mở ra quá nhiều đất mới, đa 

số là đất dân cƣ chứ không phải là đất sản xuất kinh doanh. Phá huỷ nhiều diện tích cảnh 

quan kênh rạch miệt vƣờn trù phú hiện hữu. 

Đề xuất: 

- Nhấn mạnh kết nối vuông góc ra sông Hậu và lên cao tốc. 

- Mở rộng vùng logistics và hubs cho khu vực sân bay và cảng Trà nóc lớn nhƣ có 

thể. Khu vực này nên ở cùng một quần thể, vì việc khu dân cƣ ở gần bến cảng và 

công nghiệp không có nhiều ƣu thế. 

- Hạn chế bớt việc mở rộng đất dân cƣ 

- Hoàn thiện các trục đô thị chính hiện hữu.  

- Di dời đất quân đội và công cộng dọc quốc lộ 91 ra vùng ngoài. 

2.4.3. Quận Cái Răng 

- Trong quy hoạch phân khu, ngoài những khu vực xác định ngoài vùng công 

nghiệp và đô thị mới đã có dự án và quy hoạch chia ô bàn cờ, phân còn lại về cơ 

bản là đô thị sinh thái, mật độ thấp. Vùng đô thị sinh thái này có thể hiểu nhƣ là 

vùng ngoại ô, nhà vƣờn, hoặc là vùng đô thị cao cấp, biệt thự sinh thái, mật độ 

thấp.  

- Ngoài nguyên lý bảo vệ và phát triển mạng sinh thái, mạng nƣớc và không gian 

xanh, đồ án còn đƣa ra ý tƣởng về một trung tâm cửa ngõ thứ hai, nằm ở giao 

điểm tuyến sang Ninh Kiều và đi Vị Thanh, và một phần lõi dịch vụ cảnh quan 

dạng sân golf cao cấp ở giữa vùng ở. 

Nhận xét:  

- Đồng ý với quan điểm không thể phát triển thêm cấu trúc đô thị bàn cờ mật độ cao 

ra nốt phần còn lại. Phần còn lại về cơ bản nên có tính chất sinh thái, mật độ thấp, 

cao cấp. 

- Tuy nhiên, với công năng nhƣ hiện tại, phần đô thị xanh phía tây chủ yếu là dạng 

đô thị tiêu dùng, không mang lại động lực phát triển mới cho quận và thành phố, 

cũng không có động lực phát triển tự thân. Trên nguyên tắc, một khu đô thị sinh 

thái, mật độ thấp, cao cấp dạng ngoại ô chỉ có thể có khi vùng lõi đã rất sầm uất, 

mật độ cao. Sau nhiều năm nữa, nếu vùng lõi trung tâm Cái Răng lên đƣợc nhƣ dự 

kiến, thì vùng phía tây mới có cơ hội phát triển. Trƣớc mắt, khi phía đông chƣa đạt 

mật độ thì phía tây không có giá trị. 
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- Việc để lại một chút đất dân cƣ góc đông nam là không cần thiết, không có tầm 

chiến lƣợc. 

Đề xuất: Nên phát triển vùng phía tây thành một vùng đô thị công nghệ cao, kết hợp giữa 

ở, làm việc, môi trƣờng sống, sinh thái cảnh quan, thay vì chỉ là vùng nhà ở mật độ thấp. 

 

Hình 3 Đề xuất các khu vực chức năng chính quận Cái Răng  

1- Đô thị trung tâm hành chính, văn hoá 

2- Khu công nghiệp, bến cảng 

3- Đô thị công nghiệp, tái định cƣ 

4- Đô thị sinh thái, trung tâm công nghệ cao 

5- Đô thị truyền thống ven sông, trên bến dƣới thuyền. 

6- Sinh thái, cảnh quan, du lịch, mật độ thấp 

 

2.4.4. Quận Ô Môn  

Các quy hoạch hiện hữu định hƣớng phát triển Ô Môn chủ yếu theo hƣớng quận công 

nghiệp, tỷ trọng kinh tế công nghiệp đến năm 2020 đạt khoảng 75%.  
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Hình 4 Quy hoạch quận Ô Môn trong mối liên hệ với các quận lân cận 

Đánh giá: phù hợp với vị trí, điều kiện, tiềm năng của quận trong mối liên hệ tổng thể 

thành phố. 

Đề xuất: để xây dựng Ô Môn thành một quận công nghiệp hoàn chỉnh cần đáp ứng đầy đủ 

các nhu cầu cần thiết của công nhân nhƣ nhà ở, hạ tầng xã hội, vui chơi giải trí, y tế, tâm 

linh, văn hóa… Lƣu ý mô hình khu ở cần phù hợp với điều kiện kinh tế của công nhân, 

không giống với mô hình khu ở ở các quận trung tâm.  

2.4.5. Quận Thốt Nốt 

Các quy hoạch hiện hữu định hƣớng phát triển Ô Môn chủ yếu theo hƣớng quận công 

nghiệp và dịch vụ, tỷ trọng kinh tế đến năm 2020 có công nghiệp khoảng 48,8%, dịch vụ 

47,9%.  

Đánh giá: trong khi tập trung phát triển công nghiệp ở quận Ô Môn thì trong tầm nhìn 

ngắn và trung hạn, Thốt Nốt chƣa thể nhận đƣợc nguồn lực để chuyển đổi từ nông nghiệp 

sang công nghiệp và dịch vụ nhanh nhƣ quy hoạch mong muốn đƣợc.  

Quy hoạch hiện hữu cũng định hƣớng phát triển các cụm dân cƣ mới kiểu “nhảy cóc”. 

Đánh giá: cách tiếp cận này phù hợp với Thốt Nốt trong điều kiện hiện tại.  
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Hình 5 Sơ đồ vị trí các khu đô thị quận Thốt Nốt 

Đề xuất: định hƣớng phát triển kinh tế quận Thốt Nốt theo hƣớng nông nghiệp kết hợp 

với dịch vụ là chủ yếu, sau đó là công nghiệp. Đẩy mạnh du lịch sinh thái, trải nghiệm 

đồng thời chuyển đổi cây nông nghiệp có giá trị kinh tế cao hơn.  
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 CHƢƠNG III:  HIỆN TRẠNG DƢỚI GÓC ĐỘ XÃ HỘI HỌC ĐÔ THỊ 

 Các lý thuyết tham chiếu  3.1.

3.1.1. Kinh tế chính trị Kinh điển 

Vấn đề xã hội học đô thị là hệ quả của quá trình kinh tế chính trị, trong đó quan trọng 

nhất là công nghiệp hoá và đô thị hoá. Quá trình đô thị hoá hàng loạt vào thời kỳ công 

nghiệp, chuyển từ làng xã sang đô thị đã và sẽ dẫn tới những thay đổi lớn về xã hội học. 

- Ngƣời công nhân, nhập cƣ đô thị sống trong điều kiện không tốt (Engels). Do đó, 

cần cải thiện các khu ở công nhân, nhập cƣ. 

- Phân biệt giai cấp, phân vùng giàu nghèo, dẫn tới bất ổn chính trị. Vậy nên, cần 

giảm chênh lệch giữa các vùng. 

- Việc làm là nhu cầu thiết yếu nhất của con ngƣời, ở đâu có nhiều việc làm, ổn định 

và đa dạng, ở đó là tốt hơn (M. Weber). Cần tăng cơ hội việc làm, chứ không quan 

tâm là đô thị hay nông thôn. 

- Con ngƣời đô thị bị cô đơn, tách khỏi quan hệ xã hội cộng đồng, làng xóm, gia tộc 

(Ferdinarld –Toennies). Nên hƣớng tới mô hình ly nông bất ly hƣơng, tận dụng tài 

sản xã hội hiện hữu ở làng xã. 

- Quan hệ làng xã là quan hệ xã hội cơ học – cứng nhắc, không thay đổi, không có 

quyền tự chọn. Trong khi quan hệ xã hội ở đô thị hiện đại là quan hệ hữu cơ – có 

nhiều cơ hội cho những ngƣời thực sự muốn tạo dựng quan hệ mà mình cần 

(Emile Durkheim). Cần chuyển đổi sang đô thị, trong đó cần tập trung tăng cƣờng 

cơ hội tạo ra các loại quan hệ xã hội đa dạng. 

- Chất lƣợng sống đô thị nằm ở quyền tự do lựa chọn các dịch vụ ngoài giờ làm việc 

(Simmel). Cần tăng sự đa dạng về dịch vụ đô thị.  

3.1.2. Không gian xã hội 

Nghiên cứu chủ yếu quan hệ giữa cấu trúc xã hội và cấu trúc không gian đô thị. Giữa cấu 

trúc xã hội, hành vi của con ngƣời đô thị và yếu tố không gian, địa điểm có liên quan với 

nhau. Thay đổi cấu trúc xã hội và hành vi sẽ dẫn tới thay đổi cấu trúc không gian và 

ngƣợc lại. 

- Urbanism: 3 chiều kích xã hội học quan trọng nhất của đô thị là: tổng dân số, mật 

độ và mức độ đa dạng. Các chỉ số này càng cao thì chất lƣợng không gian đô thị 
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càng cao (Louis Wirth). Tăng 3 chỉ số nói trên là tăng giá trị xã hội học của một 

đô thị. 

- Urban-Darwinism: Những điều kiện không gian khác nhau sẽ dẫn tới cấu trúc xã 

hội khác nhau theo thuyết tiến hoá xã hội, vì con ngƣời sẽ thích nghi với hoàn 

cảnh. (Park, Burgess) Có những dạng cấu trúc đồng tâm (Burgess), Đa tâm đa 

năng (Hoyt), đa tâm đơn năng (Ullman), Một vùng đa tâm (McKenzie). Cấu trúc 

nào thì phụ thuộc vào công nghệ là chính, từ đó dẫn tới hệ quả về xã hội học. 

(Hawley). Muốn có phân bố cấu trúc xã hội nhƣ thế nào thì tạo ra những không 

gian đô thị nhƣ thế. Nếu đã định hƣớng một dạng cấu trúc nào, chủ yếu cho yếu tố 

công nghệ thì cần biết hệ quả xã hội học của nó là gì, từ đó tập trung phát huy thế 

mạnh, giảm thiểu mặt yếu. 

- Urban-Behaviorism: Một số hành vi xã hội đặc trƣng, nhƣ tệ nạn, tự tử, hoặc các 

văn hoá đặc trƣng v.v. Có liên quan tới địa điểm, cấu trúc không gian đô thị. Phân 

tích một đô thị thành các tiểu vùng văn hoá xã hội (social base map). Từ đó đề 

xuất kiến nghị cụ thể đối với từng tiểu vùng. Đây là nội dung chính của quy hoạch 

xã hội học đô thị. 

- Urban Ecology: Đô thị là một hệ thống sinh thái nhân văn, với một số yếu tố chính 

cấu thành (Brian Berry và Albert Rees). Các chỉ số phân tích hệ thống sinh thái 

nhân văn bao gồm: Giới tính, thu nhập, trình độ học vấn, gia đình, độ tuổi, nghệ 

nghiệp, khả năng kết nối với các dịch vụ đô thị v.v. 

3.1.3. Xã hội học đô thị đương đại 

- Không gian ý niệm và không gian xã hội: Các stakeholder nhƣ nhà đầu tƣ, nhà 

nƣớc nghĩ và hành động về không gian theo các chiều kích trừu tƣợng: độ lớn, độ 

rộng, diện tích, vị trí, lợi nhuận. Trong khi đó ngƣời dân đô thị sống trong không 

gian xã hội cụ thể. Những kế hoạch của nhà đầu tƣ và nhà nƣớc về không gian 

trừu tƣợng thƣờng không chú ý đến không gian sống cụ thể, và do đó có thể phá 

vỡ nó. Đây là mâu thuẫn cơ bản nhất trong mọi đô thị. Cần làm rõ cấu trúc và giá 

trị của không gian xã hội cụ thể. Yêu cầu nhà đầu tƣ phải tập trung phát huy nó. 

Hoặc nếu muốn làm không gian mới thì phải đạt đƣợc những chất lƣợng tƣơng 

đƣơng. 

- Nhân lực: Nhân lực và tổ chức nhân lực (công đoàn), có vai trò lớn với tƣơng lai 

phát triển một đô thị. Một cấu trúc nhân lực không tốt sẽ thu hút những đầu tƣ sai 

hƣớng, dẫn tới mâu thuẫn ngày càng tăng. Michael Storper, David Walker. Cần có 
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cấu trúc và tổ chức hệ thống nhân lực tốt thì mới thu hút đƣợc loại đầu tƣ tốt. 

Không phải mọi loại đầu tƣ đổ vào đều có lợi. 

- Tích lũy tƣ bản: Tiền đổ vào đâu thì phát triển ở đó: Nhà đầu tƣ muốn đổ tiền vào 

đất trống. Dân thì muốn cải tạo không gian sống hiện hữu. Đây là mâu thuẫn cơ 

bản. David Harvey. Cần phải có điều tiết giữa brownfield và greenfield. Có thể 

ràng buộc lấy brownfield để finance greenfield và ngƣợc lại. Nếu không, các đô 

thị và giá trị hiện hữu sẽ mất dần. 

- Vấn đề tƣ bản thân hữu: Lịch sử phát triển đô thị bị ảnh hƣởng rất mạnh bởi các 

nhóm lợi ích, cấu kết giữa tƣ bản và chính quyền, tạo ra những lợi ích cho riêng 

một số nhóm, trong khi đó không mang lại lợi ích hoặc thậm chí tách hại cho toàn 

xã hội. (Gottdiener, Joe R. Feagin).  

- Kí hiệu học đô thị: Toàn bộ đô thị có thể coi nhƣ một cộng đồng hay một công ty, 

cần có một hệ thống ký hiệu để tạo bản sắc và tập trung sức lực cộng đồng: logo, 

vision, slogan, landmark, văn hoá vật thể và phi vật thể, phong tục tập quán, v.v. 

Tất cả các yếu tố này tạo thành giá trị phi vật thể, hay là tổng giá trị xã hội của một 

đô thị. 

- Đô thị sáng tạo: Mức độ sáng tạo và nghệ thuật là yếu tố quyết định đến tƣơng lai 

một đô thị (David Yencken, Theodor Adorno, Walter Benjamin, Franco Bianchini, 

Wolf von Eckhardt, Richard Florida).  

- Sắc tộc, văn hoá: Các nhóm sắc tộc, văn hoá khác nhau có thể tạo ra sự đa dạng, 

phong phú về bản sắc đô thị, lại cũng có thể tiềm ẩn những nguy cơ về bất bình 

đẳng, phân biệt chủng tộc. Một mặt phát huy tính đa dạng văn hoá, mặt khác kiểm 

soát mất công bằng xã hội giữa các tiểu vùng. 

- Tín ngƣỡng, tâm linh: Nhu cầu về tín ngƣỡng, tâm linh là một trong những nhu 

cầu rất quan trọng, bên cạnh vật chất. Một đô thị chỉ đáp ứng nhu cầu vật chất thì 

chƣa có chất lƣợng, thậm chí có thể có những hậu quả tai hại lâu dài. Đảm bảo 

không gian cho nhu cầu tâm linh, tín ngƣỡng. 

- Đô thị và nông thôn: Sự mất cân bằng về chất lƣợng sống giữa đô thị và nông 

thôn, đặc biệt là giữa đô thị và ngoại ô, là một vấn đề lớn về xã hội học. Bởi vì nếu 

một vùng đƣợc khoanh là một đô thị về cơ bản, ngƣời dân ở mọi tiểu vùng trong 

đô thị đó, bao gồm cả vùng lõi và vùng ngoại ô, đều cần có đƣợc những tiêu 

chuẩn, hƣởng lợi nhất định công bằng (Newman, Kathe, and Elvin K. Wyly). Các 

giải pháp giảm thiểu mất cân đối và cho phép quyền tự do lựa chọn. 



 
P r o j e c t  r e l a t e d  

 

Wednesday, 09 February 
2022 

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ XÂY DỰNG PHƢƠNG ÁN BỐ TRÍ KHÔNG 
GIAN VÀ ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG ĐÔ THỊ - NÔNG THÔN 
VÀ CÁC KHU CHỨC NĂNG 

BH5302-RHD-ZZ-XX-RP-Z-0001 49  

 

- Chính quy và không chính quy: Trong xã hội đô thị, có sự phân biệt không công 

bằng giữa nhóm lao động chính quy và phi chính quy, trong khi nhóm phi chính 

quy thực ra là rất quan trọng đối với chất lƣợng sống chung của đô thị, và đây 

cũng là nhóm dễ bị tổn thƣơng. Sampson, Robert. Jacobs, Jane Klinenberg, Eric. 

Cải thiện không gian đô thị dành cho nhóm phi chính quy.  

3.1.4. Lựa chọn các tiêu chí đối với Cần Thơ 

Sauk hi đánh giá các lý thuyết xã hội học đô thị và điều kiện thực tế ở Cần Thơ, lựa chọn 

các tiêu chí sau để phân tích xã hội học đô thị: 

a. Cơ hội và tự do lựa chọn 

Một đô thị tốt cần có đƣợc sự đa dạng về dân cƣ và sinh kế cho các tầng lớp dân cƣ. Điều 

kiện phát triển của khối phi chính quy có liên quan tới sự đa dạng thành phần. Cơ hội và 

quyền tự do lựa chọn chỉ có khi có sự đa dạng, và đây là chất lƣợng quan trọng nhất phân 

biệt giữa đô thị và nông thôn. 

b. Công bằng và bình đẳng 

Đô thị tốt cần tạo cơ hội cho tất cả mọi ngƣời, giảm thiểu chênh lệch và nghèo. Việc tồn 

tại những khu quá nghèo và quá giàu tách biệt là chỉ số về bất ổn xã hội lâu dài. Kinh 

nghiệm quốc tế cho thấy hạnh phúc của con ngƣời trong xã hội phụ thuộc nhiều vào độ 

bình đẳng hơn là về mức sống. Ngoài ra, thực tế cũng lại cho thấy là xã hội có mức sống 

càng cao, càng văn minh và phát triển thì việc phân biệt giàu nghèo một cách rõ nét càng 

ít. Có ba chỉ số quan trọng nhất thể hiện mức độ công bằng và bình đẳng trong xã hội, đó 

là: mức độ lệch chuẩn (standard deviation), tỷ lệ nghèo, và việc phân biệt các vùng ổ 

chuột và khu nhà giàu đóng kín. 

c. Điều kiện sống 

Điều kiện chung về hạ tầng xã hội và kỹ thuật nói lên điều kiện sống tổng thể của ngƣời 

dân. 

d. Bản sắc 

Giá trị văn hoá xã hội của không gian đô thị đƣợc gia tăng khi có những loại bản sắc văn 

hoá đặc biệt, đa dạng.  

 Phân tích hiện trạng  3.2.

Nói chung ở các đô thị thuộc Cần Thơ chƣa có những vấn đề nghiêm trọng về văn hoá xã 

hội nhƣ nạn phân biệt chủng tộc, tôn giáo, phân biệt giai cấp giàu nghèo, dẫn tới những 
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hiện tƣợng có những vùng cực đoan về xã hội nhƣ tệ nạn, mất an ninh an toàn, tuy nhiên 

những thế mạnh về văn hoá xã hội của đô thị Cần Thơ cũng chƣa đƣợc thực sự rõ nét. 

Có thể chia làm 3 loại khu đô thị với tính chất văn hoá xã hội khác nhau: Những khu đô 

thị truyền thống, phát triển từ lâu đời theo lối tự phát, các khu đô thị mới và những vùng 

dân cƣ mang tính chất nông thôn nhƣng nằm trong ranh giới hành chính của các quận nội 

thành. 

3.2.1. Các khu đô thị truyền thống, tự phát 

Về cơ bản có ở quận Ninh Kiều, một số phƣờng của các quận khác nhƣ phƣờng An Thới 

của Bình Thuỷ; phƣờng Lê Bình Quận Cái răng; phƣờng Thốt nốt của quận thốt nốt; 

phƣờng Châu văn Liêm của quận Ô môn; Những khu vực này có các đặc điểm cơ bản 

sau: 

Lịch sử đô thị lâu đời, tạo thành những cấu trúc đô thị chặt chẽ và quan hệ láng giềng; có 

bản sắc và lịch sử; Mật độ dân cƣ cao và đa dạng; Dịch vụ đô thị đa dạng; Khối phi chính 

quy hoạt động tốt; Ít có sự phân biệt giàu nghèo, chênh lệch lớn giữa các khu do lịch sử 

phát triển lâu đời; Tỷ lệ nghèo đô thị không cao, và ngƣời nghèo có nhiều cơ hội sống và 

làm việc. Nhƣng đa số nguồn việc là loại dịch vụ bán lẻ đô thị, có ít nguồn công việc từ 

khối sản xuất, dịch vụ xuất khẩu ra ngoài; Không thực sự có những khu LIA hay những 

khu đặc biệt có vấn đề tiêu cực, mất an ninh. Tuy nhiên, đa số các khu dân cƣ tự phát 

hiện hữu có nhiều vấn đề về hạ tầng và chất lƣợng kỹ thuật. 

Có thể nói, trong tất cả các giá trị về văn hoá xã hội thì những khu đô thị này chỉ thiếu 

chính về điều kiện hạ tầng kỹ thuật và những dịch vụ văn hoá xã hội lớn, còn lại tất cả 

các khía cạnh khác thì tạo thành một môi trƣờng văn hoá xã hội rất hữu cơ và hiệu quả. 

Đây là những hạt nhân rất tốt để có thể phát triển ra đƣợc một môi trƣờng xã hội đô thị 

lành mạnh và bền vững. Ở các nƣớc trên thế giới, những giá trị xã hội đô thị này đã đƣợc 

nhận ra là tài sản phi vật thể, là giá trị tƣ bản xã hội rất lớn, mà một đô thị mới không thể 

có đƣợc. Những giá trị này không chỉ quan trọng đối với bản thân các khu đô thị này, mà 

còn đối với các khu đô thị khác, đặc biệt là các đô thị mới. Vì thế, phƣơng hƣớng chung 

là phải giải quyết các khiếm khuyết, nâng cao mức hạ tầng kỹ thuật để có thể trở thành 

những khu đô thị tốt hơn, nhằm tận dụng những ƣu thế xã hội hiện hữu. Ở Việt Nam 

cũng nhƣ Cần Thơ, nhìn chung giá trị văn hoá xã hội của các khu đô thị này không đƣợc 

đánh giá đúng mức. Đa số các khu này đều đƣợc nhìn nhận chủ yếu là tiêu cực dƣới góc 

độ thiếu thốn hạ tầng kỹ thuật. Mặc dù các dự án nâng cấp đô thị đã có tác động cải thiện 

phần nào điều kiện sống ở các khu này, nhƣng đa số là do thực trạng mật độ quá đông, 

không giải toả đƣợc mà phải cải tạo tạm thời, chứ không thực sự muốn phát huy thành 

những mô hình đô thị bền vững. 
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Trong nội bộ những khu đô thị truyền thống, đặc biệt ở 3 quận trung tâm, có những khu 

vực đô thị có những bản sắc văn hoá xã hội đặc thù. Hai Quận Ô Môn và Thốt nốt, các 

khu đô thị tự phát mặc dù cũng có những đặc điểm chính nói trên, nhƣng chƣa hình thành 

đƣợc những khu vực có bản sắc đặc trƣng. 

 Quận Ninh Kiều: 

- Bến Ninh kiều: chợ ven sông- trung tâm thƣơng mại trên sông nƣớc, trên bến dƣới 

thuyền. Văn hoá phố chợ truyền thống. Không gian đi bộ, chợ đêm.  

- Trung tâm Cái Khế: Văn hoá trung tâm đô thị mới, vùng du lịch. Không gian kinh 

tế ban đêm.  

- Văn hoá công sở, trung tâm hành chính ở Tân An, An cƣ. 

- Văn hoá Tâm linh, tín ngƣỡng thiên chúa giáo, phật giáo, quanh nhà thờ chánh toà 

và chùa. 

- Văn hoá hoa kiều hiện diện ở đa số các phƣờng gốc, nằm ở trung tâm quận. 

- Những khu vực đô thị trí thức, sinh viên xung quanh vùng các trƣờng đại học. 

- Văn hoá xóm chài ở Hƣng Lợi.  

 Quận Bình Thuỷ 

- Văn hoá của tập thể quân đội 

- Văn hoá của những khu công nhân lao động 

 Quận Cái Răng 

- Văn hoá khu vực chợ nổi 

- Văn hoá quần cƣ tín ngƣỡng phật giáo 

3.2.2. Các khu đô thị mới 

Cần Thơ có một số khu đô thị mới, đã đi vào hoạt động nhiều năm nhƣ ở các phƣờng An 

Bình, An Khánh, quận Ninh Kiều, ở các trung tâm huyện nhƣ Cờ đỏ, Vĩnh Thạnh, Thới 

Lai, Phong Điền; mới đi vào hoạt động nhƣ ở các quận Bình Thuỷ, Cái Răng, Ô môn, 

Thốt Nốt, hoặc đang đƣợc quy hoạch mới ở khắp nơi. Đặc điểm chung của các khu đô thị 

mới này là hệ thống đƣờng sá chia ô cờ, thƣờng là bƣớc chia khá dày, đủ để hai lớp nhà 

quay lƣng vào nhau. Đặc điểm về văn hoá xã hội của các khu này đại đa số là có ít đa 

dạng về thành phần xã hội hơn, do mật độ xây dựng thấp hơn, và thể loại lô đất cũng nhƣ 

nhà cửa giống nhau. Đa số các khu này tập trung thành phần trung lƣu, với tỷ lệ công 

viên chức cao. Sự thiếu đa dạng về thành phần cũng sẽ dẫn tới sự thiếu đa dạng về dịch 
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vụ và quan hệ xã hội. Những tầng lớp nghèo đô thị, ngƣời nhập cƣ v.v. sẽ khó có cơ hội 

sinh kế ở các khu đô thị này. Bù vào đó, các khu đô thị này thƣờng có mức cung cấp hạ 

tầng kỹ thuật tốt hơn các khu khác. Về cơ bản, nếu trong một tổng thể đô thị có một số 

khu vực đô thị mới nhƣ thế này thì cũng sẽ không có vấn đề gì, nó sẽ tạo nên một tiểu 

vùng văn hoá trung lƣu công chức nhất định. Nhƣng nếu toàn bộ đô thị có cấu trúc nhƣ 

thế này thì sẽ rất ảnh hƣởng tới sức sống và sức hấp dẫn của đô thị. Đây là vấn đề cần 

phải quan tâm đối với những vùng đô thị mới rất rộng theo quy hoạch nhƣ Cái Răng, 

Bình Thuỷ, Ô môn, Thốt nốt. Về cơ bản, những đô thị này khó có thể đủ độ hấp dẫn về 

mặt môi trƣờng văn hoá xã hội. Bởi thế, cần phải cân nhắc kết hợp các dạng đô thị này 

với những cấu trúc đô thị truyền thống, và giữa tỷ trọng các khu đô thị mới ở quy mô vừa 

phải. 

3.1.1. Các khu đô thị từ nông thôn cũ 

Cần Thơ có một tỷ lệ rất lớn những khu dân cƣ truyền thống nằm dọc theo các kênh rạch 

tự nhiên, ở tất cả các quận nội thành và đặc biệt huyện Phong Điền. Riêng về mặt xã hội 

học, những khu này đã đạt đƣợc một mật độ dân cƣ nhất định, nhất là mật độ dân cƣ trên 

đất ở, không kém gì nhiều so với các trung tâm đô thị. Mặt khác, những khu này còn giữ 

đƣợc những bản sắc văn hoá của miệt vƣờn sông nƣớc, từ bố cục không gian sống, tới 

quan hệ xã hội, phong tục tập quán. Việc bảo tồn và kết nối tất cả các khu dân cƣ này sẽ 

tạo cho Cần Thơ một mạng lƣới đô thị với bản sắc văn hoá sông nƣớc rất đặc thù về cả 

hình thức và quy mô mà không một đô thị nào có đƣợc. Đây chính là yếu tố liên kết giữa 

các quận huyện của Cần Thơ để tạo ra một đô thị với nét văn hoá xã hội đô thị đặc thù. 

Hiện nay, các quy hoạch hiện hữu vẫn xác định những điểm cần phát huy và bảo tồn cấu 

trúc văn hoá đô thị truyền thống dạng miệt vƣờn sông nƣớc này, nhƣng không hình dung 

cả một vùng tổng thể toàn đô thị Cần Thơ, mà chỉ khoanh vùng cụ thể ở một số nơi nhƣ 

Phong Điền. Những chỗ khác có nguy cơ bị phá huỷ trong quá trình phát triển đô thị mới. 
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 CHƢƠNG IV:  HIỆN TRẠNG DƢỚI GÓC ĐỘ SINH THÁI, 

CẢNH QUAN 

 Các tiêu chí đánh giá   4.1.

Sử dụng các tiêu chí sau để đánh giá hiện trạng sinh thái, cảnh quan của thành phố Cần 

Thơ:  

- Đa dạng sinh học: sinh thái cạn, sinh thái nƣớc, hệ thống tự nhiên 

- Cảnh quan: tự nhiên, nhân tạo 

- Môi trƣờng: ánh sáng, thông gió, nhiệt độ, ngập lụt, sụt lún 

- Ô nhiễm: tiếng ồn, ánh sáng, không khí, đất, nƣớc 

 Phân tích hiện trạng  4.2.

4.2.1. Quận Ninh Kiều 

a. Cảnh quan thiên nhiên đặc thù 

- Cảnh quan ven sông Hậu: là cảnh quan lớn, phù hợp với những đô thị tầm cỡ lớn. 

Đối với quận Ninh Kiều đặc biệt quan trọng là khu vực Cồn Khƣơng, Cái Khế. 
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Hiện nay, cảnh quan này chƣa phát huy, mới chỉ là dải bờ sông sập xệ, ngập lụt 

thƣờng xuyên. Nhƣng trong các quy hoạch chi tiết hiện nay, dải bờ sông này sẽ có 

những thay đổi, để trở thành mặt tiền của quận Ninh Kiều. 

- Cảnh quan ven sông Cần Thơ: Đây là cảnh quan truyền thống, mang lại hình ảnh 

lâu đời của Cần Thơ, với cảnh trên bến dƣới thuyền ở bến Ninh Kiều. Yếu tố sông 

nƣớc cũng vẫn là chủ đạo nhƣng với quy mô nhỏ hơn, thân mật hơn là mặt tiền 

sông Hậu. 

- Cảnh quan ven các kênh rạch: bao gồm yếu tố nƣớc, giao thông thuỷ, bờ kè tự 

nhiên, đƣờng giao thông dọc kênh, nhà vƣờn, miệt vƣờn cây trái, ruộng lúa. Đây là 

cảnh quan rất hấp dẫn và đặc thù của vùng đô thị sinh thái Cần Thơ. Cảnh quan 

này có ở tất cả các quận và huyện Phong Điền, nhƣng càng gần trung tâm thì giá 

trị càng cao.  

b. Hệ sinh thái đặc thù 

- Hệ sinh thái trên cạn: gồm hệ sinh thái đô thị và khu công nghiệp thuộc dạng hệ 

sinh thái nhân tạo, nhà ở, khu dân cƣ, sản xuất công nghiệp, nên có thành phần 

sinh vật nghèo nàn. Các mảng cây xanh rải rác trong các khu dân cƣ có nhiều loài 

côn trùng, chim, ếch tìm thấy môi trƣờng trong nội ô đô thị khá an toàn vì không 

bị săn bắt và không bị ảnh hƣởng của hóa chất nông nghiệp. Hiện nay chƣa có 

khảo sát nào về đa dạng sinh học trong nội ô quận Ninh Kiều. 

- Hệ sinh thái dƣới nƣớc:  

+ Sông Cần Thơ:  Sông Cần Thơ bắt nguồn từ Bến Ninh Kiều, chảy vào các Quận 

Cái Răng, huyện Phong Điền, Quận Ô Môn, chia ra làm nhiều nhánh kênh rạch 

nhỏ. Sông Cần Thơ là cửa ngỏ của toàn bộ hệ thống kênh rạch bên trong quận 

Ninh Kiều và nhiều quận, huyện khác, vì vậy sôgn này có vai trò quyết định trong 

việc duy trì động lực thủy triều, chất lƣợng nƣớc của toàn bộ hệ thống kênh rạch 

bên trong quận Ninh Kiều. Sông Cần Thơ là chi lƣu cấp 1 của sông Hậu, vì vậy 

hàng năm nhận đƣợc lƣợng lớn trứng cá và cá con từ nƣớc lũ sông Mekong trôi 

về. Do đó sông Cần Thơ có sự đa dạng sinh học thủy sinh và nguồn lợi thủy sản tự 

nhiên rất cao. 

+ Hệ thống rạch nội ô: Cái Khế-Hồ Búng Xáng-Rạch Ngỗng-Đầu Sấu-Tham 

Tƣớng. Đây là hệ thống rạch nội ô quan trọng nhất quận Ninh Kiều, lẽ ra tạo vẻ 

đẹp độc đáo hiếm có trên thế giới cho quận Ninh Kiều và Tp. Cần Thơ. Rạch Cái 

Khế bắt đầu ở Cầu Đi Bộ, qua cầu Nhị Kiều, qua cầu Rạch Ngỗng đến cầu Đầu 

Sấu, với một loạt nhánh tỏa chằn chịt trong nội ô quận Ninh Kiều nhƣ Hồ Búng 
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Xáng, Hồ Xáng Thổi, rạch Mít Nài, rạch Sơn, rạch Sao đi qua các phƣờng An Hội, 

An Nghiệp, Thới Bình, Hƣng Lợi, An Khánh, An Bình. Chỉ mấy mƣơi năm trƣớc, 

mạng lƣới rạch Cái Khế nƣớc trong xanh, đến năm 1994 khi thành phố Cần Thơ 

trở thành thành phố loại 2 thì ghe 5-10 tấn vẫn còn chở lƣợng thực, thực phẩm vào 

ra rạch Cái Khế, Mƣơng Củi, Rạch Bần hàng ngày. Nay nhiều con rạch đã biến 

mất, thu hẹp nhƣ rạch Tham Tƣớng, rạch Ngỗng, rạch Đầu Sấu, Cái Sơng Hàng 

Bàng. Hầu hết kênh rạch hiện nay đen ngòm, bốc mùi hôi thối đã làm quận Ninh 

Kiều, tp. Cần Thơ mất đi vẻ đẹp hiếm có ở tầm thế giới. Việc nâng cấp đƣờng 

30/4 phá cầu Tham Tƣớng, nâng cấp Quốc Lộ 1A, phá Cầu số 1, Cầu số 3 để đặt 

cống ngầm đƣờng kính quá nhỏ, sau đó dòng chảy bị thu hẹp tạo điều kiện cho các 

khu dân cƣ và hộ dân lấn chiếm. Hàng ngày, hệ thống rạch nội ô này phải tiếp 

nhận khoảng 70.000m3 nƣớc sinh hoạt và 800 tấn rác đổ thẳng xuống kênh rạch. 

Ngoài ra, trên bản đồ và trong hồ sơ quản lý của các ngành chức năng không có 

các chỉ số về chiều rộng, chiều dài, phạm vi bảo vệ các kênh rạch. 

c. Môi trường đô thị 

- Âm thanh: Các hẽm nhỏ, khu dân cƣ đông đúc bị ô nhiễm âm thanh do Karaoke 

gia đình, các loa di động và lƣợng ngƣời và xe máy đông đúc. Các điểm nghẽn 

giao thông cũng gây ra ô nhiễm tiếng ồn. Có 3 giao lộ trên địa bàn quận Ninh Kiều 

có lƣu lƣợng giao thông lớn, thƣờng xuyên tắc nghẽn là: Giao lộ Võ Văn Kiệt-

Nguyễn Văn Linh, giao lộ Nguyễn Văn Linh-3/2; giao lộ tại Công viên Lƣu Hữu 

Phƣớc. Ngoài ra, điểm tắc nghẽn giao thông quan trọng nữa là Hẽm 51, thông ra 

đƣờng 3/2. Một số cơ sở nuôi chim yến trái phép cũng gây ô nhiễm tiếng ồn trong 

khu dân cƣ. Ô nhiễm tiếng ồn còn có từ phía sông, do các phƣơng tiện giao thông 

đƣờng thuỷ. Nhìn chung vấn đề ô nhiễm âm thanh trong các đô thị chƣa đƣợc 

đánh giá đúng mức. 

- Ánh sáng: Tại các hẽm nhỏ, các khu ổ chuột trong hẽm nhỏ, ven sông. Thiếu ánh 

sáng mặt trời do không gian chật hẹp. Tại các khu vực đƣờng lớn và trung tâm, có 

vấn đề về ô nhiễm ánh sáng do các thể loại quảng cáo, đèn đƣờng, trang trí nhiều 

màu sắc, rối loạn, không có quy hoạch đàng hoàng. Vấn đề chiếu sáng nhân tạo là 

một trong những yếu tố rất quan trọng tạo nên môi trƣờng đô thị hấp dẫn, đặc biệt 

đối với các đô thị du lịch, nhƣng hiện nay cũng chƣa đƣợc quan tâm. 

- Nhiệt độ, đảo nhiệt: Khu trung tâm Ninh Kiều, các khu dân cƣ đông đúc có mật độ 

xây dựng bê tông tập trung cao, thiếu không gian tỏa nhiệt và thiếu cây xanh tạo ra 

hiệu hứng đảo nhiệt (heat island) thiếu cây xanh. Tuy nhiên, những mái màu sáng, 

nhà thấp tầng san sát, vật liệu nhẹ mỏng của khu vực nội ô cũng dẫn tới toả nhiệt 
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nhanh và không giữ nhiệt, nên vấn đề nhiệt đảo ở Cần Thơ không phải quá bức 

xúc. 

- Thông gió: Tại các hẽm nhỏ, sâu, ngoằn ngoèo, khu ổ chuột, do không gian chật 

hẹp, mật độ xây dựng cao, cản trở thông gió. 

- Ô Nhiễm nƣớc: Toàn bộ hệ thống rạch nội ô quận Ninh Kiều nhƣ trình bày ở phần 

trên đang bị ô nhiễm nặng nề, trong đó có các điểm nóng nhƣ: 

+ Rạch Tham tƣớng. Ô nhiễm rất cao. Rạch Tham Tƣớng đen kịt, do bị bít, nƣớc 

không chảy, thiếu Oxy, mất khả năng tự làm sạch và do rác thải. 

+ Hồ Búng Xáng. Trung bình. Nguyên nhân do Hồ Búng Xáng chỉ thông một đầu, 

đầu còn lại bị bí, ít trao đổi nƣớc. 

+ Rạch Mít Nài. Ô nhiễm cao. Rác thải, nƣớc thải từ Chợ Mít Nài, đƣờng Huỳnh 

Thúc Kháng. 

+ Rạch Cái Khế. Trung bình. Rạch Cái Khế ăn ra sông Hậu, nhận đƣợc ảnh hƣởng 

thủy triều của sông Hậu, nhƣng động lực thủy triều bị yếu vì bên trong bị bít, khả 

năng lƣu chuyển nƣớc bị suy yếu 

+ Rạch Ngỗng. Trung bình. Tƣơng tự nhƣ Rạch Cái Khế 

+ Rạch Đầu Sấu. Rạch Đầu Sấu ăn ra sông Cần Thơ, chịu ảnh hƣởng thủy triều 

sông Hậu, nhƣng động lực thủy triều bị suy yếu do phần trong của hệ thống Rạch 

Đầu Sấu bị hẹp và bít, khả năng lƣu chuyển nƣớc bị suy yếu. Ngoài ra lƣợng rác 

thải và nƣớc thải quá nhiều. Phần bên trong của rạch Đầu Sấu nƣớc đen kịt, bốc 

mùi hôi thối, ảnh hƣởng đến hàng trăm hộ dân sinh sống ven con rạch này.  

d. Ô nhiễm đất  

Nhìn chung, đất Tp. Cần Thơ chƣa có vấn đề lớn về ô nhiễm đất. Mức độ ô nhiễm của 

các loại đất nhƣ sau:  

- Đất nông nghiệp: Kết quả quan trắc đất nông nghiệp từ năm 2015 đến đầu năm 

2020 tại 07 vị trí trên chỉ ra rằng hầu hết các thông số kim loại nặng (As, Pb, Cd, 

Zn, Cu) đều có giá trị nằm trong giới hạn cho phép kim loại nặng trong đất của 

QCVN 03-MT:2015/BTNMT. Qua kết quả quan trắc đất nông nghiệp năm 2015 

đến năm 2020 các mẫu đều không phát hiện thấy dƣ lƣợng Clo hữu cơ và lân hữu 

cơ trong đất. 

- Đất công nghiệp: Nhìn chung, quan kết quả quan trắc chất lƣợng môi trƣờng đất 

công nghiệp tại TP. Cần Thơ giai đoạn 2015 – 2020 chƣa bị ô nhiễm kim loại 
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nặng (so sánh quy chuẩn QCVN 03-MT:2015/BTNMT); tuy nhiên có sự gia tăng 

giá trị các loại kim loại nặng trong đất theo thời gian. 

- Đất dân sinh: Kết quả quan trắc đất dân sinh từ năm 2015 đến đầu năm 2020 kể cả 

giai đoạn 2011-2015 tại các vị trí trên tất cả các thông số kim loại nặng quan trắc 

trong đất dân sinh đều có giá trị nằm trong giới hạn cho phép kim loại nặng trong 

đất của QCVN 03-MT:2015/BTNMT. Đồng thời, hàm lƣợng kim loại nặng trong 

đất dân sinh nhìn chung nhỏ hơn so với hàm lƣợng kim loại nặng trong đất nông 

nghiệp. Kết quả quan trắc cũng cho thấy không có sự thay đổi lớn về hàm lƣợng 

kim loại nặng trong đất dân sinh theo thời gian. Tuy nhiên, có vấn đề ô nhiễm đất 

tại một số điểm cục bộ, ví dụ điểm tập kết rác ở khu tái định cƣ Thới Nhựt 2. Ô 

nhiễm nƣớc mặt, ô nhiễm nƣớc ngầm, ô nhiễm không khí. 

e. Ngập lụt  

Các tuyến đƣờng Cách Mạng T.8, Huỳnh Cƣơng, Trần Hƣng Đạo, Đƣờng 30/4, Mậu 

Thân, Nguyễn Văn Linh. Ngập do thủy triều.  

Nguyên nhân ngập:  

- Sụt lún chung của toàn đồng bằng 

- Nƣớc biển dâng tích lũy nhiều năm 

- Thiếu không gian lan tỏa của nƣớc vì các vùng nông thôn xung quanh đều có đê 

bao khép kín chống lũ để canh tác lúa 3 vụ hay để bảo vệ vƣờn cây ăn trái. 

Mô tả vấn đề ngập đô thị: 

- 2-3 lần trong năm xung quanh ngày 30.8 và rằm tháng 9 âm lịch. 

- Mỗi đợt ngập 3-4 ngày,  

- Mỗi ngày ngập 2 lần vào giờ nƣớc lớn theo chế độ bán nhật triều biển Đông 

- Mỗi lần ngập 3 giờ vào giờ nƣớc lớn (triều cao), sau đó rút vào giờ nƣớc ròng 

(triều thấp) 

- Độ ngập khoảng 30-50cm. 

Ngập do mƣa: 

- Bờ hồ Búng Xáng, do bờ kè không thoát nƣớc xuống kênh đƣợc 

- Nhiều đƣờng, hẽm nhỏ do kênh rạch bị lấp, tỉ lệ bê tông hóa bề mặt quá cao, thiếu 

hệ thống thoát nƣớc 
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Hình 6 Các vị trí ngập lụt quận Ninh Kiều 

g. Sụt lún 

Trung tâm quận Ninh Kiều có khả năng sụt lún cao. Ảnh hƣởng tình hình sụt lún chung 

của ĐBSCL do khai thác nƣớc ngầm. Tải trọng xây dựng đô thị đè nặng ở khu trung tâm. 
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h. Sạt lở 

Quận Ninh Kiều có 7 điểm sát lở. 

 

Hình 7 Số điểm sạt lở và chiều dài sạt lở quận Ninh Kiều giai đoạn 2010-2020. Nguồn: 

Ban phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 

Nguyên nhân: 

- Đáy sông bị sâu hơn do thiếu cát. Nguyên nhân sâu xa là do thủy điện Mekong 

chặn nguồn cát và do khai thác cát. 

- Đáy sông bị tái phân phối và hạ thấp chung dù ở nơi sạt lở không có khai thác cát. 

- Bờ sông Hậu, bờ sông An Bình, Rạch Cái Sơn-Mƣơng Khai. Sạt lở bờ sông do 

đáy sông bị sâu hơn. Nguyên nhân là do quá trình tái phân phối đáy sông. Khi 

sông lớn bị sâu thì rút đáy sông nhánh ra, sông nhánh rút đáy sông nhỏ hơn, sông 

nhỏ hơn rút đáy kênh rạch nhánh, và tiếp tục nhƣ thế làm cho đáy sông, kênh rạch 

của toàn bộ hệ thống bị sâu hơn trƣớc. Theo đó, sạt lở lan tỏa khắp nơi. Nguyên 

nhân chính của sạt lở là do thủy điện chặn nguồn phù sa, cát, và do khai thác cát. 

- Do quá trình tái phân phối đáy sông, sông Cần Thơ-Cái Răng bị sông Hậu rút đáy 

sông ra làm cho sông Cần Thơ sâu hơn dù không có khai thác cát trên sông Cần 

Thơ. 
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Trong những năm cực đoan nhƣ 2016 và 2020, xâm nhập mặn chƣa đe dọa đến Quận 

Ninh Kiều. Mặn chỉ xuất hiện ở đáy sông với hàm lƣợng thấp, vào những giờ nƣớc 

lớn. 

4.1.1. Quận Cái Răng 

a. Kiểu cảnh quan sinh thái đặc thù 

Kiểu thực vật trên cạn ở quận Cái Răng gồm có cây trồng ở các trung tâm đô thị và cây 

cỏ bản địa tự nhiên ở các vùng đất chƣa sử dụng hoặc các khu đô thị còn bỏ hoang. Thực 

vật bản địa có vai trò quan trọng trong việc tăng thấm nƣớc mƣa, giữ ẩm đất, bổ sung 

nƣớc ngầm, tạo sinh cảnh cho nhiều loài côn trùng, chim. Có một thực tế là nhiều loài 

côn trùng, chim, ếch nhái phát triển tốt ở các vùng đất còn cây tự nhiên ở đô thị vì ở đây 

an toàn hơn so với vùng nông thôn, ít bị săn bắt và ít bị ô nhiễm hóa chất nông nghiệp. 

Sông Hậu trên đoạn ngang qua quận Cái Răng có nhánh quan trọng nhất là sông Cần 

Thơ. Các nhánh sông khác là Rạch Cái Cui, Rạch Cái Sâu, Rạch Bến Bạ, sông Cái Răng 

Bé, từ đó tỏa ra các nhánh tạo thành mạng lƣới sông rạch chằn chịt trên toàn địa bàn 

quận. 

Hệ thực vật tự nhiên bản địa ven sông của hệ thống sông rạch quận Cái Răng chủ yếu là 

dừa nƣớc, bần, cây cỏ nhƣ ô rô, mái dầm có vai trò rất quan trọng trong việc cung cấp 

sinh cảnh duy trì hệ sinh thái thủy sinh, nguồn lợi thủy sản tự nhiên, lƣu giữ phù sa, giảm 

năng lƣợng sóng, giảm sạt lở, tăng khả năng tự làm sạch của nƣớc. Đặc biệt cây bần có 

giá trị sinh thái và giá trị sử dụng cao. Rễ bần giữ đất, lƣu giữ phù sa, là nơi sinh sản cho 

thủy sản. Tán lá bần tạo sinh cảnh cho côn trùng, chim, ong rất cần thiết cho nông 

nghiệp, vƣờn cây ăn trái. Tán lá bần là nơi sinh sống của đom đóm, có tiềm năng du lịch 

rất hấp dẫn để tạo các “tour du lịch đom đóm” về đêm cho du khách đô thị. Tuy nhiên, 

trên địa bàn quận Cái Răng dọc bờ sông Hậu, thảm thực vật tự nhiên đã bị mất. Nƣớc 

sông Hậu đoạn qua quận Cái Răng chịu ảnh hƣởng chung của ô nhiễm sông Hậu từ các 

nơi khác, đặc biệt là các quận, huyện phía thƣợng lƣu của Tp. Cần Thơ nhƣ Ninh Kiều, 

Bình Thủy, Thốt Nốt và từ phía Hậu Giang. Ngoài ra, hệ thống sông rạch nhánh cũng 

chịu ảnh hƣởng ô nhiễm từ nguồn hóa chất nông nghiệp từ ruộng, vƣờn bên trong đổ ra. 

Sông Hậu có các chỉ số COD, TSS, và DO đều vƣợt quy chuẩn cho phép. 

Cồn Nổi nằm ở cửa sông Cần Thơ, đối diện với Bến Ninh Kiều. Rừng bần của Cồn Nổi 

có giá trị cao. Rừng bần Cồn Nổi có vai trò rất đặc biệt trong việc che chắn gió bão cho 

khu vực trung tâm quận Ninh Kiều, đặc biệt là khu vực Bến Ninh Kiều. Nếu rừng bần 

này bị mất đi hoàn toàn, khu vực Bến Ninh Kiều sẽ chịu rủi ro thảm họa cao khi có gió 

bão. 



 
P r o j e c t  r e l a t e d  

 

Wednesday, 09 February 
2022 

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ XÂY DỰNG PHƢƠNG ÁN BỐ TRÍ KHÔNG 
GIAN VÀ ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG ĐÔ THỊ - NÔNG THÔN 
VÀ CÁC KHU CHỨC NĂNG 

BH5302-RHD-ZZ-XX-RP-Z-0001 61  

 

b. Ô nhiễm nước 

Các kết quả nghiên cứu cho thấy chất lƣợng nƣớc của sông Cần Thơ, sông Cái Răng Bé, 

rạch Ba Láng đều ô nhiễm khá nặng, không thể dùng cho sinh hoạt đƣợc. Các khu dân cƣ 

trên địa bàn nhƣ Khu dân cƣ 586 và các khu dân cƣ khác thải trực tiếp nƣớc sinh hoạt ra 

sông Cái Đôi gây ô nhiễm.  

Khu vực Chợ Cái Răng, kể cả Chợ Nổi Cái Răng cũng gây ô nhiễm cho sông Cần Thơ, 

sông Cái Răng Bé do nƣớc thải, rác thải sinh hoạt xả thẳng xuống sông và do nƣớc mƣa 

chảy tràn từ chợ xuống sông cuốn theo nhiều ô nhiễm. 

Khu vực Phƣờng Hƣng Thạnh, quận Cái Răng bị ô nhiễm nghiêm trọng do các kênh rạch 

bị bít, không lƣu thông và lƣợng nƣớc thải, rác thải đổ xuống hàng ngày. 

c. Ngập lụt 

Nhìn chung vấn đề ngập ở Quận Cái Răng mang tính cục bộ tại một số điểm nóng và 

xuất hiện theo quy luật trong một khoảng thời gian trong năm. Các điểm nóng về ngập ở 

quận Cái Răng: tại cửa ngỏ Tp. Cần Thơ tại nút giao thông IC3 Cầu Cần Thơ ở phƣờng 

Hƣng Phú. Đoạn đƣờng trƣớc siêu thị Big C, ngập sâu 50-60cm trong những giờ nƣớc 

lên trong ngày và đợt nƣớc rong (triều cƣờng của tháng) xung quanh các ngày 30.8 và 

15.9 âm lịch hàng năm. 

 

Hình 8 Nền hiện trạng quận Cái Răng 
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Hình 9 Số điểm sạt lở và chiều dài sạt lở quận Cái Răng giai đoạn 2010-2020. Nguồn: 

Ban phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. 

d. Sạt lở 

Quận Cái Răng là một trong những khu vực ghi nhận ảnh hƣởng nặng nề do sạt lở, tình 

hình sạt xảy ra hàng năm với ghi nhận sạt nặng nề nhất xảy ra vào năm 2015 và năm 

2016 với chiều dài sạt lên đến 269m năm 2015 và 167m năm 2016. Năm 2020 tuy chỉ có 

số liệu thống kê đến tháng 5 nhƣng ghi nhận có đến 5 vị trí sạt với chiều dài 235m, gần 

bằng năm 2015. Sạt lở hàng năm có xu hƣớng tăng tại khu vực cả về quy mô và tần suất. 

Liên tục trong các năm từ 2011 đến 2020, mỗi năm đều có xảy ra sạt lở trên địa bàn quận 

Cái Răng. 

Nguyên nhân chính của hiện tƣợng sạt lở ở quận Cái Răng, bên cạnh những nguyên nhân 

phụ khác nhƣ sóng tàu thuyền..v.v, là do đáy sông bị sâu hơn, do thiếu phù sa và cát do 

tác động chặn cát và phù sa của thủy điện sông Mekong và do khai thác cát. Mặc dù ở đia 

bàn quận Cái Răng không có khai thác cát nhƣng do quá trình tái phân phối đáy sông nên 

các sông, kênh rạch trên địa bàn Cái Răng bị sâu thêm khi đáy sông Hậu bị sâu và rút đáy 

các sông nhánh ra. 

e. Xâm nhập mặn 

Quận Cái Răng ít bị đe dọa bởi xâm nhập mặn. Chỉ trong những năm hạn cực đoan nhƣ 

2016 và 2020, vào đỉnh điểm mùa khô mặn có xuất hiện trong thời gian ngắn ở phần hạ 
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lƣu sông Hậu thuộc quận Cái Răng, giáp với Hậu Giang. Cụ thể, độ mặn đo ngày 

5/3/2016 tại Cái Cui là 2,05‰; ngày 10/3/2020 là 3,01‰ tại rạch Cái Cui (điểm giáp 

ranh với tỉnh Hậu Giang thuộc phƣờng Tân Phú, quận Cái Răng. Tuy nhiên, mặn chủ yếu 

ở đáy sông vào vài giờ nƣớc lớn trong ngày. Nhìn chung, mặn chƣa phải là mối đe dọa 

lớn đối với quận Cái Răng, kể cả với nông nghiệp và nƣớc sinh hoạt. 

4.2.2. Quận Bình Thủy  

a. Kiểu cảnh quan sinh thái đặc thù 

Trên địa bàn quận Bình Thủy dọc bờ sông Hậu, thảm thực vật tự nhiên đã bị mất. Trên 

địa bàn quận Bình Thủy dọc bờ sông Hậu, hoạt động của các nhà máy, xí nghiệp cơ sở 

sản xuất kinh doanh nhƣ xay xát, lau bóng gạo, chế biến thức ăn gia súc, thức ăn thủy sản 

gây ra ô nhiễm. Nƣớc mƣa chảy tràn đi qua mặt đất ven sông đổ xuống sông Hậu cuốn 

theo các chất ô nhiễm đa dạng gây ô nhiễm cho sông Hậu từ đó góp phần gây ô nhiễm 

cho các nhánh sông chính và toàn bộ các nhánh sông, kênh rạch bên trong.  

Sông Bình Thủy là nhánh sông cấp 1 của sông Hậu trên địa bàn quận Bình Thủy. Sông 

Bình Thủy chia thành 2 nhánh chính là Bình Thủy và Rạch Cam. Hệ thực vật bản địa ven 

sông Bình Thủy tƣơng tự nhƣ ở Cái Răng, chủ yếu là dừa nƣớc, bần và thực vật ngập 

nƣớc nhƣ ô rô, cóc kèn, mái dầm. Là sông nhánh cấp 1 của sông Hậu, sông Bình Thủy có 

vai trò quyết định cho sự sống còn của toàn bộ vùng đất bên trong quận Bình Thủy và các 

địa bàn khác về mặt nƣớc, phù sa, nguồn lợi thủy sản, và cảnh quan. Tuy nhiên, hiện nay 

thảm thực vật ven sông Bình Thủy đã mất nhiều, ảnh hƣởng lớn đến chức năng sinh thái 

của sông Bình Thủy. 

Cồn Sơn: Kênh rạch và thực vật ven sông Cồn Sơn còn khá hoang sơ. Có giá trị cao làm 

sinh cảnh cho sinh vật thủy sinh, thủy sản tự nhiên. Cồn Sơn nằm giữa sông Hậu nên 

hàng năm tiếp nhận lƣợng trứng cá và cá con dồi dào tử thƣợng nguồn sông Mekong trôi 

về qua sông Hậu. Hiện nay, Cồn Sơn là khu du lịch thiên nhiên quan trọng bậc nhất ở 

Cần Thơ. (chú ý, ở đây dùng chữ du lịch thiên nhiên, vì du lịch sinh thái chỉ có ở một vài 

nơi ở Việt Nam) 

b. Ô nhiễm nước 

Các sông nhánh chính trên địa bàn TP. Cần Thơ nhƣ sông Bình Thủy là nơi tiếp nhận và 

dẫn nƣớc thải từ các hoạt động sinh hoạt, sản xuất, thƣơng mại từ bên trong ra sông Hậu 

nên mức độ ô nhiễm của sông Bình Thủy cao hơn sông Hậu, thể hiện qua hàm lƣợng DO 

thấp, các thông số COD, TSS, Coliform đều vƣợt ngƣỡng cho phép nhiều lần so với 

QCVN 08-MT:2015/BTNMT loại A1.  
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Ngoài ra, một số điểm nóng ô nhiễm nƣớc ở quận Bình Thủy gồm: 

- Rạch Sao: thuộc phƣờng An Thới, quận Bình Thủy dài hơn 3km màu đen kịt, bốc 

mùi hôi thối, nặng nhất là từ khu vực chợ tự phát Cầu Ván đƣờng Trầm Quang 

Diệu, ảnh hƣởng đến hàng trăm hộ dân khu vực lân cận. 

- Khu vực Tổ 5, Khu vực 1, Phƣờng Trà Nóc, Quận Bình Thủy, nguồn nƣớc bị ô 

nhiễm năng nề do ngƣời dân xả thải trực tiếp xuống ao hồ, kênh rạch. 

c. Ngập lụt 

Tp. Cần Thơ có 2 vùng bị ngập lụt theo mùa do 2 nguyên nhân khác nhau. Từ Ô Môn lên 

phía bắc của thành phố bị ngập do nƣớc lũ từ sông Mekong xuống. Từ Ô Môn về phía 

nam bị ngập do thủy triều từ biển Đông và do mƣa tại chỗ và khả năng thoát nƣớc kém. 

Quận Bình Thủy nằm trong vùng bị ngập chủ yếu do thủy triều. 

Hàng năm, có 14 tuyến đƣờng ở Bình Thủy với tổng chiều dài 11,060m bị ngập 20-50cm 

từ 2-3 lần trong năm, ảnh hƣởng giao thông, đời sống sinh hoạt và sản xuất ở quận Bình 

Thủy. 

 

Hình 10  Cao độ nền hiện trạng quận Bình Thủy 

d. Sạt lở 
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Sạt lở tại Quận Bình Thủy đƣợc ghi nhận xảy ra hàng năm, và ngày càng có xu hƣớng 

tăng, năm 2016 có ghi nhận nhiều nhất về số điểm sạt và quy mô sạt. Nhìn chung, hàng 

năm khu vực này sạt lở dƣới 5 vị trí và chiều dài sạt lở trung bình dƣới 200m. 

 

Hình 11 Số điểm sạt lở và chiều dài sạt lở quận Bình Thủy giai đoạn 2010-2020. 

Nguồn: Ban phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. 

4.1.2. Quận Ô Môn 

a. Kiểu cảnh quan sinh thái đặc thù 

Sông Hậu trên đoạn ngang qua quận Ô Môn, có nhánh quan trọng nhất là sông Ô Môn. 

Trên địa bàn quận Ô Môn dọc bờ sông Hậu, thảm thực vật tự nhiên đã bị mất. Nƣớc sông 

Hậu đoạn qua quận chịu ảnh hƣởng chung của ô nhiễm sông Hậu từ các nơi khác, từ các 

kênh rạch nhánh đổ ra và các hoạt động sản xuất của các cơ sở sản xuất kinh doanh dọc 

theo sông Hậu.  

Sông Ô Môn là nhánh sông cấp 1 của sông Hậu, bắt đầu từ sông Hậu chảy vào trung tâm 

huyện Thới Lai, tai đây phân ra nhiều nhánh, Kênh Nhà Thờ, Kênh Xẻo Sào, Kênh 

Đứng, Kênh Thị Đội, Kênh Xáng Ô Môn, tỏa đi nhiều hƣớng, qua huyện Cờ Đỏ và 

Giồng Giềng, Kiên Giang, thông với sông Cái Lớn ra biển Tây. Tại Thị Trấn Ô Môn, 

sông Ô Môn giao nhau vuông góc với sông Cần Thơ. Ngã ba nơi sông Ô Môn và sông 
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Cần Thơ giao nhau là điểm kết thúc của sông Cần Thơ từ bến Ninh Kiều chảy qua Cái 

Răng, Phong Điền, Ô Môn. Vì vậy về mặt thủy văn-sinh thái, sông Ô Môn chịu ảnh 

hƣởng trực tiếp từ sông Hậu và từ sông Cần Thơ, cũng là một chi lƣu cấp 1 của sông 

Hậu. 

Hệ thực vật tự nhiên bản địa của sông Ô Môn chủ yếu là cây bần và dừa nƣớc tạo sinh 

cảnh cho thủy sản tự nhiên và hệ sinh thái thủy sinh. Sông Ô Môn là nhánh cấp 1 của 

sông Hậu nên hàng năm nhận đƣợc lƣợng lớn trứng cá và cá con từ nƣớc lũ sông Mekong 

trôi về vào mùa lũ. Sông Ô Môn là cửa ngỏ cho hệ thống kênh rạch bên trong, vì vậy toàn 

bộ hệ sinh thái thủy sinh của kênh rạch, mƣơng vƣờn, đồng ruộng bên trong phụ thuộc 

vào chất lƣợng nƣớc và sự thông thoáng của sông Ô Môn. 

b. Ngập lụt 

Nhìn chung vấn đề ngập ở Quận Ô Môn mang tính cục bộ, do ảnh hƣởng thủy triều kết 

hợp nƣớc lũ sông Mekong, xuất hiện trong một thời gian ngắn trong một khoảng thời 

gian trong năm. Quận Ô Môn có 20 tuyến đƣờng bị ngập sâu 0.3-0.6m vào những đợt 

nƣớc rong (triều cƣờng của tháng) xung quanh các ngày 30.8, rằmg tháng 9 âm lịch hàng 

năm. 

 

Hình 12 Số điểm và chiều dài sạt lở bờ sông quận Ô Môn giai đoạn 2010-2020 

(Nguồn: Ban phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn). 
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c. Sạt lở 

Sạt lở bờ sông là một vấn đề nghiêm trọng của Ô Môn. Tuy tần suất sạt lở ở quận Ô Môn 

ít hơn các quận khác nhƣng quy mô sạt lở cao hơn hẳn so với các quận khác. Trong giai 

đoạn 2010-2020, trừ các năm 2013,2014,2015,2020, các năm còn lại đều có xảy ra sạt lở 

bờ sông trên địa bàn quận Ô Môn, với tổng cộng 18 điểm. 

Nguyên nhân chính của hiện tƣợng sạt lở ở quận Ô Môn, bên cạnh những nguyên nhân 

phụ khác nhƣ sóng tàu thuyền..v.v, là do đáy sông bị sâu hơn, do thiếu phù sa và cát do 

tác động chặn cát và phù sa của thủy điện sông Mekong và do khai thác cát. Mặc dù ở đia 

bàn quận Cái Răng không có khai thác cát nhƣng do quá trình tái phân phối đáy sông nên 

các sông, kênh rạch trên địa bàn Ô Môn bị sâu thêm khi đáy sông Hậu bị sâu và rút đáy 

các sông nhánh ra. 

4.2.3. Quận Thốt Nốt 

a. Kiểu cảnh quan sinh thái đặc thù 

Sông Hậu đoạn ngang qua quận Thốt Nốt có nhánh quan trọng nhất là sông Thốt Nốt. 

Sông Thốt Nốt là nhánh sông cấp 1 của sông Hậu, bắt đầu từ sông Hậu tại Thị trấn Thốt 

Nốt, chảy qua Kiên Giang với chiều dài 53km. Hệ thực vật chính của sông Thốt Nốt là 

cây cỏ bản địa, dừa nƣớc, cây bụi. Tuy nhiên, trên địa bàn quận Thốt Nốt dọc bờ sông 

Hậu, thảm thực vật tự nhiên đã bị mất. Sông Thốt Nốt là cửa ngỏ từ sông Hậu vào hệ 

thống kênh rạch bên trong ăn thông với Kiên Giang, vì vậy hàng năm sông Thốt Nốt 

nhận đƣợc một lƣợng lớn trứng cá và cá con từ nƣớc lũ sông Mekong trôi về. Thủy sản tự 

nhiên sông Thốt Nốt có vai trò quan trọng đối với dinh dƣỡng và sức khỏe của ngƣời dân 

và duy trì toàn bộ hệ sinh thái ở vùng này. 

Vƣờn cò Bằng Lăng. Diện tích 22.5 ha với hơn 300.000 cá thể cò các loại. 

Cù Lao Tân Lộc có cảnh quan cù lao đặc trƣng của vùng nƣớc ngọt sông Cửu Long, đất 

đai màu mỡ do phù sa nƣớc sông Mekong bồi đắp tạo nên. Dọc bờ Cù Lao Tân Lộc là 

cây bần. 

b. Âm thanh 

Trên địa bàn quận Thốt Nốt có những khu vực cục bộ bị ô nhiễm tiếng ồn nghiêm trọng 

tử các cơ sở sản xuất kinh doanh. Một số điểm nóng: 

- Hàng chục năm qua, cả trăm hộ dân sống tại khu vực Thới Hòa 2, phƣờng Thới 

Thuận, quận Thốt Nốt và xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh (TP. Cần Thơ) ngày 

ngày phải hứng chịu tiếng ồn và ô nhiễm môi trƣờng từ bụi của Công ty cổ phần 
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khoáng sản và xi măng Cần Thơ (gọi tắt là Cty xi măng Cần Thơ), gây ảnh hƣởng 

nghiêm trọng tới đời sống và sức khỏe của ngƣời dân nơi đây. Dự kiến đến tháng 

6-2014, hệ thống mới sẽ hoàn thành và đƣa vào hoạt động, tổng kinh phí đầu tƣ hệ 

thống đóng gói tự động và xe cuốc khoảng 8 tỉ đồng. Theo tính toán của chúng tôi, 

khi hệ thống đóng gói tự động mới vào hoạt động sẽ giảm thiểu từ 70 đến 80% 

mức độ ô nhiễm môi trƣờng. Không rõ tình hình hiện nay đã cải thiện chƣa. 

- Nhiều hộ dân ở khu vực Thới Hòa 2, phƣờng Thới Thuận, quận Thốt Nốt, TP.Cần 

Thơ trình bày: Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Ngọc Quang Phát - chuyên xay 

xát - chế biến lúa gạo từ khoảng cuối năm 2015 cho đến nay. Quá trình hoạt động 

đã mở rộng quy mô lớn khiến việc ô nhiễm từ đó trở nên nghiêm trọng. 

c. Ô nhiễm nước 

- Nguồn thải từ các khu công nghiệp. KCN Thốt Nốt đã có nhà máy xử lý nƣớc thải 

tập trung 

- Nƣớc thải từ canh tác nông nghiệp qua hệ thống kênh rạch là nguồn thải phân tán, 

khó kiểm soát.  

- Nƣớc thải từ hoạt động nuôi thủy sản, bùn ao thải ra hàng năm trong quá trình nạo 

vét ao nuôi, thức ăn dƣa thừa, chất thải ao nuôi cũng không kiểm soát đƣợc. 

Một số điểm nóng ô nhiễm nƣớc mặt ở Thốt Nốt: 

- Ấp Thới Thạnh, xã Thới Thuận, huyện Thốt Nốt, TP Cần Thơ. Nguồn nƣớc trên 

rạch Rạp có màu xanh, bốc mùi hôi thối làm ô nhiễm cả khu vực. Đặc biệt, ngƣời 

dân sống cặp theo con rạch này không sử dụng đƣợc nƣớc cho sinh hoạt, ăn 

uống…Nguyên nhân là do Công ty TNHH Đại Tây Dƣơng ở Khu Công nghiệp – 

Tiểu thủ công nghiệp huyện Thốt Nốt thải nguồn nƣớc thải từ chế biến cá tra, ba 

sa… xuất khẩu ra sông rạch, gây ô nhiễm môi trƣờng nghiêm trọng. Ngay vàm 

rạch Rạp có bãi bồi khoảng 3.000m
2
, là nơi chứa nƣớc thải của Công ty TNHH 

Đại Tây Dƣơng. Nƣớc ở đây đen ngòm, bề mặt có một lớp màng màu vàng là bọt 

và mỡ cá. Mỗi khi nƣớc lớn từ sông Hậu chảy vào rạch thì nguồn nƣớc này cũng 

chảy vào và mang theo mùi hôi thối, đặc biệt khi ngƣời dân tắm hoặc rửa tay chân 

trên dòng rạch đều bị ngứa, nổi mụn đỏ. Chƣa có thông tin cập nhật hiện nay về 

tình trạng ô nhiễm tại đây. 

- Khu vực Thạnh Phƣớc 1, phƣờng Thạnh Hóa, bãi rác tập trung của phƣờng gây ô 

nhiễm nghiêm trọng. Chƣa có thông tin cập nhật hiện nay về tình trạng bãi rác 

Thạnh Phƣớc.  
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Hình 13 Diễn biến hàm lƣợng BOD5 tại các kênh rạch trong chƣơng trình quan trắc 

nƣơc mặt ONTT trong giai đoạn 2015-2020 

 

 

Hình 14 Diễn biến COD tại các kênh rạch trong chƣơng trình quan trắc nƣơc mặt 

ONTT trong giai đoạn 2015-2020 
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Hình 15 Diễn biến TSS tại các kênh rạch trong chƣơng trình quan trắc nƣơc mặt 

ONTT trong giai đoạn 2015-2020 

d. Ngập lụt 

Nằm cạnh sông Hậu, quận Thốt Nốt hằng năm có 34 tuyến đƣờg bị ngập do ảnh hƣởng 

của thủy triều và nƣớc lũ sông Mekong. 

e. Sạt lở 

Quận Thốt Nốt là một trong những khu vực có thiệt hại lớn so sạt lở, với quy mô và tần 

suất sạt xảy ra ngày càng tăng. Trong giai đoạn 2010-2020, trừ những năm 2013,2014, và 

2020, các năm còn lại đều có xảy ra sạt lở ở quận Thốt Nốt.  

Trên địa bàn quận Thốt Nốt có 38 điểm có nguy cơ sạt lở cao với tổng chiều dài trên 

12km, trong đó có 266 căn nhà có nguy cơ bị ảnh hƣởng, cần di dời. 
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Hình 16 Số điểm sạt lở và chiều dài sạt tại Quận Thốt Nốt giai đoạn 2010-2020 

Hiện nay, cù lao Tân Lộc, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ đang là một trong những 

điểm nóng chịu ảnh hƣởng nặng do sạt lở. Trên cù lao Tân Lộc (sông Hậu) hiện có 3 

điểm sạt lở nghiêm trọng với tổng chiều dài 6,23 km, làm mất dần diện tích mỗi năm từ 1 

– 1,2 ha đất, gây ảnh hƣởng đến sinh hoạt, sản xuất, tài sản và tính mạng của ngƣời dân.  

Cù lao Tân Lộc có 3 điểm sạt lở nghiêm trọng, với tổng chiều dài 6,23km, làm mất dần 

diện tích đất, ảnh hƣởng sinh hoạt, sản xuất, tài sản và tính mạng của ngƣời dân. Trong 

đó, nghiêm trọng nhất là điểm sạt lở tại đầu cù lao thuộc khu vực Long Châu chiều dài 

4km, làm sạt Dhoàn toàn 6,05ha đất của 15 hộ dân nuôi cá tra, 3 hộ có đất trồng cây ăn 

trái và nhiều nhà cửa của ngƣời dân trong khu vực. Ðiểm sạt lở này vẫn đang diễn ra và 

đƣợc xác định mỗi năm xói lở lấn sâu vào đất liền khoảng 7m. Còn điểm sạt lở tại khu 

vực Tân An có chiều dài 2km, đe dọa sạt lở nhà cửa của 8 hộ dân và 20 ao nuôi cá tại khu 

vực. Ðiểm sạt lở khu vực Ðông Bình có chiều dài 550m, ăn sâu vào đất liền 10m, làm 

sụp hoàn toàn 3.000m
2
 đất sản xuất nông nghiệp và 100m đƣờng giao thông nông thôn… 

Tình trạng sạt lở tại các khu vực trên tiếp tục diễn ra. 

4.2.4. Thị trấn Phong Điền 

a. Kiểu cảnh quan sinh thái đặc thù 
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Rạch Trà Niền là nhánh của sông Cần Thơ tại thị Trấn Phong Điền. Rạch Trà Niền chia 

làm nhiều nhánh nhỏ, tỏa đi nhiều hƣớng, kết nối với hệ thống kênh rạch nội ô quận Ninh 

Kiều (Rạch Đầu Sấu, Rạch Ngỗng, Rạch Tham Tƣớng, Rạch Cái Khế), có nhánh kết nối 

với sông Bình Thủy thông ra sông Hậu. Hệ thực vật ven Rạch Trà Niền là cây bần, dừa 

nƣớc, và cây bụi, cỏ bản địa. Hệ thực vật này có vai trò lớn trong việc duy trì sinh thái 

sông ngòi, làm nơi sinh sản cho thủy sản tự nhiên, làm sạch nƣớc, duy trì ổn định bờ. Là 

nhánh của sông Cần Thơ, chi lƣu cấp 1 của sông Hậu thuộc hệ thống sông Cửu Long, 

hàng năm Rạch Trà Niềm nhận đƣợc lƣợng lớn trứng cá và cá con từ thƣợng nguồn sông 

Mekong trôi về theo nƣớc lũ. Tuy nhiên, sản lƣợng cá tự nhiên phụ thuộc vào sinh thái 

sông ngòi tại chỗ bao gồm sự liên thông giữa sông rạch và ruộng vƣờn hai bên và chất 

lƣợng nƣớc, thảm thực vật ven sông. Chất lƣợng nƣớc của Rạch Trà Niền phụ thuộc vào 

chất lƣợng nƣớc và sự thông thoáng của Sông Cần Thơ, hệ thống kênh rạch nội ô quận 

Ninh Kiều, sông Bình Thủy. 

b. Âm thanh 

Các cơ sở nuôi yến tự phát gây tiếng ồn trong khu dân cƣ. Tp. Cần Thơ dã có quy định 

cấm nuôi chim yến ở Thị trấn Phong Điền. 

Các nguồn ô nhiễm âm thanh khác ở Thị Trấn Phong Điền là các loa Karaoke gia đình, 

loa Kđi động công suất lớn. 

c. Ô nhiễm nước 

Ngày 24/6/2021 có hiện tƣợng cá tự nhiên chết hàng loạt trên sông Cần Thơ đoạn qua 

Phong Điền từ cầu Trà Niền 1 đến Cầu Nhiếm cùng một số kênh rạch ở huyện Phong 

Điền (rạch Cây Cẩm, rạch Sơn Cả-Cái Lang, rạch Trà Niền Lớn, rạch Cái Tắc), xã Tân 

Thới, xã Trƣờng Long, xã Giai Xuân. Cá chết chủ yếu là cá trắng nhƣ: cá chép, cá mè 

vinh, cá he, cá ét mọi, cá dảnh, cá chốt sọc với lƣợng khá lớn. Chi cục thủy sản cho rằng 

nguyên nhân cá chết là do nƣớc ròng, mực nƣớc thấp, lƣu lƣợng nƣớc ít, cá chết do thiếu 

Oxy. Từ đó, có thể thấy rằng chất lƣợng nƣớc của sông Cần Thơ và hệ thống kênh rạch 

của huyện Phong Điền có vấn đề nghiêm trọng về chất lƣợng nƣớc và sinh thái sông 

ngòi. Do sông Cần Thơ và hệ thống kênh rạch của huyện Phong Điền kết nối với Sông 

Bình Thủy của Quận Bình Thủy và hệ thống kênh rạch nội ô của Quận Ninh Kiều ngƣợc 

ra sông Hậu và cũng chịu chi phối của chế độ thủy văn bán nhật triều, với 2 lần nƣớc lớn, 

2 lần nƣớc ròng trong ngày. Vào những giờ nƣớc lớn, sông Cần Thơ từ bến Ninh Kiều 

chảy vào qua chợ Cái Răng mang theo ô nhiễm từ chợ Cái Răng và Chợ Nổi Cái Răng 

vào Phong Điềm, khi nƣớc ròng rút ra, sông Cần Thơ, Rạch Trà Niền tiếp nhận nƣớc từ 

nội ô Quận Ninh Kiều chảy ra, trong đó đa số rạch đều ô nhiễm nghiêm trọng, có những 

nơi nƣớc đen kịt bốc mùi hôi thối. Sông Cần Thơ còn tiếp nhận lƣợng lớn nƣớc từ nông 
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nghiệp, ruộng vƣờn thải ra vào giờ nƣớc ròng. Cá trắng là các loài cá sông trong môi 

trƣờng nƣớc chảy, giàu Oxy, do đó vào những giờ nƣớc ròng, khi Oxy hòa tan trong nƣớc 

hạ thấp do mực nƣớc thấp và lƣợng ô nhiễm lớn, cá chết hàng loạt. Ô nhiễm sông rạch và 

hủy hoại sinh thái sông ngòi là vấn đề rất nghiêm trọng của Tp. Cần Thơ nói chung và 

huyện Phong Điền nói riêng 

d. Sạt lở 

Phong Điền là khu vực có ghi nhận sạt lở xảy ra hàng năm, và có xu hƣớng tăng nhanh 

trong giai đoạn 2010 – 2020, số điểm sạt ghi nhận nhiều nhất vào năm 2016 với 15 vị trí, 

với chiều dài 100m, năm 2019 tuy ghi nhận ít vị trí sạt hơn nhƣng quy mô sạt ghi nhận 

đến 244m. Năm 2020 mới có số liệu thống kê đến 4 tháng đầu năm nên thấp hơn so với 

năm 2019, tuy nhiên đã xảy 2 vị trí sạt với chiều dài 150m.  

 

Hình 17 Số vụ và chiều dài sạt lở huyện Phong Điền giai đoạn 2010-2020. Nguồn: 

Ban phòng chống thiên tai tìm kiếm cứ nạn 

e. Ngập lụt 

Huyện Phong Điền hàng năm cũng bị ngập do ảnh hƣởng thủy triều. 

- 2-3 lần trong năm xung quanh ngày 30.8 và rằm tháng 9 âm lịch. 

- Mỗi đợt ngập 3-4 ngày,  

- Mỗi ngày ngập 2 lần vào giờ nƣớc lớn theo chế độ bán nhật triều biển Đông 

- Mỗi lần ngập 3 giờ vào giờ nƣớc lớn (triều cao), sau đó rút vào giờ nƣớc ròng 

(triều thấp) 

- Độ ngập khoảng 30-50cm. 
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4.2.5. Thị trấn Cờ Đỏ 

a. Kiểu cảnh quan sinh thái đặc thù 

Thị Trấn Cờ Đỏ nằm ở nơi giao nhau, ngã sáu, của sáu con kênh gồm kênh (1) Bốn Tổng 

chảy về hƣớng An Giang, thông với kênh Cái Sắn, (2) kênh Thốt Nốt thông trở ra sông 

Hậu, (3) Kênh Thơm Rơm thông trở lại sông Hậu, (4) kênh Đứng chảy về hƣớng đông ăn 

thông với kênh Ô Môn, (5) kênh Một Ngàn chảy về hƣớng tây nam ăn thông với Sông 

Cái Lớn và các kênh rạch thuộc Giồng Giềng, Kiên Giang; và (6) Kênh Thốt Nốt về 

hƣớng tây nam thông với sông Giồng Giềng, Kiên Giang. Chế độ thủy văn của Thị trấn 

Cờ Đỏ vì vậy chịu ảnh hƣởng của thủy triều biển Đông thông qua các kênh rạch thông ra 

sông Hậu và thủy triều biển Tây thông qua các kênh rạch thông với sông Cái Lớn, sông 

Giồng Giềng nên khá phức tạp. 

Thực vật ven bờ các rạch thuộc Thị Trấn Cờ đỏ chủ yếu là dừa nƣớc, bần, thực vật bụi và 

cây cỏ bản địa. Hệ thực vật ven kênh rạch có vai trò lớn trong việc duy trì sinh thái sông 

ngòi, duy trì ổn định bờ, duy trì khả năng tự làm sạch của nƣớc, tạo cảnh quan mỹ quan 

đô thị. 

Tài nguyên thủy sản của hệ thống kênh rạch thị trấn Cờ Đỏ tƣơng đối đa dạng, phong 

phú, có đến hơn 50 loài cá. Cùng với sự tắc nghẽn và ô nhiễm của hệ thống kênh rạch, 

nguồn tài nguyên thủy sản đã suy giảm. Đến nay chỉ còn khoảng 22 loài. Nhiều loài thủy 

sản có giá trị cao nay đã không còn xuất hiện nhƣ cá Lìm Kìm, cá Năm Trăm, cá Dày, cá 

Lóc Mít, cá Éc, cá Chốt Cờ, cá Mè Hôi, cá Rô Biển, cá Bông Lau, Ốc Lác. Các loài còn 

phổ biến hiện nay là cá Lòng Tong Bay, cá Lóc, Ghẹm dẹp, Ghẹm Tròn (hến), Ốc bƣơu 

vàng, Ốc đắng, cá Trạch, Cua, Tép, sặc bƣớm, Rô Đồng, Rô Phi, cá Trắm Cỏ, cá Tai 

tƣợng, cá Lau Kính.  

Đa số các loài tồn tại đƣợc là các loài cá đen và các loài ngoại lai sống đƣợc trong môi 

trƣờng nƣớc ít chảy, nghèo Oxy, và ô nhiễm cao. Điều này cho thấy hệ sinh thái thủy 

sinh ở huyện Cờ Đỏ đã bị hủy hoại nghiêm trọng. 

b. Ô nhiễm nước 

Giao thông thủy từng là thế mạnh của Thị trấn Cờ Đỏ. Các tuyến sông chảy qua thị trấn 

Cờ Đỏ nối các tỉnh Kiên Giang, Hậu Giang, và các quận, huyện của Cần Thơ. Tuy nhiên, 

nhiều tuyến sông này hiện nay đã trở nên ô nhiễm và bị lấn chiếm nghiêm trọng. 

Tuyến sông Bốn Tổng, chảy từ thị trấn Cờ Đỏ đi Tân Hiệp - Kiên Giang dài hàng chục 

kilômét nhƣng ngay đoạn đầu (ngã ba sông Bốn Tổng và Sông Thốt Nốt - Cờ Đỏ), đã bị 

các hộ dân mạnh ai nấy lấn chiếm để xây nhà. Chỉ tính ngay đoạn đầu sông (cầu Năm 
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Nhƣ) những năm về trƣớc, ngã ba sông này rất rộng, tàu thuyền lớn có thể qua đƣợc 

nhƣng giờ bị lấn chiếm, chỉ còn lại khoảng vài ba mét, ghe thuyền nhỏ cũng không chui 

qua đƣợc. 

Tuyến kênh Đập Đá trƣớc đây thông từ kênh Bốn Tổng qua sông Ba Vàm và ra sông 

Thốt Nốt-Cờ Đỏ nhƣng giờ đã thành ao tù nƣớc đọng, rác thải sinh hoạt của ngƣời dân đổ 

xuống gây ô nhiễm nghiêm trọng. 

Tuyến kênh Đập Đá bị chết là do, cách đây vài năm UBND thị trấn Cờ Đỏ san lấp, chặn 

ngang tuyến kinh để xây dựng trụ sở. Khi kinh Đập Đá bị sang lấp thì không những con 

kinh này mà có đến hai đoạn kinh kế tiếp cũng trở thành kinh cụt, nƣớc không lƣu thông 

từ đó nhà dân cứ vô tƣ lấn chiếm và vứt thải rác sinh hoạt xuống dòng kinh. 

Ngoài việc lấp kinh làm trụ sở UBND thì khi mở rộng tuyến tỉnh lộ 922, qua thị trấn Cờ 

Đỏ, hộ dân sống cặp tuyến đƣờng này, bị giải tỏa (có đền bù) nhƣng các hộ này vẫn lùi 

lại phía sau xây nhà lấn chiếm sông. 

Cũng chính từ việc lấp ngang kinh Đập Đá xây trụ sở UBND thị trấn Cờ Đỏ nên sông Ba 

Vàm trở thành tuyến sông cụt và ngƣời dân đóng cừ kè, lấn chiếm. Thực trạng lấn chiếm 

sông rạch gây ô nhiễm ở thị trấn Cờ Đỏ xảy ra nhiều năm. 

c. Ngập lụt 

Vùng Cờ Đỏ là vùng trũng Tây sông Hậu, hàng năm ngập lũ tự nhiên khoảng 100cm 

(tính từ mặt ruộng). Tuy nhiên, vùng đô thị của thị trấn Cờ Đỏ ít bị ngập. 

d. Sạt lở 

Trong giai đoạn 2010-2020, không có vụ sạt lở nào xảy ra trên địa bàn huyện Cờ Đỏ. 

Điều này có thể lý giải là vì huyện Cờ Đỏ nằm sâu trong vùng trũng Tây Sông Hậu, 

không có sông lớn với dòng chảy mạnh kết nối với sông Hậu và bị sông Hậu rút đáy sông 

trong quá trình tái phân phối đáy sông chung của hệ thống sông Cửu Long. Tuy nhiên, 

khi đáy sông Hậu càng sâu thêm trong tƣơng lai do ảnh hƣởng của khai thác cát và thủy 

điện thì huyện Cờ Đỏ vẫn có nguy cơ sạt lở trong tƣơng lai. 

4.1.3. Thị trấn Thới Lai 

a. Kiểu cảnh quan sinh thái đặc thù 

Tƣơng tự nhƣ các thị trấn khác của Thành phố Cần Thơ, cảnh quan trên cạn của thị trấn 

Thới Lai là cảnh quan dân cƣ, đô thị, nghèo về đa dạng sinh học. 

Thị Trấn Thới Lai nằm ở nơi giao nhau của sông Ô Môn từ sông Hậu chảy vào qua thị 

Trấn Ô Môn, kênh Đứng chảy qua Thị trấn Cờ Đỏ, kênh Xẻo Sào chảy về hƣớng đông 



 
P r o j e c t  r e l a t e d  

 

Wednesday, 09 February 
2022 

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ XÂY DỰNG PHƢƠNG ÁN BỐ TRÍ KHÔNG 
GIAN VÀ ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG ĐÔ THỊ - NÔNG THÔN 
VÀ CÁC KHU CHỨC NĂNG 

BH5302-RHD-ZZ-XX-RP-Z-0001 76  

 

nam ra sông Cần Thơ tại Cầu Nhiếm, huyện Phong Điền, và kênh Xáng Ô Môn chảy về 

hƣớng tây nam kết nối với sông Cái Lớn ở Kiên Giang. 

Chế độ thủy văn của hệ thống kênh rạch huyện Thới Lai chịu ảnh hƣởng của sông Hậu 

thông qua sông Ô Môn và sông Cần Thơ và ảnh hƣởng của thủy triều biển Tây thông qua 

sông Cái Lớn, trong đó ảnh hƣởng của thủy triều biển đông qua sông Hậu và sông Cần 

Thơ và ảnh hƣởng chế độ lũ của sông Hậu hàng năm trội hơn ảnh hƣởng của thủy triều 

biển Tây qua sông Cái Lớn. 

Thực vật ven bờ các rạch thuộc Thị Trấn Thới Lan đỏ chủ yếu là dừa nƣớc, bần, thực vật 

bụi và cây cỏ bản địa. Thuộc vùng trũng Tây sông Hậu, tài nguyên thủy sản của hệ thống 

kênh rạch của thị trấn Thới Lai trƣớc đây đa dạng, phong phú gồm các loài cá đen bản địa 

sống trong môi trƣờng nƣớc tĩnh ở đồng ruộng, mƣơng vƣờn và cá trắng từ nguồn nƣớc 

lũ sông Mekong mang về hàng năm thông qua sông Ô Môn và sông Cần Thơ. Tuy nhiên, 

hiện nay nguồn lợi thủy sản tự nhiên bị suy kiệt do kênh rạch bị ô nhiễm, các ô đê bao 

khép kín để tăng vụ làm mất môi trƣờng sinh sống của thủy sản. Thay vào đó là sự xuất 

hiện các loài thủy sản ngoại lai nhƣ cá rô phi, cá lau kính, ốc bƣơu vàng. 

b. Môi trường nước 

Không có các điểm nóng về ô nhiễm nƣớc kênh rạch ở thị trấn Thới Lai. Tuy nhiên chất 

lƣợng nƣớc của hê thống kênh rạch ở thị trấn Thới Lai chịu ảnh hƣởng của chất lƣợng 

nƣớc sông Ô Môn, sông Cần Thơ và các kênh rạch khác. Sông Cần Thơ có dấu hiệu ô 

nhiễm ở đoạn chảy qua huyện Phong Điền với hiện tƣợng cá chết hàng loạt vào năm 

2020. 

c. Ngập lụt 

Vùng Thới Lai là vùng trũng Tây sông Hậu, hàng năm ngập lũ tự nhiên khoảng 100cm 

(tính từ mặt ruộng). Tuy nhiên, vùng đô thị của thị trấn Thới Lai ít bị ngập. 

d. Sạt lở 

Trong giai đoạn 2010-2020, trên địa bàn huyện Thới Lai xảy ra sạt lở vào năm 2012 và 

2015. Tần suất sạt lở của huyện Thới Lai tƣơng đối thấp. Điều này là do huyện Thới Lan 

nằm lùi vào vùng trũng Tây Sông Hậu nằm phía trong của sông Ô Môn nên quá trình tái 

phân phối đáy sông của sông Hậu rút đáy sông nhánh chƣa lan tỏa nhiều tới địa bàn 

huyện Thới Lai. Tuy nhiên, trong tƣơng lai sạt lở ở huyện Thới Lai có thể sẽ gia tăng khi 

đáy sông Hậu tiếp tục bị sâu hơn do tác động của thủy điện và khai thác cát. 
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Hình 18 Số vụ sạ lở và chiều dài sạt lỏ huyện Thới Lai giai đoạn 2010-2020. Nguồn: 

Ban phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn. 

4.2.6. Thị trấn Vĩnh Thạnh 

a. Kiểu cảnh quan sinh thái đặc thù 

Thị trấn Vĩnh Thạnh nằm ở ngã ba giao giao giữa kênh Cái Sắn từ Sông Hậu xuống Rạch 

Giá, Kiên Giang và kênh Bốn Tổng chảy về hƣớng Đông Nam về thị trấn Cờ Đỏ. 

Sông Cái Sắn kết nối với sông Hậu nên hàng năm nhận đƣợc lƣợng lớn trứng cá và cá 

con từ nƣớc lũ sông Mekong mang về. Ngoài ra, sông Cái Sắn ăn ra biển Tây nên có 

nguồn thủy sản nƣớc mặn lợ ở phía Kiên Giang. Tuy nhiên, tài nguyên thủy sản tự nhiên 

sông Cái Sắn bị suy giảm do sự suy giảm chung của thủy sản tự nhiên sông Mekong và 

do các vấn đề nội tại của sông Cái Sắn gồm (i) Mất thảm thực vật ven sông (ii) mất 

không gian đồng ngập lũ do hệ thống đê bao khép kín (iii) Ô nhiễm nƣớc. 

Hệ thực vật ven sông Cái Sắn chủ yếu là dừa nƣớc và các cây cỏ bản địa, có vai trò lớn 

trong việc duy trì sinh thái sông ngòi, nơi sinh sản, cƣ trú, tìm mồi của các loài thủy sản 

tự nhiên; duy trì ổn định bờ, và duy trì khả năng tự làm sạch của sông rạch. Tuy nhiên 

phần lớn thảm thực vật ven sông Cái Sắn đã bị mất. 

b. Âm thanh 

Các nguồn ô nhiễm âm thanh ở Thị trấn Vĩnh Thạnh gồm: 

- Các nhà nuôi yến trong khu dân cƣ 

- Karaoke gia đình và loa đi động công suất lớn 

Trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh từng xảy ra án mạng đầu năm 2021 vì tiếng ồn từ loa di 

động, Karaoke gia đình. 
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c. Ô nhiễm nước 

Kết quả nghiên cứu của Đại học Cần Thơ cho thấy sông Cái Sắn chịu tác động của hoạt 

động sản xuất nông nghiệp, khu dân cƣ, khu tiểu thủ công nghiệp, và hoạt động giao 

thông. Kêt quả cho thấy sông Cái Sắn bị ô nhiễm nghiêm trọng, nhất là về hƣớng Kiên 

Giang. 

d. Ngập lụt 

Huyện Vĩnh Thạnh nằm ở vùng giao giữa Tứ Giác Long Xuyên và vùng trũng Tây Sông 

Hậu, hàng năm chịu ảnh hƣởng ngập của nƣớc lũ sông Mê Công với độ sâu ngập vào 

năm lũ trung bình khoảng 1mét (tính từ mặt ruộng).  

Thị trấn Vĩnh Thạnh không bị ngập do thủy triều từ sông Hậu. Trên địa bàn huyện Vĩnh 

Thạnh ngập chủ yếu do nƣớc lũ ở phần bắc Cái Sắn. 

e. Sạt lở 

Trong giai đoạn 2010-2020, trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh xảy ra sạt lở vào 2 năm 2018 

và 2019. Thị trấn Vĩnh Thạnh không có sông lớn kết nối trực tiếp với sông Hậu nên ít 

chịu ảnh hƣởng của sự rút đáy sông trong quá trình tái phân phối đáy sông của sông Hậu. 

Tuy nhiên trong tƣơng lai, sạt lở ở địa bàn huyện Vĩnh Thạnh có thể sẽ gia tăng khi đáy 

sông Hậu tiếp tục sâu thêm do thiếu cát và phù sa. 

 

Hình 19 Số vụ và chiều dài sạt lở huyện Vĩnh Thạnh giai đoạn 2010-2020. Nguồn: 

Ban phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn. 
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 CHƢƠNG V:  HIỆN TRẠNG DƢỚI GÓC ĐỘ HÌNH THÁI ĐÔ THỊ  

 Các lý thuyết tham chiếu  5.1.

5.1.1. Lý thuyết của Spiro Kostov 

Spiro Kostov cho rằng, chất lƣợng quan trọng nhất về hình thái đô thị là nó tạo ra một 

không gian cộng đồng cho cái "chúng ta", bao gồm những dân cƣ sống trong đô thị đó. 

Ba yếu tố quan trọng nhất tạo nên hình thái đô thị là ranh giới bên ngoài, bên trong, và 

không gian trống quảng trƣờng trung tâm đô thị. Một đô thị không có ranh giới rõ ràng, 

hợp lý thì không trở thành một đối tƣợng không gian. Không có không gian trống ở trung 

tâm tốt thì không có sức sống. Cụ thể hơn:   

- Trong quá trình phát triển, các đô thị bị mất ranh giới bên ngoài, dẫn tới mất đối 

tƣợng. Để khắc phục, cần tái tạo ranh giới bên ngoài đồng thời lƣu ý giải quyết các 

vấn đề của vùng chuyển đổi (từ ngoài trở thành trong đô thị) trong quá trình đô thị 

hóa.  

- Các ranh giới bên trong tạo ra những khu vực có bản sắc khác nhau, đồng thời 

cũng có thể là biểu hiện mất công bằng. Để giảm thiểu mất công bằng, quy hoạch 

hình thái về ranh giới bên trong là tổ chức những tiểu vùng đô thị có bản sắc, có 

sức cạnh tranh, đồng thời đƣa ra giải pháp cân bằng xã hội.  

- Không gian trung tâm của các đô thị thƣờng có dạng quảng trƣờng, nơi hội tụ đám 

đông cho nhiều mục đích: chính trị, tôn giáo, họp chợ, văn hoá v.v. Những đô thị 

tự phát sau này, không có quy hoạch thƣờng bị thiếu hụt về quy mô và chất lƣợng 

của các không gian trung tâm này. Để có đƣợc một hình thái đô thị tốt, cần có một 

(hoặc một vài) khu trung tâm quảng trƣờng công cộng đủ lớn, có kết nối tốt, có 

thiết kế hợp lý và các công năng đa dạng, hấp dẫn. 

5.1.2. Lý thuyết của Kevin Lynch 

Điều quan trọng nhất đối với hình thái đô thị là nó tạo ra khả năng nhận diện thị giác một 

cách rõ ràng, đặc trƣng. Các yếu tố chính của hình thái đô thị bao gồm 5 yếu tố: Tuyến, 

Nút, Khu vực (mảng), Cạnh biên (vành đai), Điểm nhấn (cột mốc). Từ đó, đặt ra những 

yêu cầu hình thái đối với đô thị, bao gồm: 

- Một đô thị tốt cần có những điểm nhấn (landmark). Điểm nhấn này nhƣ logo của 

đô thị, không chỉ là hấp dẫn thị giác, mà còn có giá trị định hƣớng chiến lƣợc và 

tập trung đầu tƣ, kinh tế. Cần xác định và tạo ra những điểm nhấn, với hình thức 

đặc biệt, ở những vị trí đặc biệt, có tầm nhìn đặc biệt, dành cho mục đích đặc biệt. 

Landmark này phải phù hợp với triết lý, tầm nhìn chung của đô thị. 
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- Cần xác định một số tuyến (path) trọng điểm, với giá trị không gian đặc biệt, hấp 

dẫn. Đây cũng là nơi hội tụ những hoạt động kinh tế xã hội quan trọng nhất.  

- Một hình thái đô thị tốt sẽ có những cấu trúc mảng (district) đặc sắc, đƣợc thể hiện 

rất rõ nét trên bản đồ hình nền. Những cấu trúc đặc sắc này sẽ là không gian cho 

những chƣơng trình hoạt động kinh tế xã hội khác nhau. Cấu trúc hợp lý sẽ dẫn tới 

chƣơng trình hoạt động hợp lý. Trên thực tế, có rất nhiều cấu trúc không hợp lý. 

Những cấu trúc tự phát thƣờng đạt đƣợc một số tiêu chí, nhƣng về tổng thể không 

phải tối ƣu. Các đô thị cũng cần tạo lập đƣợc các khu vực có bản sắc riêng trong 

một bản sắc chung của đô thị, ví dụ khu phố cổ Hà Nội, khu phố Tàu ở TP Hồ Chí 

Minh…  

- Cần xác lập những cạnh biên (edge) đặc sắc của đô thị, vừa để nhận diện khu vực, 

vừa tạo ra những không gian cảnh quan đa dạng. Cạnh biên có thể là song, đƣờng 

vành đai, dải xanh…  

- Đô thị cần xác định đƣợc các nút, là nơi giao của các tuyến không gian, có thể là 

nút giao thông, quảng trƣờng, vƣờn hoa. Nút tụ tập dân chúng sau khi di chuyển 

theo các tuyến.  

5.1.3. Lý thuyết của Jane Jacobs 

Một đô thị tốt quan trọng nhất là phải có sự đa dạng. Muốn vậy cần có mật độ cao và 

những cấu trúc không gian đặc thù hỗ trợ sự đa dạng đó. Chiều dài ô phố, sự đa dạng về 

các loại lô đất, đa dạng về kiến trúc và bề rộng lề đƣờng là những chỉ số quan trọng nhất. 

Trên cơ sở đó, cần xem xét các vấn đề sau: 

- Chiều dài lô phố tối ƣu. Nếu ngắn quá thì các lô phố quá mỏng, sẽ không có sự đa 

dạng không gian. Nếu sâu quá thì sẽ không đảm bảo diện tích mặt đƣờng tối ƣu. 

- Các lô phố phải đa dạng về kích thƣớc, hình dáng, vị trí, thì mới có đƣợc sự đa 

dạng về giá đất và mục đích sử dụng, phù hợp cho những mục đích khác nhau.  

- Kiến trúc phải đa dạng về độ tuổi, kích thƣớc, phong cách, suất đầu tƣ, để có thể là 

không gian cho các tầng lớp và công năng đô thị đa dạng. 

- Vỉa hè là không gian đô thị quan trọng nhất, cần đảm bảo về độ rộng, độ an toàn, 

thiết kế hợp lý cho rất nhiều loại công năng.  

5.1.4. Lý thuyết của R. Ventury, W.H. Whyte 
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Đƣờng phố là cấu trúc quan trọng nhất của đô thị. Nó là không gian sống, không gian 

giao tiếp của các đơn vị, cá thể tham gia chính vào cuộc sống đô thị. Một đô thị có ổn hay 

không nằm ở cấu trúc đƣờng phố. Do vậy, cần lƣu ý:  

- Độ rộng của đƣờng và tốc độ giao thông có quan hệ lớn tới giá trị tuyến phố. 

Đƣờng quá hẹp gây ách tắc, đƣờng quá rộng tạo ngăn cách. Tốc độ càng nhanh thì 

giá trị thƣơng mại hai bên càng giảm. 

- Mặt cắt qua đƣờng, với các tính chất chiều cao, khoảng lùi có liên quan tới những 

yếu tố kỹ thuật nhƣ che bóng, chiếu sáng, thông gió, và ảnh hƣởng đến cảm nhận 

về đô thị. 

- Mặt đứng tuyến phố với những hình thức kiến trúc, công năng, quảng cáo v.v. Thể 

hiện sự tự do, sống động và năng lực hoạt động của tuyến phố. Mặt đứng quá đơn 

điệu thể hiện sự đơn điệu về thành phần, công năng và thiếu sức sống tự nhiên 

theo thị trƣờng. Mặt đứng quá hỗn loạn thể hiện sự rối loạn trong quản lý thị 

trƣờng. 

5.1.5. Lý thuyết của Le Corbusier 

- Chất lƣợng không gian đô thị phụ thuộc vào số lƣợng và chất lƣợng khoảng trống 

trong không gian đô thị, nhằm tạo môi trƣờng xanh, sạch, đẹp, đầy đủ nắng, không 

khí cho ngƣời dân. Cần lƣu ý: 

- Tổng diện tích đất xanh công viên trong đô thị, để nghỉ ngơi, thƣ giãn. 

- Diện tích đất nông nghiệp đô thị, để cung cấp thực phẩm sạch và những hoạt động 

gần gũi với nông nghiệp cho ngƣời dân. 

- Độ thuận tiện trong việc tiếp cận của ngƣời dân từ các toà nhà tới các không gian 

xanh đó. 

- Những điều kiện kỹ thuật khác nhƣ chiếu sáng, thông gió.  

5.1.6. Lý thuyết theo Stan Gehl 

Chất lƣợng không gian đô thị nằm ở không gian trống đô thị, ở khoảng đệm giữa các 

công trình. Chất lƣợng của chúng phụ thuộc vào giá trị sử dụng của chúng cho ngƣời đi 

bộ và xe đạp. Những không gian này đề cần ở ngang tầm mắt nhìn. Cụ thể cần xem xét 

các không gian sau: 

- Không gian đi bộ. 

- Không gian giao lƣu, gặp gỡ. 
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- Không gian để thể hiện bản thân, vui chơi, tập luyện. 

- Không gian ngắm cảnh, thƣởng thức. 

- Không gian đi xe đạp. 

5.1.7. Lý thuyết của Christopher Alexander 

Các môi trƣờng sống đô thị tốt đều có khả năng thích nghi cao. Sự thích nghi ở cấp độ 

địa phƣơng chỉ đạt đƣợc khi ngƣời dân bản địa tự xây dựng. Trong xã hội truyền thống 

nơi ngƣời dân tự kiến tạo môi trƣờng sống, sự thích nghi mang tính tự nhiên. Trong xã 

hội hiện đại, môi trƣờng xây dựng không đƣợc kiến tạo bởi ngƣời dân địa phƣơng. Do 

đó, pattern (dạng thức, kiểu mẫu) đƣợc xác định là các nhân tố cấu trúc khiến môi trƣờng 

có tác động tích cực đến cuộc sống, và đƣợc thực hiện bởi sự tham gia của mọi thành 

phần xã hội, từ đó môi trƣờng sống có thể tự sản sinh hiệu quả. C. Alexander đề xuất 253 

pattern cho các đô thị, từ quy mô tổng thể cho đến chi tiết, ví dụ một số pattern có thể 

phù hợp với quy hoạch chung nhƣ: 

- Dải đô thị- nông thôn: đan cài các khu vực thành thị với nông thôn giống nhƣ các 

ngón tay. Bề rộng của các dải đô thị tối đa là 1 dặm (1,6km), của dải nông thôn tối 

thiểu 1 dặm.  

- Tuyến “phố nông thôn”: đƣợc mô tả nhƣ viền hoa ren đăng-ten, nói về sự phát 

triển tự phát các cụm dân cƣ dọc theo tuyến đƣờng liên vùng hoặc đƣờng giao 

thông đối ngoại giáp thành phố.  

- Hòa trộn văn hóa: đƣợc ví nhƣ bức khảm mosaic. Đô thị không nên bị phân chia 

thành các khu vực tách biệt nhƣ ghetto nhƣng cũng không quá lộn xộn bão hòa để 

mất bản sắc khu vực và nhàm chán. Hình thái mosaic là trung gian, vừa pha trộn 

các nhóm cƣ dân mà vẫn có những mảnh ghép đặc sắc riêng.  

- Phân tán công việc: cần bố trí phân tán nhà máy, công trình dịch vụ công cộng, 

văn phòng, để giảm thiểu tắc đƣờng và tạo nên các trung tâm thứ cấp, các công 

trình điểm nhấn thứ cấp.  

- Địa điểm thiêng: mỗi đô thị cần những địa điểm thiêng, lƣu giữ bí ẩn sức mạnh 

tinh thần của đô thị.  

- Cuộc sống về đêm: hình thái và chức năng đô thị cần đƣợc tổ chức để đảm bảo 

nhu cầu cả ban ngày và ban đêm.  

- Bến nƣớc: nƣớc là yếu tố tạo thị quan trọng, cần có cách xử lý phần tiếp giáp và 

kết nối giữa không gian mặt nƣớc với đất liền.  
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5.1.8. Các lý thuyết khác về tri giác không gian 

- Lấy tri giác con ngƣời làm trung tâm, chủ yếu là tri giác thị giác. Sự cảm nhận các 

giác quan, khả năng và phƣơng cách con ngƣời di chuyển trong thành phố sẽ tác 

động đến hình thái đô thị. Các lý thuyết trên đã đề cập đến đặc điểm tri giác không 

gian của con ngƣời. Ngoài ra, còn có một số vấn đề khác nhƣ: 

- Chuỗi điểm nhìn: Khi con ngƣời di chuyển trong đô thị xẽ xuất hiện lần lƣợt các 

điểm nhìn khác nhau để hình thành một chuỗi điểm nhìn, nhƣ một đoạn video 

hoặc phim. Vì vậy, cần xây dựng những “kịch bản” chuỗi điểm nhìn.  

- Tỷ lệ không gian: tƣơng quan về kích thƣớc giữa những khoảng trống với khối đặc 

công trình, giữa khoảng cách các vị trí giao cắt, công trình điểm nhấn. Tỷ lệ sẽ cho 

biết mức độ đóng- mở của các không gian và hình ảnh thị giác có bị “buồn”, 

“mỏi” hay không? 

- Cảm nhận hình ảnh đô thị thay đổi theo khoảng cách giữa ngƣời nhìn với đô thị. 

Khoảng cách từ mắt ngƣời nhìn đến các vật thể trong đô thị từ gần đến xa sẽ thấy: 

diện – khối – toàn cảnh (panorama) – hình bóng không gian (silhouette). Trong 

quy hoạch chung, panorama và silhouette cần đƣợc tính đến, góp phần nhận diện 

đô thị tốt hơn.  

- Tác động của đô thị đến các giác quan của con ngƣời bao gồm: thị giác, xúc giác 

(chất cảm bề mặt đô thị), khứu giác (mùi), vị giác, (món ăn) thính giác (tiếng ồn, 

âm thanh đô thị).  

5.1.9. Lý thuyết văn hóa đô thị  

Các đô thị hình thành và phát triển sẽ tạo nên văn hóa đặc thù của chúng, nhƣ là một 

phần quan trọng của bản sắc. Khi quy hoạch đô thị, cần sử dụng các yếu tố huyền thoại, 

nơi chốn, tâm lý, địa văn hóa…  Ở đây, quan tâm đến: 

- Huyền thoại: khi đô thị hình thành và phát triển sẽ tạo nên các huyền thoại.  

- Tính cách cƣ dân đô thị: hiểu đƣợc tính cách đô thị sẽ đƣa ra các phƣơng án tổ 

chức không gian gần gũi, phù hợp với ngƣời dân.  

5.1.10. Lựa chọn tiêu chí đánh giá đối với Cần Thơ  

Sau khi tổng hợp các lý thuyết trên và tình hình thực tế của Cần Thơ, lựa chọn sử dụng 

các tiêu chí Điểm, Tuyến, Diện, Khối để đánh giá hình thái đô thị:  

- Điểm: là những điểm không gian có giá trị nhận dạng đặc biệt, do công năng hoặc 

vị trí hoặc hình thức không gian của nó. Những điểm quan trọng trong đô thị bao 
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gồm: cửa ngõ, trung tâm, các điểm tâm linh, di tích và không gian công cộng, 

những điểm nhấn cảnh quan, các công trình kiến trúc điểm nhấn. Trong đó, cửa 

ngõ và trung tâm là hai loại điểm quan trọng nhất mà mọi không gian đô thị tốt 

đều cần phải có. 

- Tuyến: là những dải không gian dài, có tính dẫn hƣớng. Tuyến là sự tập trung 

những thứ đáng nhớ, đáng trải nghiệm trong một đô thị thành dải, có tác dụng xâu 

chuỗi các sự kiện rời rạc, tạo thành tổng thể cao hơn, có giá trị hơn. Trong một đô 

thị, những tuyến quan trọng nhất bao gồm: Tuyến ranh giới đô thị hoặc ranh giới 

giữa đô thị và nông thôn, Tuyến ranh giới giữa các tiểu vùng trong đô thị nhƣ các 

vùng công năng, quận huyện, phƣờng xã, Tuyến phố chính, hoành tráng, có thể là 

tuyến phố thƣơng mại hay hành chính; tuyến đi bộ, đi xe đạp, ngắm cảnh, tuyến 

không gian xanh, mặt nƣớc, tuyến kết nối giữa các điểm nhấn v.v.  

- Diện: là cấu trúc những lô phố đô thị, đƣợc cấu thành bới 3 yếu tố chính: mạng 

lƣới giao thông cấp 3, cấu trúc chia lô đất địa chính và cấu trúc xây dựng (mặt 

bằng hình nền). Những cấu trúc này không chỉ quyết định hình thức, cảm nhận 

không gian của các ô phố, mà còn trực tiếp tác động đến những vấn đề kinh tế, văn 

hoá xã hội và môi trƣờng, thông qua sự cho phép mật độ, độ đa dạng đến đâu. 

- Khối: là hình ảnh ba chiều của không gian đô thị, nó có tác dụng nhận diện từ trên 

cao, từ xa, và cũng ảnh hƣởng đến cấu trúc kinh tế, văn hoá xã hội trong nội tại. 

Về cơ bản, có những thể loại hình khối chính của đô thị là: nhiều nhà cao tầng rải 

rác trên nền phẳng của giao thông và không gian xanh, tất cả trung bình, tạo thành 

các dãy phố bao quanh các lõi không gian trống. Tất cả thấp tầng, mật độ cao, có 

thể có một hai công trình điểm nhấn cao vọt lên. Theo kinh nghiệm quốc tế, hình 

khối đô thị không ảnh hƣởng đến mật độ. Cả 3 hình thức khối nói trên đều có thể 

đạt mật độ nhƣ nhau. Tuy nhiên, mỗi dạng hình khối sẽ có một thông điệp khác, 

và một công năng đô thị hoàn toàn khác. Loại khối cao tầng có ƣu điểm nhận dạng 

từ xa, biểu thị một đô thị lớn, hoành tráng, trung tâm kinh tế tài chính, nhƣ 

Manhattan hay Hong Kong. Hình thái này có thể đƣợc tổ chức tốt thì sẽ rất hiệu 

quả về kinh tế, giao thông, không gian xanh. Tuy nhiên, yếu điểm cơ bản của tổ 

chức này là không tạo ra đƣợc những tuyến phố, là không gian xã hội cơ bản của 

đô thị. Đô thị trong trƣờng hợp này sẽ nhƣ những cỗ máy khổng lồ chứ không 

giống nhƣ không gian sống thân thuộc của mỗi ngƣời dân. Hình thức thứ 2 phổ 

biến ở các đô thị châu Âu, có hình thái mặt phố đẹp, hoành tráng, kết hợp với 

không gian xanh, an toàn ở trong. Khối tích nhà cửa vừa phải, vừa có thể chiêm 

ngƣỡng, vừa không quá khổng lồ, áp đảo. Đây là dạng khối tích đẹp và dễ chịu 
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nhất của đô thị. Tuy nhiên, yếu điểm chính của nó là đắt tiền, không phù hợp lắm 

với điều kiện kinh tế thấp. Loại thứ 3 là đô thị truyền thống, thấp tầng, mật độ cao, 

chỉ có một vài điểm nhấn cao nhƣ nhà thờ, trung tâm thƣơng mại, cao ốc văn 

phòng v.v. Đây là cấu trúc rất hiệu quả cho những phát triển tự phát, từ kinh tế cá 

thể. Nó cho phép có sự đa dạng về thành phần, có chỗ cho ngƣời nghèo, cho nền 

kinh tế phi chính quy, tạo ra những không gian tỷ lệ nhỏ, thân mật. Tuy nhiên, yếu 

điểm chính của nó là hạ tầng kém, ít không gian xanh, không gian công cộng, kém 

hoành tráng. 

 Phân tích hiện trạng  5.2.

5.2.1. Quận Ninh Kiều 

- Điểm: Là quận trung tâm lịch sử, Ninh Kiều có một số điểm không gian hấp dẫn, thu 

hút cƣ dân cũng nhƣ du khách, tuy nhiên còn nhiều điểm chƣa thực sự phát huy lợi 

thế vị trí.  

+ Cửa ngõ: Phía Đông Nam có 3 cửa ngõ là cầu Quang Trung, cầu Hƣng Lợi và 

cầu Cái Răng, với chất lƣợng kiến trúc trung bình. Khu vực đầu cầu chƣa đƣợc 

chú trọng để tạo hình ảnh tiến vào trung tâm. 

Phía Đông Bắc có bến phà Cần Thơ cũ để đi Cái Vồn bằng đƣờng thủy, không có 

hình ảnh dễ ghi nhớ.  

+ Công trình có tính dẫn hƣớng thị giác: UBND Thành phố, Bệnh viện đa khoa 

Cần Thơ, tòa nhà Vincom, khách sạn Mƣờng Thanh, chợ Cần Thơ, cầu Tình Yêu.  

+ Nơi chốn thiêng, dẫn hƣớng tâm linh: quận Ninh Kiều có một số ngôi chùa đƣợc 

xây dựng bởi các nhóm dân tộc khác nhau, đó là: chùa Phật Học của ngƣời Việt, 

chùa Ông (Quảng Triệu Hội Quán) của ngƣời Hoa, chùa Munirensay của ngƣời 

Khmer. Nhà thờ Công giáo có thể kể đến: nhà thờ chính tòa Thánh tâm Chúa Giê-

su, nhà thờ Tham Tƣớng, nhà thờ giáo xứ An Thạnh.  

+ Quảng trƣờng: công viên Lƣu Hữu Phƣớc và bến Ninh Kiều hiện đƣợc sử dụng 

nhƣ quảng trƣờng. Quận Ninh Kiều chƣa có quảng trƣờng trung tâm mang tầm cỡ 

đô thị loại 1.  

+ Bến nƣớc: bến Ninh Kiều là không gian công cộng quan trọng của thành phố, 

cùng với các bến nhỏ dọc theo sông Cần Thơ, sông Hậu, góp phần tạo nên bản sắc 

đô thị sông nƣớc. Bến Ninh Kiều đƣợc kết hợp với quảng trƣờng, vƣờn hoa, là 

một trong những bến nƣớc đẹp nhất Việt Nam.  
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Cầu Hƣng Lợi, Cầu Quang Trung, Bến phà Cần Thơ, Chợ Cần Thơ 

 

      

Tòa nhà Vincom, KS Mƣờng Thanh 
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Chùa Ông, chùa Munirensay 

        

Bến Ninh Kiều, công viên Lƣu Hữu Phƣớc 

- Tuyến: quận Ninh Kiều có các tuyến không gian đáng chú ý sau: 

+ Đƣờng biên sông nƣớc: sông Cần Thơ phía Đông Nam và sông Hậu phía Đông 

Bắc. Ranh giới này cố định trong suốt quá trình phát triển, trở thành một thuộc 

tính góp phần tạo nên bản sắc của quận. Trên đƣờng biên này, mới chỉ có khu vực 

bến Ninh kiều là phát huy tác dụng về cả lịch sử, công năng, hình ảnh của một Cần 

Thơ sông nƣớc, trên bến dƣới thuyền. Phần còn lại của ranh giới nƣớc chƣa phát 

huy tác dụng. Dọc theo sông Hậu, không thấy hình ảnh trung tâm Cần Thơ ven 

sông.  

+ Tuyến không gian nƣớc: các kênh, rạch với đƣờng phố hai bên tạo nên các tuyến 

không gian uốn lƣợn, nên thơ. Tuy nhiên có một số tuyến bị cụt, nếu có thể khơi 

thông thì sẽ thuận lợi phát triển giao thông thủy.  

+ Tuyến phố chủ đạo: Tuyến đƣờng 30/4- đại lộ Hòa Bình là nơi tập trung nhiều 

công trình hành chính, văn phòng, trung tâm thƣơng mại, không gian công cộng 

của thành phố Cần Thơ. Đặc biệt việc tập trung hệ thống trung tâm hành chính ở 

một đầu là một yếu tố định hƣớng quan trọng. Tuyến phố có đèn trang trí rực rỡ. 
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Tuy nhiên, tính dẫn hƣớng về không gian của tuyến này chƣa tối ƣu, do thiếu điểm 

nhấn không gian ở đầu và cuối tuyến. Không gian vỉa hè đi bộ không lớn, khoảng 

lùi công trình hẹp, hệ thống cây xanh, biển hiệu chƣa có ý tƣởng rõ ràng. 

+ Tuyến phố kinh doanh đặc thù: Đƣờng Nguyễn Trãi là phố thời trang, định 

hƣớng về công năng tốt. Tuyến phố ẩm thực Sông Hậu hoạt động tấp nập về đêm.  

Tuy nhiên, về hình thái không gian, các tuyến này vẫn chƣa đặc sắc.  

+ Tuyến đi bộ: hiện có tuyến đi bộ dọc bến Ninh Kiều, qua cầu Tình yêu đến bến 

tàu Khách sạn Victoria, đƣợc thiết kế bắt mắt.  

     

Sông Cần Thơ và cầu Tình Yêu 

      

Rạch rau muống, đèn đêm trên phố 
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Tuyến phố 30/4 và Nguyễn Trãi 

- Diện: quận Ninh Kiều có các dạng cấu trúc bề mặt sau: 

+ Những khu công cộng lớn, có cấu trúc nội bộ riêng: các trƣờng đại học, bệnh 

viện, hành chính.  

+ Khu đô thị Pháp cổ quanh bến Ninh kiều và những khu đô thị mới và tái định 

cƣ, có cấu trúc ô phố dạng bàn cờ, với các phố chia lƣới nhỏ 40-50m, thông nhau 

tạo thành mạng. Hệ thống hạ tầng kết nối theo mạng đƣờng. Tất cả các nhà trong 

đó đều là nhà mặt phố, có giá trị thƣơng mại. Thƣờng là hai lớp nhà úp lƣng vào 

nhau. Các lô đất chia đều theo tiêu chuẩn 4-5m mặt tiền, sâu 15-20m. Thành phần 

dân cƣ chủ yếu là trung lƣu, cán bộ, tiểu thƣơng. Hình thức kiến trúc nhà lô phố 

chiều cao 2-4 tầng. 

+ Ở góc Tây Nam, phƣờng An Bình, có cấu trúc định cƣ nông thôn truyền thống, 

chia các lớp: kênh nƣớc- đƣờng ven kênh- nhà- vƣờn cây trái- ruộng lúa.  

+ Các khu dân cƣ tự phát truyền thống: là những cấu trúc hẻm nhỏ, dày đặc, ngoằn 

nghèo, với nhiều ngõ cụt. Bên trong các hẻm, mật đô dân cƣ và xây dựng dày đặc, 

các lô đất chia to nhỏ khác nhau, hình thức đa dạng. Hình thức kiến trúc cũng đa 

dạng, có tỷ lệ nhà thấp, nhà tạm cao. Chỉ có những lô đất bên ngoài hoặc ở đầu các 

hẻm lớn là có giá trị kinh doanh thƣơng mại. Những lô trong hẻm nhỏ, sâu thƣờng 

chỉ để ở. Thành phần dân cƣ đa dạng, với tỷ lệ dân nghèo thành thị, thu nhập thấp 

rất cao. Hạ tầng kỹ thuật, nhất là thoát nƣớc, xử lý nƣớc thải thƣờng gặp khó khăn. 

Những vùng lõi thƣờng có hiện tƣợng ngập úng cục bộ. Không gian hẹp, thƣờng 

có vấn đề về thông gió, chiếu sáng tự nhiên, ẩm thấp, ô nhiễm. 

Đặc điểm nổi bật về cấu trúc diện lô phố của Ninh kiều là tỷ lệ rất lớn loại hình 

cấu trúc hẻm tự phát truyền thống, phân bổ rộng khắp các phƣờng. Những cấu trúc 

ô cờ còn lại không có gì đặc biệt so với các đô thị khác. Những lô phố hẻm truyền 
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thống có nhiều vấn đề về kỹ thuật, nhƣng có rất nhiều điểm mạnh về kinh tế, văn 

hoá xã hội, đã đƣợc lý thuyết đô thị học nghiên cứu trên toàn thế giới. Nhờ cấu 

trúc này mà Ninh Kiều có đƣợc mật độ dân cƣ và độ đa dạng rất lớn, là điều kiện 

quan trọng nhất để phát triển kinh tế đô thị. Vấn đề là cần phải giải quyết, nâng 

cấp để giảm thiểu những yếu điểm về hạ tầng và gia tăng hiệu quả về không gian 

kinh tế, văn hoá xã hội.   

      

Trƣờng Đại học Cần Thơ 

      

Khu phố ô bàn cờ ở phƣờng Tân An 

      

Khu phố truyền thống tự phát phƣờng An Cƣ 
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Khu định cƣ nông thôn truyền thống phƣờng An Bình 

- Khối: hình ảnh không gian ba chiều của Ninh Kiều có đặc điểm:  

+ Do Cần Thơ là đô thị có nền đất yếu, và nhu cầu cũng chƣa nhiều, cộng thêm 

khí hậu nóng, nhiều giờ nắng, nên về cơ bản các công trình xây dựng ở đây có 

dạng nhỏ bé, dàn trải với mật độ cao trên mặt bằng trừ một vài điểm đặc biệt nhƣ 

toà nhà Vincom, KS Mƣờng Thanh.  

+ Tuy vậy, quận Ninh Kiều vẫn là khu vực có nhiều nhà cao tầng nhất thành phố 

Cần Thơ, đặc biệt ở khu vực ven sông Cần Thơ, gần bến Ninh Kiều.  

+ Silhouette của Ninh Kiều đƣợc cảm nhận chủ yếu từ hai phía, phía sông Hậu và 

sông Cần Thơ. Từ phía sông Hậu, hiện nay về cơ bản không có công trình. Từ 

phía sông Cần Thơ là sông nhỏ, nên những khối tích nhà cửa thấp nhỏ, xen lẫn 

bóng cây, cũng tạo ra độ duyên dáng của một đô thị ven sông.  

     

Silhouette quận Ninh Kiều 

5.2.2. Quận Bình Thuỷ 

- Điểm: quận Bình Thủy có một số điểm không gian đáng chú ý sau:   

+ Cửa ngõ hàng không: Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ (sân bay Trà Nóc) theo 

tiêu chuẩn 4E của ICAO, kiến trúc hiện đại. Đây cũng là cửa ngõ chung của thành 

phố Cần Thơ.  
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+ Cửa ngõ sông nƣớc: bến đò Cồn Khƣơng kết nối với thị xã Bình Minh, Vĩnh 

Long.  Bến đò Cô Bắc kết nối giao thông đƣờng thủy với Cồn Sơn và huyện Bình 

Tân, tỉnh Vĩnh Long. Cảnh quan tự nhiên tốt, nhƣng khả năng ghi nhớ địa điểm 

không cao, cần cải tạo, góp phần tăng cƣờng hấp dẫn khách du lịch đến Cồn Sơn.  

+ Công trình có tính dẫn hƣớng thị giác: UBND quận Bình Thủy, cầu Bình Thủy. 

Quận có ít công trình điểm nhấn, khả năng dẫn hƣớng thị giác không cao.  

+ Nơi chốn thiêng, dẫn hƣớng tâm linh, lịch sử: Nơi chốn thiêng, dẫn hƣớng tâm 

linh: đình Bình Thủy, chùa Long Quang, chùa Nam Nhã, chùa Hội Linh, nhà thờ 

họ Dƣơng, di tích căn cứ vƣờn Mận. Nhìn chung, kiến trúc theo kiểu chiết trung, 

phong cách chùa đặc sắc miền Tây Nam Bộ.  

      

Sân bay Trà Nóc, Bến đò Cô Bắc  

      

Cồn Sơn, UBND quận Bình Thủy 
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Đình Bình Thủy, Nhà cổ họ Dƣơng 

- Tuyến: quận Bình Thủy có một số tuyến không gian:  

+ Tuyến không gian nƣớc: tuyến ven sông Hậu và hai bên sông Bình Thủy, sông 

Trà Nóc cũng nhƣ các rạch. Rạch, sông nhiều, liên thông với nhau; tuy nhiên, nhà 

ở đƣợc dựng trên bờ kênh nên đi trên đƣờng bộ không thấy cảnh quan sông nƣớc, 

do đó giá trị cảnh quan nƣớc chƣa phát huy.  

+ Tuyến phố chủ đạo: quận Bình Thủy có 3 tuyến đƣờng chính theo hƣớng Tây 

Bắc- Đông Nam là: tuyến Cách Mạng Tháng Tám- Lê Hồng Phong (QL 91) gần 

sông Hậu, đƣờng Võ Văn Kiệt kết nối trung tâm thành phố với sân bay, đƣờng 

Nguyễn Văn Linh (QL 91B). Hƣớng Tây Nam- Đông Bắc (hƣớng ra sông Hậu) có 

đƣờng Đặng Văn Dầy mới xây dựng. Hiện nay, cả 3 tuyến này đều chƣa có đƣợc 

bản sắc về công năng và hình thái để thành những tuyến chính đô thị. Các tuyến 

phố trên vẫn chỉ mang chức năng giao thông là chính, chƣa đủ yếu tố văn hóa, 

kiến trúc cảnh quan, nơi chốn để trở thành tuyến phố chủ đạo hấp dẫn. Ngoài ra, 

các tuyến này không có mạng lƣới đƣờng cấp nhỏ hơn để phụ trợ, chủ yếu là hẻm, 

do đó gây ách tắc giao thông trong giờ cao điểm.  

+ Đƣờng biên đô thị - nông thôn: Tuy tất cả các phƣờng của quận Bình Thuỷ đều 

đạt mật độ dân cƣ để có thể coi nhƣ đô thị, nhƣng về cấu trúc hình thái thì khu vực 

nhà vƣờn ven kênh rạch là cấu trúc nông thôn truyền thống của vùng Cần Thơ. 

Ranh giới hiện nay giữa đô thị và vùng nông thôn là đƣờng Võ Văn Kiệt. Tuy 

nhiệ, trong quy hoạch thì đƣờng Võ Văn Kiệt sau này sẽ vào trung tâm. Khi đó 

ranh giới đô thị nông thôn sẽ là đƣờng QL 91B. Tuyến đƣờng này về cơ bản cũng 

nhƣ một con đê, cộng với dải sân bay và dải đất cao hơn ven sông Hậu thì quận 

Bình Thuỷ có thể coi nhƣ đã đƣợc bảo vệ 3 mặt, chỉ cần bổ sung phía ven sông 

Bình Thuỷ. Nhƣng khu vực ngoài QL 91C thì sẽ chƣa đƣợc bảo vệ chống ngập 

diện rộng trong tƣơng lai.  
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Sông Bình Thủy và tuyến QL 91 

- Diện: Đặc điểm nổi bật về cấu trúc diện lô phố của Bình Thủy là tỷ lệ tƣơng đối cân 

bằng giữa các loại diện. Cấu trúc ô cờ nằm ở khu vực trung tâm quận, nơi có UBND 

quận và một số cơ quan công sở. Những lô phố hẻm truyền thống chủ yếu nằm ở khu 

vực cuối sông Bình Thủy và giáp ranh với quận Ninh Kiều, có nhiều vấn đề về kỹ 

thuật, nhƣng có rất nhiều điểm mạnh về kinh tế, văn hoá xã hội, cần phải giải quyết 

những nhƣợc điểm, nâng cấp để giảm thiểu những yếu điểm về hạ tầng và gia tăng 

hiệu quả về không gian kinh tế, văn hoá xã hội. Cụ thể:  

+ Những khu công cộng lớn, có cấu trúc nội bộ riêng nhƣ: Cảng hàng không Cần 

Thơ, các khu vực an ninh quốc phòng. 

+ Khu đô thị mới có cấu trúc ô phố dạng bàn cờ, đƣợc quy hoạch theo tiêu chuẩn 

hiện hành, hạ tầng kỹ thuật thuận lợi, dân cƣ chủ yếu là nhóm trung lƣu trở lên: cụ 

thể hiện nay có khu dân cƣ Ngân Thuận.  

+ Các khu dân cƣ tự phát truyền thống: khu vực gần sông Bình Thủy và giáp quận 

Ninh Kiều.  

+ Phía Tây Nam có cấu trúc định cƣ nông thôn truyền thống.  

      

Cảng hàng không Cần Thơ 
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Khu dân cƣ mới Ngân Thuận  

      

Khu dân cƣ tự phát truyền thống ở phƣờng An Thới 

      

Khu định cƣ nông thôn truyền thống phƣờng Long Tuyền 

- Khối: quận Bình Thủy chủ yếu là nhà thấp tầng với mật độ cao, hiện chƣa có nhà cao 

tầng nào đáng kể. Là một quận trung tâm, Bình Thủy cần thúc đẩy nhiều nhà cao tầng 

hơn với ý tƣởng không gian rõ ràng.  

5.2.3. Quận Cái Răng 

- Điểm: quận Cái Răng có một số điểm không gian chính sau: 

+ Các cây cầu bắc qua sông Cần Thơ, nối với quận Ninh Kiều nhƣ cầu Quang 

Trung, cầu Hƣng Lợi và cầu Cái Răng, với chất lƣợng kiến trúc trung bình, cần 

chỉnh trang cầu và khu vực đƣờng dẫn cầu để dễ nhận biết địa điểm cửa ngõ hơn. 
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+ Các công trình điểm nhấn, định hƣớng thị giác nhƣ Bến xe Cần Thơ, Big C Cần 

Thơ, đặc biệt có cầu Cần Thơ, đồng thời là cửa ngõ của cả thành phố, là một địa 

điểm dễ ghi nhớ.  

+ Những cửa ngõ đƣờng bộ khác nhƣ: Trạm thu phí Cần Thơ- Phụng Hiệp trên 

quốc lộ 1A, giáp với tỉnh Hậu Giang, Nút giao Quang Trung- Võ Nguyên Giáp 

trên QL 91C. 

+ Bến nƣớc: chợ nổi Cái Răng, một nơi chốn đặc sắc của quận cũng nhƣ thành 

phố, thể hiện văn hóa sông nƣớc.  

+ Nơi chốn thiêng, dẫn hƣớng tâm linh, lịch sử: đình Thần Nƣớc Vận, đại chủng 

viện Thanh Quý.  

      

Cầu Cần Thơ, Trạm thu phí Cần Thơ- Phụng Hiệp 

      

Đình Thần Nƣớc Vận, chợ nổi Cái Răng 

- Tuyến: là một quận mới, Cái Răng chƣa có tuyến phố nào đậm đặc văn hóa đô thị 

nhƣ quận Ninh Kiều. Một số tuyến không gian có thể kể đến: 

+ Đƣờng biên sông nƣớc: phía Tây Bắc giáp sông Cần Thơ, phía Đông Bắc giáp 

sông Hậu, phía Nam giáp tỉnh sông Hậu bởi kênh đào. Đƣờng biên nƣớc chƣa khai 
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thác đƣợc nhiều, trong đó có cồn Ấu và khu vực dọc sông Cần Thơ, sông Hậu. 

Đƣờng biên đất liền còn nhiều đất nông nghiệp để chuyển đổi đô thị hóa. 

+ Tuyến giao thông chính: Giao thông quận Cái Răng dựa trên 2 trục đƣờng chính 

là QL 1A và đƣờng Võ Nguyên Giáp. Các tuyến này không có mạng lƣới đƣờng 

cấp nhỏ hơn để phụ trợ, chủ yếu là hẻm, do đó gây ách tắc giao thông trong giờ 

cao điểm. Ngoài ra hiện vẫn chƣa có tuyến kết nối hai đƣờng này để tạo thành một 

trục tam giác giao thông chủ đạo. Theo kế hoạch sử dụng đất sẽ xây dựng tuyến 

đƣờng kết nối này.  

      

Sông Cần Thơ, đƣờng Võ Nguyên Giáp 

- Diện: quận Cái Răng có cấu trúc ô phố dạng bàn cờ và cấu trúc nông thôn nhiều hơn, 

cụ thể:  

+ Khu đô thị mới, khu công nghiệp có cấu trúc ô phố dạng bàn cờ, đƣợc quy 

hoạch theo tiêu chuẩn hiện hành, hạ tầng kỹ thuật thuận lợi: Các khu dân cƣ Vạn 

Phong, Nam Long, Phú Thứ, Long Thịnh; khu công nghiệp Hƣng Phú.  

+ Các khu dân cƣ tự phát truyền thống: tập trung ở phƣờng Lê Bình. là những cấu 

trúc hẻm nhỏ, dày đặc, ngoằn nghèo, với nhiều ngõ cụt, dịch vụ, môi trƣờng sống 

có nhiều hạn chế.  

+ Cấu trúc định cƣ nông thôn truyền thống: nằm ở khu vực phía Nam quận, chia 

các lớp: kênh nƣớc- đƣờng ven kênh- nhà- vƣờn cây trái- ruộng lúa.  
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Khu dân cƣ mới phƣờng Long Thịnh 

 

Khu dân cƣ truyền thống phƣờng Lê Bình 

 

Khu dân cƣ nông thôn phƣờng Thƣờng Thạnh 

- Khối: quận Cái Răng chủ yếu là các khu vực nhà thấp tầng và mảng xanh nông thôn. 

Công trình nổi bật để định hƣớng và ghi nhớ không gian là cầu Cần Thơ.  
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Silhouette quận Cái Răng  

5.2.4. Quận Ô Môn 

- Điểm: quận Ô Môn có nhiều khu công nghiệp, nhà máy, là khu vực tạo việc làm, thu 

nhập cho thành phố. Tuy nhiên các khu công nghiệp này chƣa có điểm nhấn không 

gian, chƣa khai thác đƣợc nhiều cảnh quan mặt nƣớc các sông, rạch. 

+ Cửa ngõ: Ở khu vực thị trấn Ô Môn cũ có nút giao DT 922 với QL 91, cạnh 

công viên Châu Văn Liêm, có khả năng ghi nhớ, phù hợp với quy mô đô thị.  

+ Công trình có tính dẫn hƣớng thị giác: công viên Châu Văn Liêm, chùa Pothi 

Somron bên sông Ô Môn, ống khói các nhà máy bên sông Hậu.  

+ Nơi chốn thiêng, dẫn hƣớng tâm linh, lịch sử: đình Thới An, Linh Sơn cổ miếu 

(do ngƣời Hoa dựng), chùa Pothi Somron (ngƣời Khmer xây). Các công trình tâm 

linh của các dân tộc khác nhau, đa dạng văn hóa.  

+ Công viên Châu Văn Liêm có chất lƣợng cảnh quan mức trung bình.  

+ Bến nƣớc: bến phà Thới An, bến phà Rạch Nóc, chƣa có khả năng ghi nhớ địa 

điểm bằng hình ảnh. 
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Công viên Châu Văn Liêm, phà Thới An 

- Tuyến: một số tuyến không gian ở quận Ô Môn:  

+ Tuyến không gian nƣớc: dọc theo sông Hậu, sông Ô Môn và các rạch. Dọc theo 

tuyến nƣớc, phần lớn nhà ở đƣợc dựng trên bờ sông, rạch nên đi trên đƣờng bộ 

không thấy cảnh quan sông nƣớc, do đó giá trị cảnh quan nƣớc chƣa phát huy.  

+ Tuyến đƣờng chính: QL 91 là tuyến đƣờng đối ngoại cũng nhƣ kết nối hai trung 

tâm của quận với nhau. Tuyến này có vai trò giao thông quan trọng nhƣng chƣa 

hấp dẫn về mặt thị giác, hoạt động, văn hóa, khoảng cách giữa hai chức năng quá 

xa mà không có điểm tập trung dân cƣ ở giữa để đảm bảo bán kính phục vụ các 

chức năng.  

+ Tuyến không gian chủ đạo: Trần Hƣng Đạo ở phƣờng Châu Văn Liêm là tuyến 

không gian chủ đạo của khu vực thị trấn Ô Môn cũ.  
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Sông Ô Môn, QL 91 

- Diện: là một quận mới, Ô Môn có cấu trúc nông thôn nhiều nhất, sau đó là cấu trúc ô 

bàn cờ, khu dân cƣ tự phát truyền thống. Cấu trúc khu ở nông thôn là một mô hinh 

đặc sắc ở miền Tây, chạy dọc theo sông nƣớc nên khả năng kết nối các chức năng 

dịch vụ không thuận tiện. Cụ thể:  

+ Khu đô thị mới, khu công nghiệp có cấu trúc ô phố dạng bàn cờ, đƣợc quy 

hoạch theo tiêu chuẩn hiện hành, hạ tầng kỹ thuật thuận lợi. Khu vực này hiện 

nằm ở phƣờng Phƣớc Thới, giáp sông Hậu.  

+ Các khu dân cƣ tự phát truyền thống: tập trung ở phƣờng Châu Văn Liêm, vốn 

là thị trấn Ô Môn cũ, là những cấu trúc hẻm nhỏ, dày đặc, ngoằn nghèo, với nhiều 

ngõ cụt, dịch vụ, môi trƣờng sống có nhiều hạn chế.  

+ Cấu trúc định cƣ nông thôn truyền thống: phần còn lại của quận, chia các lớp: 

kênh nƣớc- đƣờng ven kênh- nhà- vƣờn cây trái- ruộng lúa.  

 

Khu công nghiệp ở phƣờng Phƣớc Thới 
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Khu dân cƣ truyền thống ở phƣờng Châu Văn Liêm 

 

Khu định cƣ nông nghiệp  

- Khối: phần lớn không gian của Ô Môn là mảng xanh nông nghiệp. Khu vực phƣờng 

Châu Văn Liêm là khu vực nhà thấp tầng. Khu vực Phƣớc Thới là các nhà máy.  

+ Silhouette chính của quận Ô Môn đƣợc nhìn từ sông Hậu với hình ảnh những 

nhà máy, ống khói, si-lô, thể hiện sự đặc sắc một quận công nghiệp.  

+ Từ sông Ô Môn nhìn vào khu vực trung tâm lịch sử sẽ thấy dãy nhà thấp tầng 

trên mặt nƣớc với một số công trình tôn giáo, đặc biệt có chùa Khmer Pothi 

Somron, một si-lu-ết khá đẹp. Quận Ô Môn nói riêng và thành phố Cần Thơ nói 

chung cần tăng cƣờng những si-lu-ết thú vị nhƣ vậy, thể hiện bản sắc sông nƣớc 

của đô thị.  
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Silhouette quận Ô Môn trên sông Hậu và sông Ô Môn 

5.2.5. Quận Thốt Nốt 

- Điểm: quận Thốt Nốt có tỷ lệ đô thị hóa thấp, xa trung tâm thành phố, ít có điểm 

nhấn không gian nổi bật.  

+ Cầu: Cầu Vàm Cống, kết nối với TP Rạch Giá và Cao Lãnh. Cầu Cái Sắn Lớn, 

tiếp giáp với thành phố Long Xuyên, nhận biết cửa ngõ tốt.  

+ Bến phà: Tân Lộc- Thốt Nốt, Tân Lộc- Trung Kiên, Tân Lộc- Cái Đôi, Tân Lộc- 

Trung Thành, Tân Lộc- Vĩnh Thới, là những cửa ngõ kết nối cù lao Tân Lộc với 

thị trấn Thốt Nốt cũ, với Đồng Tháp, Vĩnh Long, khả năng ghi nhớ địa điểm thấp.  

+ Công trình công cộng: Coopmart Thốt Nốt, Trung tâm thƣơng mại thốt Nốt, cầu 

Thốt Nốt, Bệnh viện quận.  

+ Công trình dẫn hƣớng tâm linh: nhà thờ Bò Ót, chùa Long Sơn… 

     

Cầu Vàm Cống, khu vực cầu Cái Sắn 
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Nhà thờ Bò Ót, chùa Long Sơn 

      

Bệnh viện quận Thốt Nốt, đình Thạnh Hòa 

- Tuyến: quận Thốt Nốt có tuyến chính sau:  

+ Tuyến không gian nƣớc: dọc theo sông Hậu và các rạch, phần lớn nhà ở đƣợc 

dựng trên bờ sông, rạch nên đi trên đƣờng bộ không thấy cảnh quan sông nƣớc, do 

đó giá trị cảnh quan nƣớc chƣa phát huy.  

+ Tuyến phố chủ đạo: QL 91 là tuyến đƣờng đối ngoại cũng nhƣ kết nối các khu 

vực chính của quận với nhau. Tuyến này có vai trò giao thông quan trọng nhƣng 

chƣa hấp dẫn về mặt thị giác, hoạt động, văn hóa, dân cƣ tự phát dọc theo tuyến. 

      

Tuyến QL 91, sông Thốt Nốt 
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- Diện: quận Thốt Nốt có cấu trúc nông thôn nhiều nhất, cấu trúc ô bàn cờ, khu dân cƣ 

tự phát truyền thống chiếm tỷ lệ nhỏ. Cụ thể:  

+ Cấu trúc nội bộ riêng ở khu công nghiệp. 

+ Cấu trúc ô phố dạng bàn cờ ở khu vực trung tâm, phía Tây sông Thốt Nốt.  

+ Các khu dân cƣ tự phát truyền thống: ở khu vực trung tâm, phía Đông sông Thốt 

Nốt, là những cấu trúc hẻm nhỏ, dày đặc, ngoằn nghèo, với nhiều ngõ cụt, dịch vụ, 

môi trƣờng sống có nhiều hạn chế.  

+ Cấu trúc định cƣ nông thôn truyền thống: phần còn lại của quận, chia các lớp: 

kênh nƣớc- đƣờng ven kênh- nhà- vƣờn cây trái- ruộng lúa.  

      

Khu công nghiệp (P Thuận An) và Khu phố bàn cờ (P Thốt Nốt) 

      

Khu dân cƣ tự phát truyền thống (P Phụng Thạnh) và khu định cƣ nông thôn 

- Khối: phần lớn không gian của Thốt Nốt là mảng xanh nông nghiệp. Khu vực thị trấn 

Thốt Nốt cũ toàn là nhà thấp tầng. Cầu Vàm Cống là công trình nhận diện khối 

không gian rõ nhất của quận.  
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Silhouette quận Thốt Nốt  

5.2.6. Thị trấn Phong Điền 

- Điểm: thị trấn Phong Điền có các điểm không gian dƣới đây, về cơ bản đã đảm bảo 

cho nhu cầu của ngƣời dân nhƣ công viên, quảng trƣờng, và chợ nổi đặc trƣng sông 

nƣớc: 

+ Công trình có tính dẫn hƣớng thị giác: chợ Phong Điển, UBND huyện.  

+ Nơi chốn thiêng, dẫn hƣớng tâm linh, lịch sử: thiền viện Trúc Lâm Phƣơng 

Nam, đền thờ Phan Văn Trị năm ngoài thị trấn, thuộc huyện Phong Điền).  

+ Quảng trƣờng: quảng trƣờng huyện Phong Điền, quy mô phù hợp với dân số.  

+ Công viên, vƣờn hoa: công viên Phan văn Trị, Nguyễn Phƣơng Danh, quy mô 

phù hợp với đô thị.  

+ Bến nƣớc: chợ nổi Phong Điền có hoạt động đặc sắc của miền Tây sông nƣớc. 

+ Cầu: cầu Tây Đô, cầu Trà Niền. Chất lƣợng kiến trúc thấp. 

      

Chợ nổi Phong Điền, công viên Nguyễn Phƣơng Danh 

- Tuyến: sông Cần Thơ và các rạch, đƣờng Phan Văn Trị.  
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Đƣờng Phan Văn Trị, sông Cần Thơ 

- Diện: chủ yếu gồm cấu trúc ô phố dạng bàn cờ ở trung tâm thị trấn và cấu trúc định 

cƣ nông thôn truyền thống. 

      

Khu dân cƣ theo quy hoạch ô cờ và khu định cƣ nông thôn truyền thống 

- Khối: là hình thức mảng nhà thấp tầng, không có công trình với chiều cao nổi trội để 

dẫn hƣớng từ xa.   

5.2.7. Thị trấn Thới Lai  

- Điểm: thị trấn Thới Lai có một số điểm không gian nhƣ: chợ Thới Lai, quảng trƣờng 

Thới Lai, đền thờ Châu Văn Liêm, nhà thờ Thới Lai. 

- Tuyến: các tuyến kênh rạch tụ hội về trung tâm thị trấn, trên bộ có đƣờng Võ Thị 

Diệp kết nối các công trình quan trọng của thị trấn.  

- Diện: chủ yếu là khu dân cƣ tự phát dọc theo đƣờng chính và cấu trúc định cƣ nông 

thôn truyền thống.  

- Khối: kiểu mảng nhà thấp tầng, không có công trình với chiều cao nổi trội để dẫn 

hƣớng từ xa. 



 
P r o j e c t  r e l a t e d  

 

Wednesday, 09 February 
2022 

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ XÂY DỰNG PHƢƠNG ÁN BỐ TRÍ KHÔNG 
GIAN VÀ ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG ĐÔ THỊ - NÔNG THÔN 
VÀ CÁC KHU CHỨC NĂNG 

BH5302-RHD-ZZ-XX-RP-Z-0001 109  

 

      

Khu dân cƣ theo quy hoạch 

5.2.8. Thị trấn Cờ Đỏ 

- Điểm: thị trấn Cờ Đỏ có một số điểm không gian nhƣ: UBND huyện Cờ Đỏ, bƣu 

điện, cầu Cờ Đỏ, nhà thờ Cờ Đỏ, ngã sáu rạch.  

      

Nút giao Hà Huy Giáp, chợ Cờ Đỏ 

- Tuyến: các tuyến kênh rạch tụ hội về trung tâm thị trấn, trên bộ có đƣờng DT919 kết 

nối các công trình quan trọng của thị trấn.  

 

Kênh ở thị trấn Cờ Đỏ 
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- Diện: chủ yếu là khu dân cƣ phát triển dọc bờ kênh với biến thể ô bàn cờ.  

 

Diện thị trấn Cờ Đỏ 

- Khối: kiểu mảng nhà thấp tầng, không có công trình với chiều cao nổi trội để dẫn 

hƣớng từ xa. 

5.2.9. Thị trấn Vĩnh Thạnh 

- Điểm: UBND huyện, trung tâm thƣơng mại Vĩnh Thạnh, quảng trƣờng, công viên, 

nhà thờ Môi Khôi.  

- Tuyến: thị trấn là nơi tụ hội của hai kênh đào, trên bộ có đƣờng DT 922, QL 80, kết 

nối các công trình quan trọng của thị trấn.  

- Diện: chủ yếu là khu dân cƣ phát triển dọc bờ kênh với biến thể ô bàn cờ.  

- Khối: kiểu mảng nhà thấp tầng, không có công trình với chiều cao nổi trội để dẫn 

hƣớng từ xa. 

      

Diện thị trấn Vĩnh Thạnh, nhà thờ Môi Khôi 

5.2.10. Thị trấn Thạnh An 
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- Điểm: cầu Thầy Ký, nhà máy xay lúa Thầy Ký, nhà thờ Thạnh An.  

- Tuyến: thị trấn là nơi tụ hội của hai kênh đào, trên bộ có đƣờng QL 80, kết nối các 

công trình quan trọng của thị trấn.  

- Diện: chủ yếu là khu dân cƣ phát triển dọc bờ kênh.  

- Khối: kiểu mảng nhà thấp tầng, không có công trình với chiều cao nổi trội để dẫn 

hƣớng từ xa.  

      

Diện thị trấn Thạnh An, nhà thờ Thạnh An  

 Đánh giá quy hoạch hiện hữu 5.3.

5.3.1. Đánh giá 

Các quy hoạch hiện hữu có một số điểm chƣa hợp lý nhƣ:  

- Thiếu cấu trúc không gian chiến lƣợc, quá nhiều đất ở đô thị, không phân biệt vùng 

lõi và ngoại vi, cồn Khƣơng để xanh lãng phí. Chƣa sử dụng hiệu quả bất động sản 

trong mối liên hệ với hình thái đô thị.  

- Chƣa quan tâm đến các yếu tố điểm- tuyến- diện- khối để quản lý hình thái không 

gian, silhouette, kiến tạo các khu vực có bản sắc, những hình ảnh dễ ghi nhớ, những 

hoạt động sáng tạo.  

- Chƣa sử dụng những đặc tính văn hóa và điều kiện con ngƣời trong việc kiến tạo 

hình thái không gian. 

- Coi hình thái chỉ là một phần phụ trong thiết kế đô thị, chƣa tích hợp hình thái với 

kinh tế, sinh thái, văn hóa để làm nổi bật giá trị của một đô thị sông nƣớc.  

5.3.2. Đề xuất 

a. Xác lập các vành đai sông nước  
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Dù là một thành phố lớn nhƣng thực trạng phát triển của Cần Thơ lại không phù hợp với 

mô hình vành đai theo đƣờng bộ. Tuy nhiên với hệ thống kênh rạch hiện có, Cần Thơ có 

thể đƣợc quy hoạch theo những vành đai sông nƣớc.  Phƣơng án này sẽ phát huy bản sắc 

của Cần Thơ rất mạnh, tạo tiền đề phát triển du lịch, đƣa Cần Thơ vào nhóm những đô thị 

nƣớc hiếm hoi và đặc biệt trên thế giới nhƣ Venice, Amsterdam, Bangkok. (Mạng lƣới 

đƣờng bộ có thể sử dụng theo các quy hoạch hiện hữu, đã phù hợp). Khu vực Ninh Kiều- 

Bình Thủy chia làm 3 vành đai, lấy ranh giới là mạch nƣớc chính và đê bao bảo vệ:  

- Toàn bộ vùng trong đê bao là lõi đô thị (1). Cồn Khƣơng là trung tâm của trung tâm. 

(1.1) 

- Vùng vành đai 2 có khu đô thị đại học, bao gồm cả các trung tâm nghiên cứu, hubs 

kinh tế nông nghiệp làm khu động lực trung tâm (2.4). Ngoài ra có khu công nghiệp 

và logistics sân bay (2.2). Đất ở đô thị quận Bình Thuỷ tập trung ở phƣờng Bình 

Thuỷ (2.1.). Đất ở đô thị phƣờng An Bình quận Ninh Kiều giới hạn chủ yếu từ trục 

chính ra phía sông(2.6). Để lại một vùng nhà vƣờn để có thể tiếp cận nhanh từ trung 

tâm Ninh Kiều (2.5). Dành quỹ đất để chuyển đất quân sự từ trung tâm ra (2.3) 

- Vùng vành đai 3 chủ yếu là ngoại ô, miệt vƣờn,(3.3) trong đó có thị trấn Phong Điền 

(3.4). Phát triển vùng công nghiệp và logistic lớn theo cản Trà Nóc (3.1.) Đất ở đô thị 

chỉ giới hạn một dải đô thị ven sông Trà nóc, có giá trị sinh thái cảnh quan cao.  

Đảm bảo yêu cầu về môi trƣờng, sinh thái, đa dạng sinh học cho các vành đai nƣớc cũng 

nhƣ các tuyến nƣớc khác.  

Cần có quy hoạch hệ thống bến nƣớc cho toàn bộ đô thị, tạo điều kiện phát triển giao 

thông thủy, kết hợp phát triển kinh tế du lịch.  
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Hình 20  Phân vùng chức năng theo 3 vành đai nƣớc 

b. Khai thác hiệu quả và sáng tạo không gian ven sông Hậu 

- Tăng cƣờng mật độ xây dựng và chiều cao tầng cho khu vực Cái Khế, Cồn 

Khƣơng, biến đây trở thành một trung tâm tài chính- dịch vụ cao cấp. Di dời các 

chức năng có mật độ thấp nhƣ sân vận động, trƣờng học, nhà ở riêng lẻ ra vùng 

biên phía Tây. Đi liền với đó là những không gian công cộng lớn, nhấn mạnh cảnh 

quan sông nƣớc, đặc biệt cần tạo một quảng trƣờng nƣớc quy mô tƣơng xứng với 

đô thị loại 1, phù hợp với bản sắc sông nƣớc.  

- Tái cấu trúc dải không gian nằm giữa sông Hậu và QL91 đoạn từ sông Bình Thủy 

đến sông Trà Nóc. Tăng cƣờng những công trình dịch vụ, thƣơng mại cao tầng đi 

liền với không gian công cộng. Kết nối các tuyến vuông góc với sông Hậu tạo 

thành những không gian mở ở điểm giao ven sông, tạo nên những hình ảnh 

khoáng hoạt, mạnh mẽ. 

- Khai thác tiềm năng cảnh quan, du lịch, nghỉ dƣỡng, nghệ thuật của các cồn, cù 

lao trên sông Hậu. Cồn Ấu tiếp tục triển khai các dự án resort, sân golf.. Cồn Sơn 

trở thành một ốc đảo du lịch xanh- văn hóa- nghệ thuật đƣơng đại với các festival, 

biennale văn hóa nghệ thuật quốc tế theo xu hƣớng nhấn mạnh yếu tố nƣớc, xanh, 

bền vững.  

- Xây dựng các kịch bản si-lu-ết (silhouette) của thành phố nhìn từ sông Hậu để 

quản lý chiều cao tầng, hình thức kiến trúc của dải không gian ven sông Hậu. Qua 

đó, xác lập hình ảnh thƣơng hiệu của Cần Thơ, gia tăng giá trị đô thị trong 

makerting nơi chốn.  
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Hình 21 Khai thác sáng tạo và hiệu quả giá trị bất động sản ở khu vực ven sông Hậu 

c. Tạo dựng đô thị hai bên sông Cần Thơ 

- Cần Thơ cần có tuyến nƣớc rộng lớn khoáng hoạt và phô trƣơng ở đƣờng biên 

(sông Hậu), các tuyến nƣớc nhỏ quanh co ẩn dật trong trung tâm (những sông rạch 

nhỏ làm vành đai), và cũng cần có tuyến nƣớc với quy mô vừa phải để tích tụ lịch 

sử, phát huy văn hóa, tạo nền cho các hoạt động chính yếu của ngƣời dân. Tuyến 

thứ ba này chính là sông Cần Thơ, với bến Ninh Kiều, chợ nổi Cái Răng đã trở 

thành kí hiệu, biểu tƣợng của đô thị. 

- Bổ sung thêm 2-3 cầu kết nối quận Ninh Kiều với quận Cái Răng, qua đó thúc đẩy 

phát triển Cái Răng thêm nữa. Lƣu ý lựa chọn hình thức kiến trúc hấp dẫn cho các 

cầu mới, chỉnh trang hình ảnh cho các cầu cũ.  

- Ở quận Cái Răng: chỉnh trang không gian dọc theo sông Cần Thơ; tiếp tục phát 

triển các khu đô thị và khu công nghiệp để tạo thành một trung tâm đô thị mới, hô 

ứng với trung tâm Ninh Kiều- Bình Thủy.   

d. Điều chỉnh chức năng sử dụng đất khu vực trung tâm 

- Quận Ninh Kiều và Bình Thủy hiện có một số công trình giáo dục, y tế, an ninh- 

quốc phòng chiếm diện tích lớn, không tạo hiệu quả phát triển kinh tế. Nếu nhƣ 

những công trình này di dời sang đƣờng biên phía Tây hoặc quận Cái Răng, 

chuyển đổi hiện trạng thành đất thƣơng mại, nhà ở thì sẽ tạo ra những dự án chiến 

lƣợc đột phá, thúc đẩy phát triển cho cả đô thị.  

- Tận dụng những khu đất xen kẹt lớn trong khu dân cƣ truyền thống ở các phƣờng 

Xuân Khánh, Hƣng Lợi, An Bình, An Thới, Bình Thủy, tạo đƣờng giao thông tiếp 

cận thuận lợi để khai thác triệt để.  

- Nói chung, cấu trúc khối của thành phố Cần Thơ sẽ là các khu cao tầng dọc sông 

Hậu, Cần Thơ và thấp dần về hƣớng Tây.  

e. Sử dụng các yếu tố văn hóa, nhân văn trong kiến tạo hình thái đô thị 

- Cần Thơ có bản sắc văn hóa sông nƣớc chung với các tỉnh thành khác thuộc vùng 

đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời vẫn có nét văn hóa riêng của mình, vùng đất 

Tây Đô. Đặc trƣng văn hoá Tây Đô đƣợc thể hiện qua nhiều phƣơng diện ẩm thực, 

lối sống, tín ngƣỡng, văn nghệ... Cần Thơ sẽ trở thành một đô thị sông nƣớc tiêu 

biểu của Việt Nam, thể hiện qua đề xuất về các vành đai nƣớc ở trên. Cần Thơ đã 

có các chợ nƣớc (chợ nổi), bến nƣớc, nhƣng cũng cần có quảng trƣờng nƣớc, công 

viên nƣớc, tòa nhà nƣớc (thủy cung)… để làm nổi bật bản sắc sông nƣớc.  
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- Những danh nhân nổi tiếng ở Cần Thơ chủ yếu liên quan đến lĩnh vực văn hóa, 

nghệ thuật, giáo dục nhƣ: Bùi Hữu Nghĩa, Phan Văn Trị, Lƣu Hữu Phƣớc, Lê 

Quang Chiểu, Nguyễn Trọng Quyền, Trần Kiết Tƣờng, Lana Condor (Trần Đồng 

Lan)… Biết đƣợc thế mạnh của ngƣời Cần Thơ, cần tạo ra những không gian sáng 

tạo để nuôi dƣỡng và phát triển tài năng liên quan đến văn hóa, nghệ thuật. Cần 

xây dựng những không gian sáng tạo, trung tâm văn hóa- nghệ thuật tầm cỡ để 

phát huy tiềm năng con ngƣời Cần Thơ.  

- Qua các nghiên cứu về tâm lý tập thể của ngƣời Cần Thơ của các học giả nhƣ 

Phạm Quỳnh, Trần Ngọc Thêm thì tính cách của ngƣời Cần Thơ về cơ bản là hào 

hiệp, hiếu khách, mở thoáng. Ca dao có các câu: “Đất Cần Thơ nam thanh nữ tú. 

Đất Rạch Giá vƣợn hú chim kêu”, “Cần Thơ gạo trắng nƣớc trong. Ai đi đến đó 

lòng không muốn về”. Một đô thị có mối liên hệ hữu cơ với khí chất con ngƣời sẽ 

tạo nên sự gắn kết, thoải mái, và phát triển bền vững. Cần đảm bảo sự khoáng 

hoạt, duyên dáng trong bố cục không gian, hình ảnh kiến trúc- cảnh quan. Đặc 

biệt, dọc theo đƣờng biên sông Hậu, sông Cần Thơ cần có những không gian mở 

khoáng hoạt bên cạnh những tòa nhà cao tầng mạnh mẽ để tạo dựng sắc thái cảnh 

quan phù hợp với tâm lý ngƣời Cần Thơ.  
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 CHƢƠNG VI:  HIỆN TRẠNG CÁC KHU CHỨC NĂNG 

 Khu kinh tế 6.1.

- Khu kinh tế: Không có  

- Trung tâm tài chính, thƣơng mại - dịch vụ văn phòng hỗn hợp: theo quy hoạch chung 

thành phố đƣợc phê duyệt năm 2013, bố trí các trung tâm tài chính, thƣơng mại - dịch vụ 

văn phòng hỗn hợp cấp quốc gia và quốc tế tại khu đô thị truyền thống Ninh Kiều - Bình 

Thủy, khu đô thị mới Ô Môn, khu đô thị - công nghiệp Cái Răng. Đối với các trung tâm 

cấp vùng và quốc gia bố trí ở các quận Ninh Kiều, Bình Thủy, Ô Môn và Thốt Nốt.  

 Khu thƣơng mại – dịch vụ 6.2.

6.2.1. Định hướng phát triển 

Phát triển Cần Thơ trở thành trung tâm thƣơng mại, giao thƣơng lớn của vùng. Chú trọng 

phát triển các ngành dịch vụ truyền thống, ƣu tiên phát triển các ngành dịch vụ có tiềm 

năng lớn, có giá trị gia tăng cao, nhất là các ngành dịch vụ có thế mạnh, lợi thế nhƣ: 

thƣơng mại - xuất nhập khẩu, du lịch, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, logistic, vận tải, 

bƣu chính - viễn thông, dịch vụ kinh doanh bất động sản, chứng khoán, dịch vụ công 

khoa học và công nghệ,… đáp ứng  tốt hơn nhu cầu xã hội, từng bƣớc thể hiện và trở 

thành trung tâm dịch vụ lớn cho cả vùng.  

Phát triển các doanh nghiệp thƣơng mại bán lẻ thuộc các thành phần kinh tế theo các loại 

hình: trung tâm thƣơng mại, trung tâm mua sắm, siêu thị, cửa hàng tiện lợi, chợ tổng hợp, 

chợ chuyên doanh, chi nhánh bán lẻ của nhà sản xuất, mạng lƣới bán hàng lƣu động; 

khuyến khích thƣơng nhân đầu tƣ phát triển cơ sở vật chất thƣơng mại, nhất là các trung 

tâm thƣơng mại, trung tâm mua sắm, kho bãi, siêu thị, các loại hình chợ.  

Đa dạng hóa các loại hình dịch vụ và nâng cao chất lƣợng các hoạt động dịch vụ; tăng 

nhanh lƣu thông hàng hóa nhất là mạng lƣới tiêu thụ hàng hóa từ thành thị đến nông 

thôn; mở rộng thị trƣờng nông thôn, tạo sự liên kết chặt chẽ giữa các địa phƣơng.  

Với vị trí, vai trò của thành phố Cần Thơ trong khu vực và xu hƣớng phát triển kinh tế 

thời kỳ đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, thành phố tập trung xây dựng trung 

tâm thƣơng mại vùng tại quận Ninh Kiều, đẩy mạnh phát triển các trung tâm thƣơng mại 

vệ tinh tại trung tâm các quận, huyện hoặc cửa ngõ ra vào thành phố nhƣ Trung tâm 

thƣơng hạng I, II tại các quận: Ninh Kiều, Bình Thủy, Ô Môn, Cái Răng và các huyện 

Thốt Nốt, Cờ Đỏ, Phong Điền, Vĩnh Thạnh, với diện tích chiếm đất tối thiểu của một 

Trung tâm thƣơng mại từ 10.000 m2 trở lên….nhằm đáp ứng nhu cầu, giao lƣu hàng hóa 

giữa các khu vực trên địa bàn thành phố với các tỉnnh vùng ĐBSCL, cả nƣớc và quốc tế.  

Phát triển hệ thống siêu thị, đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, trên địa bàn có 14 

siêu thị, trong đó 05 siêu thị hạng I; 08 siêu thị hạng II và 01 siêu thị hạng III; đầu tƣ xây 

dựng và cải tạo các kho đầu mối cho các loại hàng hóa trên địa bàn. Trong đó, tập trung 
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tại các cảng xuất nhập khẩu nhƣ cảng Cái Cui, Cần Thơ, Trà Nóc, Cảng xuất nhập xăng 

dầu và chợ đầu mối chuyên doanh lúa gạo Thốt Nốt, chợ đầu mối chuyên doanh nông 

sản, thủy sản. 

6.2.2. Định hướng sử dụng đất 

Giai đoạn 2005-2020, khu vực kinh tế thƣơng mại – dịch vụ trên địa bàn phát triển 

nhanh, có vai trò quan trọng thúc đẩy tăng trƣởng kinh tế - xã hội của thành phố. Dự 

kiến, diện tích đất dành cho phát triển các khu thƣơng mại – dịch vụ (tại khu vực đô thị 

và nông thôn) đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 khoảng 500-1.000 ha. 

 Khu công nghiệp, cụm công nghiệp 6.3.

6.3.1. Khu công nghiệp 

 Báo cáo thống kê hoạt dộng của các dự án trong các khu công nghiệp Cần Thơ giai đoạn 

2016 - 2020.  

- Năm 2016: Có 220 dự án, tổng số lao động là 30.986, đóng góp ngân sách thành 

phố khoảng 1.832,80 tỷ đồng, kết quả hoạt động kinh tế (doanh thu trong năm) 

khoảng 1.403 triệu USD.  

- Năm 2017: Có 230 dự án, tổng số lao động là 30.003, đóng góp ngân sách thành 

phố khoảng 1.869,45 tỷ đồng, kết quả hoạt động kinh tế (doanh thu trong năm) 

khoảng 1.595 triệu USD.  

- Năm 2018: Có 243 dự án, tổng số lao động là 33.526, đóng góp ngân sách thành 

phố khoảng 1.940,15 tỷ đồng, kết quả hoạt động kinh tế (doanh thu trong năm) 

khoảng 1.410,92 triệu USD.  

- Năm 2019: Có 246 dự án, tổng số lao động là 37.005, đóng góp ngân sách thành 

phố khoảng 2.294 tỷ đồng, kết quả hoạt động kinh tế (doanh thu trong năm) 

khoảng 1.831,5 triệu USD.  

- Năm 2020: Có 251 dự án, tổng số lao động là 35.395, đóng góp ngân sách thành 

phố khoảng 2.085,21 tỷ đồng, kết quả hoạt động kinh tế (doanh thu trong năm) 

khoảng 1.842,556 triệu USD.  

Tính đến tháng 7 năm 2021, các khu công nghiệp Cần Thơ có 251 dự án, thuê 352,39ha 

đất công nghiệp, với tổng vốn đầu tƣ đăng ký là 1,763 tỷ USD; vốn đầu tƣ thực hiện 

1,140 tỷ USD chiếm 64,64% tổng vốn đầu tƣ đăng ký. Trong đó có: 224 dự án đầu tƣ 

trong nƣớc, với tổng vốn đầu tƣ đăng ký là 1,363 tỷ USD, vốn đầu tƣ thực hiện là 837,69 

triệu USD chiếm 61,42% vốn đăng ký; 26 dự án FDI, với tổng vốn đầu tƣ đăng ký là 

378,84 triệu USD, vốn đầu tƣ thực hiện là 291 triệu USD chiếm 76,81% vốn đăng ký; và 

01 dự án ODA đang hoạt động, vốn đầu tƣ 21,13 triệu USD, vốn thực hiện 11,46 triệu 

USD chiếm 54,24% vốn đăng ký.  
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Tổng doanh thu của các doanh nghiệp đang hoạt động trong các khu công nghiệp trên địa 

bàn thành phố Cần Thơ là 198,87 triệu USD, tăng 42% với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, 

giá trị sản xuất công nghiệp đạt 142,27 triệu USD, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2020; 

dịch vụ thƣơng mại đạt 56,60 triệu USD, tăng 81% so với cùng kỳ năm 2020 và xuất 

khẩu đạt 57,37 triệu USD, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2020. Riêng các doanh nghiệp 

FDI: tổng doanh thu của các doanh nghiệp FDI đang hoạt động là 42,92 triệu USD, tăng 

6% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 42,92 triệu 

USD, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2020 và xuất khẩu đạt 25.39 triệu USD, tăng 15% so 

với cùng kỳ năm 2020.  

Tổng số lao động tại các khu công nghiệp Cần Thơ là 40.526 lao động. 

Bảng 1 Danh sách các khu công nghiệp trên địa bàn TP.Cần Thơ: 

STT Hạng mục 

Diện tích (ha) Địa điểm 

Quy 

hoạch 

Hiện 

trạng 
Tăng thêm 

 

1 
Khu công nghiệp Trà Nóc 

1 
135,67 120,15 15,52 Quận Bình Thủy 

2 
Khu công nghiệp Hƣng 

Phú 1 
262,00 90,00 172,00 Quận Cái Răng 

3 
Khu công nghiệp Hƣng 

Phú 2A  
134,30 28,04 106,26 Quận Cái Răng 

4 
Khu công nghiệp Hƣng 

Phú 2B  
67,00 27,00 40,00 Quận Cái Răng 

5 
Khu công nghiệp Trà Nóc 

2 
155,00 152,16 2,84 Quận Ô Môn 

6 Khu công nghiệp Ô Môn  500,00   500,00 Quận Ô Môn 

7 
Dự án KCN - TTCN Thốt 

Nốt 
200,00 62,65 137,35 Quận Thốt Nốt 

+ 
Dự án KCN - TTCN Thốt 

Nốt (GĐ 1, GĐ 2) 
174,00 54,65 119,35 Quận Thốt Nốt 

+ 
Mở rộng KCN - TTCN 

Thốt Nốt (GĐ 3) 
10,00   10,00 Quận Thốt Nốt 

+ 
Dự án KCN - TTCN Thốt 

Nốt (GĐ 4) 
16,00 8,00 8,00 Quận Thốt Nốt 

8 
Khu công nghiệp Vĩnh 

Thạnh (GĐ 1) 
300,00   300,00 Huyện Thới Lai 

9 
Khu công nghiệp Vĩnh 

Thạnh (GĐ 2) 
600,00   600,00 

Huyện Vĩnh 

Thạnh 

  
ĐẤT KHU CÔNG 

NGHIỆP 

       

2.553,97    

    

542,65    

     

2.011,32    
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Bảng 2 Tổng hợp Danh sách các dự án đã thực hiện trong các khu công nghiệp trên 

địa bàn thành phố Cần Thơ: 

 

STT KHU CÔNG NGHIỆP TỔNG VỐN ĐẦU TƢ SỐ DỰ ÁN 

1 KCN TRÀ NÓC I 458.218.296 137 

 

Cộng dự án trong nƣớc 375.897.673 125 

 

Cộng dự án FDI 82.320.623 12 

2 KCN TRÀ NÓC II 660.111.298 74 

 

Cộng dự án trong nƣớc 580.204.819 65 

 

Cộng dự án FDI 58.776.479 8 

 

Cộng dự án ODA 21.130.000 1 

3 KCN HƢNG PHÚ 1(CỤM A) 7.255.167 1 

 

Cộng dự án trong nƣớc 7.255.167 1 

 

Cộng dự án FDI - 0 

4 

KCN HƢNG PHÚ 1 (CỤM 

B) 
142.180.337 8 

 

Cộng dự án trong nƣớc 79.080.254 6 

 

Cộng dự án FDI 63.100.083 2 

5 KCN HƢNG PHÚ 2A 82.553.732 7 

 

Cộng dự án trong nƣớc 80.351.708 5 

 

Cộng dự án FDI 2.202.024 2 

6 KCN HƢNG PHÚ 2B 171.487.093 1 

 

Cộng dự án trong nƣớc - 0 

 

Cộng dự án FDI 171.487.093 1 

7 KCN THỐT NỐT 241.999.923 23 

 

Cộng dự án trong nƣớc 241.043.697 22 

 

Cộng dự án FDI 956.226 1 

 

TỔNG CÁC KHU CÔNG 

NGHIỆP 
1.763.805.846 251 

 

6.3.2. Cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 

Hiện trạng, tiến độ đầu tƣ xây dựng cơ sở hạ tầng, cơ sở sản xuất các Cụm công nghiệp, 

tiểu thủ công nghiệp:  
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  Cụm công nghiệp quận Bình Thủy: Cụm công nghiệp Bình Thủy đã đƣợc thành 

lập (Quyết định 2517/QĐ-UBND ngày 21/8/2018) với diện tích 42,85ha tại khu vực Thới 

An, phƣờng Thới An Đông; cụm công nghiệp đã đƣợc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây 

dựng tỷ lệ 1/500 tại Quyết định 4625/QĐ-UBND ngày 18/9/2020 của UBND quận Bình 

Thủy; đã công bố quy hoạch đến ngƣời dân trong khu vực của dự án; dự kiến cụm công 

nghiệp này sẽ hình thành giai đoạn 01 vào năm 2022. 

Hiện nay dự án Cụm Công nghiệp đã đƣợc Thủ tƣớng Chính phủ chấp thuận chủ trƣơng 

chuyển mục đích sử dụng 21,17 ha lúa sang đất công nghiệp (Công văn số 209/TTg-NN 

ngày 22/02/2021). Sở Tài nguyên và Môi trƣờng đang thực hiện rà soát lựa chọn dự án. 

Cụm công nghiệp huyện Phong Điền: Dự án đã kêu gọi nhiều nhà đầu tƣ quan tâm khảo 

sát vị trí, tuy nhiên, do nguồn kinh phí bồi thƣờng, hỗ trợ tái định cƣ rất lớn, vì thế không 

kêu gọi đƣợc doanh nghiệp vào đầu tƣ.  

Căn cứ Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 01 tháng 8 năm 2016 của Thành ủy Cần Thơ về 

đẩy mạnh phát triển du lịch; Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 27 tháng 12 năm 2016 của 

Thành ủy Cần Thơ về “Xây dựng và phát triển huyện Phong Điền thành đô thị sinh thái”; 

Quyết định 1394/QĐ-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2020 của UBND thành phố ban hành 

các tiêu chí phấn đấu xây dựng và phát triển huyện Phong Điền thành đô thị sinh thái. Vì 

vậy, cụm công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp tại xã Nhơn Nghĩa không phù hợp với Quy 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phƣơng, theo điểm a, điểm b, Khoản 2, Điều 7, 

Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm 

công nghiệp. Tháng 11 năm 2020, cụm công nghiệp đã điều chỉnh và đƣợc Bộ Công 

Thƣơng thống nhất với chủ trƣơng của Thành phố rút CCN ra khỏi danh mục quy hoạch 

phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ (Công văn số 8588/BCT-

CTĐP ngày 10/11/2020). 

Các cụm công nghiệp khác ở quận Cái Răng và các huyện Thới Lai, Cờ Đỏ, Vĩnh Thạnh 

đã đƣa vào kế hoạch sử dụng đất và tiếp tục mời gọi đầu tƣ cho giai đoạn tiếp theo. 

Bảng 3 Danh sách các cụm công nghiệp trên địa bàn TP.Cần Thơ:  

STT Hạng mục 

Diện tích (ha) Địa điểm 

Quy hoạch 
Hiện 

trạng 

Tăng 

thêm  

1 
Cụm công nghiệp, tiểu thủ công 

nghiệp Cờ Đỏ 
41,92   41,92 

Huyện Cờ 

Đỏ 

2 Cụm công nghiệp Phong Điền 30,00   30,00 
Huyện 

Phong Điền 

3 
Cụm công nghiệp - Tiểu thủ công 

nghiệp 
25,50   25,50 

Huyện Thới 

Lai 

4 Cụm công nghiệp Vĩnh Thạnh 45,00   45,00 
Huyện Vĩnh 

Thạnh 

5 Cụm công nghiệp Bình Thủy 46,00   46,00 Quận Bình 
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Thủy 

  ĐẤT CỤM CÔNG NGHIỆP 188,42   188,42   

 

 Khu nghiên cứu, đào tạo 6.4.

- Trung tâm giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ: theo 

định hƣớng quy hoạch chung thành phố đƣợc phê duyệt năm 2013 đã xác định bố trí các 

trung tâm giáo dục - đào tạo cấp vùng, quốc gia và quốc tế tại khu đô thị mới Ô Môn. Đối 

với các cơ sở đào tạo đại học, đào tạo nghề và các viện nghiên cứu khoa học đƣợc bố trí 

tại quận Ninh Kiều, quận Bình Thủy và phân tán ở các quận khác nhƣ quận Ô Môn, Thốt 

Nốt.  

Khu công nghệ thông tin tập trung thành phố Cần Thơ có diện tích 200.219m2, thuộc địa 

bàn phƣờng Hƣng Thạnh, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ, do Quỹ đầu tƣ phát triển 

thành phố Cần Thơ làm chủ đầu tƣ. Khu công nghệ thông tin tập trung Cần thơ đƣợc kỳ 

vọng 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 vùng Đồng bằng 

sông Cửu Long. 

Dự án vƣờn ƣơm công nghệ công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc đã khởi công từ tháng 

11-2013, sẽ nghiên cứu phát triển sản phẩm thuộc 3 ngành chủ lực là chế biến thủy sản, 

chế biến nông sản và cơ khí chế tạo.  

Thành phố Cần Thơ đang khiển khai Đề án phát triển nông nghiệp công nghệ cao giai 

đoạn 2014 – 2020, trong đó tập trung phát triển ba lĩnh vực chính: Quản lý nông sản 

hƣớng tới chuẩn quốc tế; Đƣa thủy sản thành ngành kinh tế chủ lực; Phấn đấu đƣa Cần 

Thơ trở thành trung tâm nông nghiệp công nghệ cao của vùng Đồng bằng sông Cửu 

Long. 

Mục tiêu đƣa Cần Thơ trở thành trung tâm nông nghiệp công nghệ cao xuất phát từ thực 

tế là dƣới tác động của quá trình đô thị hóa, diện tích đất nông nghiệp của Thành phố Cần 

Thơ có xu hƣớng thu hẹp đã ảnh hƣởng đến giá trị sản xuất nông nghiệp hằng năm. 

Trƣớc tình hình này, thành phố chủ trƣơng phát triển nền nông nghiệp theo hƣớng nông 

nghiệp đô thị, nông nghiệp công nghệ cao. Đây là bƣớc đi căn cơ để thành phố không 

ngừng nâng cao năng suất, giá trị nông sản, đồng thời mang lại hiệu quả kinh tế cao trên 

cùng đơn vị diện tích. 

TP Cần Thơ đã mời gọi doanh nghiệp đầu tƣ nhiều dự án nông nghiệp công nghệ cao tại 

TP, cụ thể là các dự án: khu nông nghiệp công nghệ cao 1 (xã Thới Thạnh, huyện Thới 

Lai) quy mô 3,4 triệu USD; khu nông nghiệp công nghệ cao 2 tại Nông trƣờng Sông Hậu, 

quy mô 26 triệu USD và khu nông nghiệp công nghệ cao 3 tại Công ty Nông nghiệp Cờ 

Đỏ với tổng vốn 10,2 triệu USD.  
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Khu nông nghiệp công nghệ cao 1 đƣợc xây dựng tại xã Thới Thạnh, huyện Thới Lai, 

trên diện tích 20ha, tổng vốn đầu tƣ 7,9 triệu USD, nhằm cung cấp cây giống chuẩn, 

nguồn giống thủy sản nƣớc ngọt cũng nhƣ các giống hoa, cây kiểng, chim, cá cảnh với 

công nghệ cao nhƣ phòng thí nghiệm phân tích ứng dụng công nghệ sinh học bằng 

phƣơng pháp điện di, máy làm sạch hạt giống, lò sấy tĩnh vĩ ngang bồn hơi giữa, quạt hai 

tầng cánh... 

Khu nông nghiệp công nghệ cao 2 rộng hơn 244ha với tổng vốn đầu tƣ 26 triệu USD, đặt 

tại xã Thới Hƣng, huyện Cờ Đỏ với nhiệm vụ xây dựng hệ thống nhân giống và sản xuất 

giống cây, con đƣợc tiêu chuẩn hóa bằng ứng dụng công nghệ cao. Bên cạnh đó là hệ 

thống máy móc bảo quản và chế biến các mặt hàng nông - thủy sản chủ lực của Cần Thơ. 

Khu nông nghiệp công nghệ cao 2 sẽ đƣợc đầu tƣ hiện đại với hệ thống nhà kính, nhà 

lƣới có màng lọc quang phổ cản tia nhiệt, chống nóng. 

Khu nông nghiệp công nghệ cao 3 đặt tại xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ, với diện tích xây 

dựng 100ha, tổng vốn đầu tƣ 10,2 triệu USD. Khu này sẽ là nơi nhân và sản xuất lúa 

nguyên chủng, giống xác nhận (lúa thơm đặc sản, lúa chất lƣợng cao) và thủy sản nƣớc 

ngọt. 

Bảng 4 Danh sách các Khu CNTT, Vƣờn ƣơm, Khu Nông Nghiệp Công Nghệ Cao 

trên địa bàn thành phố Cần Thơ: 

ST

T 
Hạng mục 

Diện tích (ha) 

Địa điểm Quy 

hoạch 

Hiện 

trạng 

Tăng 

thêm 

1 
Khu nông nghiệp ứng dụng 

công nghệ cao - Khu 2 
244,17   244,17 

Huyện Cờ 

Đỏ 

2 
Khu nông nghiệp ứng dụng 

công nghệ cao - Khu 3 
103,40   103,40 

Huyện Cờ 

Đỏ 

3 
Khu nông nghiệp công nghệ 

cao tại xã Thới Đông 
400,00   400,00 

Huyện Cờ 

Đỏ 

4 

Trung tâm đào tạo, nghiên cứu 

và ứng dụng nông nghiệp công 

nghệ cao 

30,28   30,28 
Huyện Cờ 

Đỏ 

5 
Khu nông nghiệp công nghệ 

cao - xã Trƣờng Xuân 
200,00   200,00 

Huyện Thới 

Lai 

6 
Khu nông nghiệp công nghệ 

cao - xã Thới Thạnh 
50,00   50,00 

Huyện Thới 

Lai 

7 
Vùng nông nghiệp công nghệ 

cao 
140,00   140,00 

Huyện Thới 

Lai 

8 
Vùng nông nghiệp công nghệ 

cao 
140,00   140,00 

Huyện Thới 

Lai 

9 
Vùng sản xuất nông nghiệp 

công nghệ cao xã Thạnh Tiến 
315,00   315,00 

Huyện Vĩnh 

Thạnh 
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ST

T 
Hạng mục 

Diện tích (ha) 

Địa điểm Quy 

hoạch 

Hiện 

trạng 

Tăng 

thêm 

10 
Vùng sản xuất nông nghiệp 

công nghệ cao xã Thạnh Quới 
294,00   294,00 

Huyện Vĩnh 

Thạnh 

11 

Vùng sản xuất nông nghiệp 

công nghệ cao ấp E2 - xã 

Thạnh Lợi 

304,00   304,00 
Huyện Vĩnh 

Thạnh 

12 
Khu nghiên cứu ứng dụng công 

nghệ cao 
57,50   57,50 

Huyện Vĩnh 

Thạnh 

13 
Khu đô thị mới và Khu công 

nghệ thông tin tập trung 
72,39   72,39 

Quận Cái 

Răng 

  
KHU NGHIÊN CỨU, ĐÀO 

TẠO 
2.350,74   2.350,74   

 

 Khu du lịch, khu bảo tồn thiên nhiên: 6.5.

- Trung tâm dịch vụ du lịch: theo quy hoạch chung thành phố đƣợc phê duyệt năm 2013, 

bố trí các loại hình dịch vụ hỗn hợp tại khu đô thị Ninh Kiều - Bình Thủy, khu đô thị - 

công nghiệp Cái Răng, khu đô thị công nghiệp Thốt Nốt. Đối với loại hình dịch vụ du 

lịch, văn hóa truyền thống, du lịch sông nƣớc, du lịch sinh thái vƣờn cây, nông nghiệp 

đƣợc tập trung phát triển đầu tƣ tại khu đô thị sinh thái Phong Điền, khu vực các cồn trên 

sông Hậu (cồn Ấu, cù lao Tân Lộc, cồn Cái Khế,…).  

STT Hạng mục 

Diện tích (ha) 

Địa điểm 
Quy hoạch 

Hiện 

trạng 

Tăng 

thêm 

I 
ĐẤT DI TÍCH LỊCH SỬ 

VĂN HÓA 
30,06 7,76 22,30   

1 

Bảo tồn, tôn tạo và phát huy 

giá trị Di tích lịch sử Địa 

điểm thành lập Chi bộ An 

Nam Cộng sản Đảng Cờ Đỏ  

3,98 3,97 0,01 
Huyện Cờ 

Đỏ 

2 
Di tích lịch sử mộ nhà thơ 

Phan Văn Trị (mở rộng) 
4,00 0,24 3,76 

Huyện 

Phong Điền 

3 
Di tích Khảo Cổ Nhơn 

Thành 
5,00 0,70 4,30 

Huyện 

Phong Điền 

4 
Di tích lịch sử Giàn Gừa 

(mở rộng) 
10,28 0,28 10,00 

Huyện 

Phong Điền 

5 
Khu di tích chiến thắng Ông 

Hào (mở rộng) 
3,69 2,57 1,12 

Huyện 

Phong Điền 

6 Di tích Ông Đƣa 2,00   2,00 Huyện 
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STT Hạng mục 

Diện tích (ha) 

Địa điểm 
Quy hoạch 

Hiện 

trạng 

Tăng 

thêm 

Thới Lai 

7 
Mở rộng đền thờ Châu Văn 

Liêm 
0,81   0,81 

Huyện 

Thới Lai 

8 
Mở rộng Di tích lịch sử Linh 

Sơn Cổ Miếu 
0,10   0,10 

Quận Ô 

Môn 

9 
Mở rộng Di tích lịch sử Đình 

Thới An 
0,10   0,10 

Quận Ô 

Môn 

10 

Mở rộng Di tích lịch sử kiến 

trúc nghệ thuật Chùa Cảm 

Thiên Đại Đế 

0,10   0,10 
Quận Ô 

Môn 

II 

ĐẤT DI TÍCH LỊCH SỬ, 

DANH LAM THẮNG 

CẢNH 

158,72   158,72   

1 Mở rộng vƣờn cò Bằng Lăng 3,00   3,00 
Quận Thốt 

Nốt 

2 DTLS Đình Tân Lộc Đông  0,32   0,32 
Quận Thốt 

Nốt 

3 
Khu du lịch sinh thái cù lao 

Tân Lộc 
41,00   41,00 

Quận Thốt 

Nốt 

4 
Khu du lịch sinh thái Phong 

Điền 
40,00   40,00 

Huyện 

Phong Điền 

5 Khu du lịch Cồn Sơn 74,40   74,40 
Quận Bình 

Thủy 

 

 Khu khoa học công nghệ 6.6.

Hiện tại các khu khoa học công nghệ đã có quy hoạch bao gồm Trung tâm ứng dụng tiến 

bộ KH&CN thành phố Cần Thơ và Vƣờn Ƣơm Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc với 

diện tích 202,15 ha, tuy nhiên việc thực hiện vẫn chƣa triển khai. 

Bảng 5 Danh sách các Khu khoa học công nghệ tại thành phố Cần Thơ: 

STT Hạng mục 

Diện tích (ha) Địa điểm 

Quy 

hoạch 

Hiện 

trạng 

Tăng 

thêm  

1 
Trung tâm ứng dụng tiến bộ 

KH&CN thành phố Cần Thơ 
2,15   2,15 

Quận Ninh 

Kiều 

2 

Vƣờn Ƣơm Công nghệ Việt Nam - 

Hàn Quốc (cân đối vào đất khu 

công nghiệp Ô Môn, 600 ha) 

200,00   200,00 
Quận Ô 

Môn 
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ĐẤT XÂY DỰNG CƠ SỞ 

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
202,15   202,15   

 

Ngoài ra, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ cũng đã trình đề án thành lập Khu công 

nghệ cao Cần Thơ với các nội dung sau: 

Địa điểm dự kiến triển khai: phƣờng Phƣớc Thới, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. 

Quy mô diện tích: khoảng 195ha; 

Ranh giới : 

 Phía Đông Bắc: Tiếp giáp phần đất đƣợc quy hoạch Khu Công nghiệp. 

 Phía Đông Nam: Tiếp giáp rạch Nọc. 

 Phía Tây Nam: Tiếp giáp khu đất dự kiến xây dựng Khu tái định cƣ. 

 Phía Tây Bắc: Tiếp giáp rạch Bằng Lăng và rạch Chanh. 

 

 

Hình 22 Vị trí lựa chọn xây dựng Khu CNC Cần Thơ 

Địa điểm lựa chọn nằm tại trung tâm vùng công nghiệp lớn của thành phố tại Trà Nóc và 

Ô Môn, đồng thời nằm tại trung điểm các vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của 

thành phố - là khu vực tập trung các ngành kinh tế trọng điểm của thành phố thuận lợi 

cho kết nối, hợp tác sản xuất. 
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TRU

 

Hình 23 Sơ đồ vị trí, mối liên hệ Khu Công nghệ cao Cần Thơ 

 

Hình thức đầu tƣ: Khu CNC do nhà nƣớc đầu tƣ hạ tầng (trong đó có hỗ trợ từ ngân sách 

Trung ƣơng). 

Hình thức quản lý: Khu CNC do thành phố Cần Thơ quản lý. 

Hình thức hoạt động: Trong giai đoạn đầu hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp có 

thu, trong các giai đoạn tiếp theo chuyển đổi sang mô hình Công ty TNHH Một thành 

viên quản lý và kinh doanh hạ tầng Khu công nghệ cao và tiến hành cổ phần hóa khi điều 

kiện cho phép. 

Chức năng: Khu công nghệ cao Cần Thơ là nơi tập trung, liên kết hoạt động nghiên cứu 

và phát triển, ứng dụng công nghệ cao; ƣơm tạo công nghệ cao, ƣơm tạo doanh nghiệp 

công nghệ cao; đào tạo nhân lực công nghệ cao; sản xuất và kinh doanh sản phẩm công 

nghệ cao trong công nghiệp tập trung chủ yếu trong các lĩnh vực công nghệ sinh học, 

công nghệ tự động hóa, công nghệ vật liệu mới, công nghệ năng lƣợng. Là nơi cung ứng 

dịch vụ công nghệ cao. 

Mô hình: Khu công nghệ cao đa ngành, trong đó ƣu tiên nghiên cứu triển khai và ứng 

dụng. Khu công nghệ cao Cần Thơ phát triển công nghệ cao trong công nghiệp thuộc các 

lĩnh vực công nghệ : 

 Công nghệ sinh học; 

 Công nghệ tự động hóa; 
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 Công nghệ vật liệu mới; 

 Công nghệ năng lƣợng. 

Phân khu chức năng: Khu Công nghệ cao Cần Thơ là một khu chức năng đặc thù, gồm 

các khu chức năng chính nhƣ sau: 

(1.) Khu Trung tâm quản lý, điều hành 

(2.) Khu nghiên cứu và phát triển, đào tạo nhân lực, ƣơm tạo doanh nghiệp (3.) Khu 

Công nghiệp công nghệ cao 

(4.) Khu dịch vụ đô thị kết hợp công trình nhà (5.) Khu cây xanh, mặt nƣớc 

(6.) Khu công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật (7.) Hệ thống giao thông, bãi đỗ xe 

Cơ cấu quy hoạch sử dụng đất: Là khu kinh tế - kỹ thuật đa chức năng, cơ cấu sử dụng 

đất trong Khu CNC Cần thơ dự kiến nhƣ bảng dƣới đây: 

STT Khu chức năng 

Diện tích (ha) Tỷ lệ (%) 

Tối 

thiểu 
Tối đa Tối thiểu Tối đa 

I KHU CÔNG NGHỆ CAO Khoảng 195 100 

1 Khu Trung tâm quản lý, điều hành 4 10 2 5 

2 

Khu nghiên cứu và phát triển (R&D), 

đào tạo nhân lực, ƣơm tạo doanh 

nghiệp 

 

20 

 

40 

 

10 

 

20 

3 Khu Công nghiệp công nghệ cao 60 100 30 50 

4 
Khu dịch vụ đô thị kết hợp công trình 

nhà ở 
6 12 3 6 

5 Khu cây xanh, mặt nƣớc 30 50 15 25 

6 
Khu công trình đầu mối hạ tầng kỹ 

thuật 
2 4 1 2 

7 Hệ thống giao thông, bãi đỗ xe 24 40 12 20 

II KHU DỰ PHÒNG MỞ RỘNG Khoảng 100  

 TỔNG CỘNG Khoảng 295  

 

Tổng mức đầu tƣ, phân kỳ đầu tƣ, cơ cấu nguồn vốn đầu tƣ xây dựng hạ tầng kỹ thuật : 

Tổng mức đầu tƣ: 2.769,779 tỷ đồng. 
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 CHƢƠNG VII: HIỆN TRẠNG NÔNG THÔN MỚI 

 Kết quả thực hiện chƣơng trình xây dựng nông thôn mới 7.1.

7.1.1. Kết quả thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Cần Thơ 

giai đoạn 2011 - 2020 

Qua 10 năm triển khai thực hiện, diện mạo nông thôn có chuyển biến rõ nét, đời 

sống ngƣời dân nông thôn đƣợc nâng cao; đến nay, thành phố đã hoàn thành nhiệm vụ 

xây dựng nông thôn mới, có 36/36 xã, 2/4 huyện đạt chuẩn nông thôn mới và 02 huyện 

đang trình trung ƣơng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, về đích sớm hơn so với mục 

tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố đề ra 01 năm. 

7.1.2. Đánh giá về phát triển hạ tầng nông thôn (các tiêu chí đạt được về hạ tầng 

nông thôn) 

 Thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chƣơng trình xây dựng nông 

thôn mới, gắn với xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn và đô thị hóa trên địa bàn. Lập quy 

hoạch xây dựng các khu nông nghiệp công nghệ cao thành phố Cần Thơ. Triển khai các 

công trình trọng điểm nhƣ: công trình nạo vét kênh Thốt Nốt, dự án kè chống sạt lở sông 

Ô Môn, dự án nạo vét kênh cấp 2 Ô Môn - Xà No, dự án kiểm soát lũ Nam Đòn Dông - 

Bắc Cái Sắn… Ngoài ra, còn triển khai nạo vét kênh nội đồng, đầu tƣ xây dựng các trạm 

bơm điện, củng cố nâng cấp bờ bao, đắp đập thời vụ, phục vụ sản xuất nông nghiệp và 

tiêu thoát lũ, đảm bảo thực hiện chuyển dịch cơ cấu sản xuất cây trồng vật nuôi, đã góp 

phần đảm bảo sản xuất nông nghiệp theo định hƣớng quy hoạch.   

7.1.3. Kết quả thực hiện giảm nghèo bền vững, phát triển y tế, giáo dục, văn hóa - xã 

hội, môi trường, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của dân cư nông thôn: 

 Thành phố quan tâm triển khai thực hiện nhiều giải pháp tích cực, giúp  hộ nghèo 

có điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập và cải thiện mức sống. Đến nay, thu 

nhập bình quân nhân khẩu khu vực nông thôn đạt 45,5 triệu đồng/năm (tăng 2,5 lần so 

năm 2011). Giai đoạn 2011 - 2019, thành phố đã đào tạo nghề cho 41.145 lao động nông 

thôn (với tổng kinh phí 145 tỷ đồng). Trong đó, tỷ lệ có việc làm sau đào tạo là 74% góp 

phần tăng thu nhập và giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm; đến năm 2019 tỷ lệ hộ nghèo toàn 

thành phố còn 0,75% (năm 2011 là 4,62%). Phát huy phong trào “Toàn dân đoàn kết xây 

dựng đời sống văn hóa”, giữ gìn và bảo vệ bản sắc, giá trị truyền thống khu vực nông 

thôn. Bảo vệ môi trƣờng nông thôn gắn với thích ứng biến đổi khí hậu và phát triển bền 

vững.     

7.1.4. Về đổi mới và xây dựng các hình thức tổ chức sản xuất, dịch vụ có hiệu quả ở 

nông thôn 

Kinh tế tập thể tiếp tục đƣợc đổi mới và phát triển, đã thể hiện đƣợc vai trò trong 

định hƣớng phát triển sản xuất theo hƣớng hàng hóa tập trung, góp phần chuyển dịch cơ 

cấu kinh tế nông thôn, phát triển ngành nghề và xóa đói giảm nghèo. Đến nay, thành phố 
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có 130 HTX nông nghiệp (tăng 49 HTX so năm 2011), có 1.286 tổ hợp tác và 22 trang 

trại nông nghiệp; thành phố có 04 làng nghề đƣợc công nhận. Công tác đổi mới và phát 

triển nông trƣờng quốc doanh đƣợc đẩy mạnh với việc chuyển đổi và thành lập Công ty 

trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nông nghiệp Cờ Đỏ; Nông trƣờng Sông Hậu đang 

tái cấu trúc thành Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên.     

7.1.5. Về đổi mới mạnh mẽ cơ chế, chính sách để huy động cao nhất các nguồn lực, 

phát triển nhanh kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của 

nông dân 

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, qua 10 

năm thành phố đã đầu tƣ 13.942 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn từ ngân sách 5.186 tỷ đồng 

(vốn trung ƣơng 184 tỷ đồng, vốn địa phƣơng 5.002 tỷ đồng) chiếm 37% tổng vốn, 

nguồn vốn huy động 8.756 tỷ đồng chiếm 63% tổng vốn. Triển khai thực hiện chính 

sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, thành phố đã phê 

duyệt danh mục 32 dự án với tổng vốn đầu tƣ 1.261 tỷ đồng để kêu gọi đầu tƣ giai đoạn 

2016 – 2020. Thành phố đã ban hành Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐND ngày 

07/12/2018 quy định chính sách hỗ trợ đầu tƣ các dự án ngoài ngân sách nhà nƣớc; chính 

sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Ngoài ra, thành phố hiện đang triển khai dự án 

Chuyển đổi nông nghiệp bền vững thành phố Cần Thơ để thực hiện tái cơ cấu ngành 

hàng lúa gạo với tổng kinh phí 323 tỷ đồng triển khai thực hiện giai đoạn 2016 - 2020. 

 Kết quả thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế nông thôn giai đoạn 2011 – 7.2.

2020 

7.2.1. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn giai đoạn 2011 – 2020 

Thực hiện chiến lƣợc phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn trong 10 năm qua, 

thành phố Cần Thơ tập trung rà soát, điều chỉnh quy hoạch tổng thể và tiến hành đồng 

loạt các quy hoạch theo ngành, lĩnh vực tạo cơ sở định hƣớng mục tiêu phát triển kinh tế 

khu vực nông nghiệp, nông thôn. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế khu vực nông thôn từ 11% 

(năm 2011) giảm còn 7,34% (năm 2020), tốc độ tăng trƣởng (GRDP) Khu vực I (giai 

đoạn 2011 – 2020) đạt 1,08%. Với định hƣớng phát triển nông nghiệp đô thị và du lịch 

nông nghiệp sinh thái, kết quả thực hiện chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi đã giảm 

diện tích, sản lƣợng nhóm cây trồng phân tán và cây công nghiệp hàng năm chuyển sang 

tăng mạnh ở nhóm cây ăn quả và rau màu. 

7.2.2. Về phát triển kinh tế nhiều thành phần khu vực nông thôn 

 Ngành công nghiệp hỗ trợ cho nông nghiệp TP. Cần Thơ chủ yếu là ngành công 

nghiệp chế biến nông, thủy sản và công nghiệp cơ khí chế tạo. Trong đó, ngành công 

nghiệp chế biến nông sản, thủy sản chiếm tỷ trọng lớn nhất trong giá trị sản xuất toàn 

ngành, bao gồm các lĩnh vực chế biến thủy hải sản, rau quả, xay xát và chế biến gạo, với 

tổng số hơn 200 doanh nghiệp; ngành cơ khí (183 doanh nghiệp) hiện chƣa phát triển 

tƣơng xứng với tiềm năng.   
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Mô hình liên kết sản xuất hiệu quả theo chuỗi giá trị: Thành phố đã xây dựng 

thành công 41 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn và xác nhận sản phẩm chuỗi cung ứng 

thực phẩm an toàn cho 239 sản phẩm nông, lâm thủy sản và hỗ trợ ứng dụng tem điện tử 

thông minh truy xuất nguồn gốc. Diện tích sản xuất nông nghiệp có thực hiện liên kết 

khoảng 80% - 90%.  

7.2.3. Đánh giá về thực hiện tái cơ cấu nền nông nghiệp 

Thành phố quan tâm thực hiện có hiệu quả quy hoạch nông nghiệp với định hƣớng 

sản xuất tập trung quy mô lớn, đã hình thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung với các tiêu 

chuẩn
1
 theo quy định trên từng lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản…  

(1) Vùng lúa chất lượng cao gắn với cánh đồng lớn với sản lƣợng lúa hàng năm 

trên 1,3 triệu tấn
2
, tỷ lệ giống lúa chất lƣợng cao đạt trên 80% đã góp phần nâng cao chất 

lƣợng và giá trị của hạt gạo.  

(2) Vùng rau màu an toàn gắn với nhu cầu thị trường: Diện tích rau, màu và cây 

công nghiệp ngắn ngày năm 2019 đạt 15.593 ha, tăng 13% so năm 2011 với sản lƣợng đạt 

176.000 tấn, tăng 75% so năm 2011.  

(3) Phát triển vườn cây ăn trái tập trung, chuyên canh theo tiêu chuẩn nông 

nghiệp đô thị: đã xây dựng các vƣờn cây ăn trái kiểu mẫu kết hợp phát triển du lịch sinh 

thái với tổng diện tích cây ăn trái toàn thành phố năm 2019 đạt 20.125 ha, tăng 43% (6.000 

ha) so năm 2011, sản lƣợng đạt 132.240 tấn
3
, tăng 64% so năm 2011.  

(4) Hình thành các cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung quy mô lớn liên 

kết sản xuất theo chuỗi: đã hình thành 77 cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung quy 

mô lớn; trong đó, có 17 cơ sở chăn nuôi đạt tiêu chí trang trại. Tổng sản phẩm thịt hơi các 

loại (năm 2019) đạt 39.000 tấn, tăng 78% so năm 2011.  

(5) Phát triển vùng nuôi thủy sản theo tiêu chuẩn chất lượng: Diện tích nuôi thủy 

sản toàn thành phố năm 2019 đạt 9.954 ha, bằng 75% so năm 2011 với tổng sản lƣợng thủy 

sản đạt 224.850 tấn, tăng 16% so năm 2011.  

7.2.4. Phát triển công nghiệp chế biến và dịch vụ nông thôn, công nghiệp hỗ trợ nông 

nghiệp 

 - Năm 2019, sản lƣợng gạo xay xát của thành phố đạt 3,5 triệu tấn, thủy hải sản đông 

lạnh đạt 262.000 tấn; kim ngạch xuất khẩu gạo, thủy sản đông lạnh, nông sản và thực phẩm 

chế biến đạt gần 1 tỷ USD (tăng 30% so năm 2011).  

- Về phát triển dịch vụ nông nghiệp: TP. Cần Thơ có 124 cơ sở và hộ sản xuất, 

cung ứng lúa giống với năng lực cung ứng 52.700 tấn/năm; 58 cơ sở sản xuất kinh doanh 

giống cây ăn trái với năng lực cung ứng 650.000 cây/năm. Lĩnh vực chăn nuôi có 15 cơ 

sở sản xuất giống gia súc, gia cầm; trong đó, có 12 cơ sở chăn nuôi heo sản xuất con 

                                                      
1
 Nông nghiệp công nghệ cao, VietGAP, GlobalGAP… 

2
 10.000 ha cánh đồng lúa sạch, 100 ha sản xuất lúa đạt tiêu chuẩn GlobalGAP và 336 ha sản xuất lúa theo tiêu chuẩn VietGAP. 

3
 Thành phố Cần Thơ đã xuất khẩu được 02 sản phẩm trái cây: xoài và vú sữa. 
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giống với khả năng cung ứng trên 5.000 con giống/năm. Lĩnh vực thủy sản có 199 cơ sở 

sản xuất giống thủy sản. Hằng năm, cung cấp cho thị trƣờng trên địa bàn thành phố và 

các tỉnh trên 80 triệu con giống tôm thẻ chân trắng; 30 triệu cá bột các loại; 183 triệu cá 

giống các loại.  

- Công tác cơ giới hóa sản xuất: Đẩy mạnh thực hiện cơ giới hóa trong nông 

nghiệp, các khâu chủ yếu trong sản xuất lúa (làm đất, bơm tƣới) đã đƣợc cơ giới hóa 

hoàn toàn. Thực tế với cơ chế phối hợp liên vùng, khâu cắt gặt đã đƣợc cơ giới hóa hoàn 

toàn. 

7.2.5. Phát triển nhanh nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng khoa học, công nghệ, 

đào tạo nguồn nhân lực, tạo đột phá để phát triển hiện đại hóa nông nghiệp, 

công nghiệp hóa nông thôn 

 Giai đoạn 2011 - 2019, thành phố tích cực triển khai nghiên cứu ứng dụng công 

nghệ cao, với tổng số 110 đề tài khoa học công nghệ (kinh phí thực hiện trên 44 tỷ đồng) 

trên các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản… 

Đã hình thành 173 mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao góp phần 

tăng năng suất, tăng hiệu quả sản xuất và chất lƣợng sản phẩm, nâng cao thu nhập cho 

nông hộ và giảm nghèo bền vững. Bên cạnh đó, thành phố liên kết với các viện, trƣờng 

trên địa bàn (Trƣờng Đại học Cần Thơ, Viện Lúa đồng bằng sông Cửu Long…) và các cơ 

quan nghiên cứu của Trung ƣơng trong hoạt động khoa học công nghệ giải quyết những 

khó khăn về sản xuất trên địa bàn.  

Công tác khuyến nông đƣợc quan tâm đầu tƣ với việc triển khai hiệu quả các 

chƣơng trình hỗ trợ giống cây con từ nguồn kinh phí Trung ƣơng, địa phƣơng và huy 

động từ ngƣời dân.  

Cơ cấu lao động nông lâm nghiệp và thủy sản có sự chuyển dịch tích cực, tỷ lệ lao 

động nông, lâm nghiệp và thủy sản từ 41,5% (năm 2011) giảm còn 34,7% (năm 2019).  

Hệ thống khuyến nông, thú y, bảo vệ thực vật, thủy lợi và các dịch vụ sản xuất 

nông nghiệp đƣợc củng cố và tăng cƣờng.   

Bảng 6 Bảng thống kê dân số, diện tích mật độ khu vực dân cƣ nông thôn (thị trấn / 

xã) 

STT Tên huyện Số ngƣời Số hộ 
 Diện tích 

(ha)  

Mật độ 

(Ngƣời/ha) 

I Huyện Phong Điền 101.979 25.495 
     

12.558,54  

               

8,12    

1 Thị trấn Phong Điền 10.219 2.555 
          

813,21  

             

12,57    

2 Xã Giai Xuân 15.236 3.809 
       

1.963,02  

               

7,76    

3 Xã Mỹ Khánh 10.954 2.739                     
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STT Tên huyện Số ngƣời Số hộ 
 Diện tích 

(ha)  

Mật độ 

(Ngƣời/ha) 

1.082,98  10,11    

4 Xã Nhơn Ái 15.323 3.831 
       

1.628,01  

               

9,41    

5 Xã Nhơn Nghĩa 17.993 4.498 
       

2.187,62  

               

8,22    

6 Xã Tân Thới 13.555 3.389 
       

1.782,40  

               

7,60    

7 Xã Trƣờng Long 18.699 4.675 
       

3.101,30  

               

6,03    

II Huyện Thới Lai 120.699 30.175 
     

26.700,30  

               

4,52    

1 Thị trấn Thới Lai 10.125 2.531 
          

968,64  

             

10,45    

2 Xã Định Môn 10.918 2.730 
       

2.227,13  

               

4,90    

3 Xã Đông Bình 8.869 2.217 
       

2.960,17  

               

3,00    

4 Xã Đông Thuận 10.400 2.600 
       

3.128,63  

               

3,32    

5 Xã Tân Thạnh 7.752 1.938 
       

1.734,54  

               

4,47    

6 Xã Thới Tân 6.959 1.740 
       

1.813,22  

               

3,84    

7 Xã Thới Thạnh 10.255 2.564 
       

1.466,97  

               

6,99    

8 Xã Trƣờng Thắng 10.583 2.646 
       

2.296,10  

               

4,61    

9 Xã Trƣờng Thành 10.500 2.625 
       

1.947,04  

               

5,39    

10 Xã Trƣờng Xuân 12.998 3.250 
       

2.899,38  

               

4,48    

11 Xã Trƣờng Xuân A 6.789 1.697 
       

1.867,88  

               

3,63    

12 Xã Trƣờng Xuân B 8.196 2.049 
       

2.026,78  

               

4,04    

13 Xã Xuân Thắng 6.355 1.589 
       

1.363,82  

               

4,66    

III Huyện Cờ Đỏ 126.427 31.607 
     

31.990,55  

               

3,95    

1 Thị trấn Cờ Đỏ 13.265 3.316                        
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STT Tên huyện Số ngƣời Số hộ 
 Diện tích 

(ha)  

Mật độ 

(Ngƣời/ha) 

830,47  15,97    

2 Xã Đông Hiệp 6.997 1.749 
       

1.635,14  

               

4,28    

3 Xã Đông Thắng 4.802 1.201 
       

1.625,82  

               

2,95    

4 Xã Thạnh Phú 21.630 5.408 
       

9.907,37  

               

2,18    

5 Xã Thới Đông 6.568 1.642 
       

1.954,24  

               

3,36    

6 Xã Thới Hƣng 15.428 3.857 
       

6.992,16  

               

2,21    

7 Xã Thới Xuân 7.639 1.910 
       

1.675,32  

               

4,56    

8 Xã Trung An 10.808 2.702 
       

1.263,49  

               

8,55    

9 Xã Trung Hƣng 21.911 5.478 
       

3.584,00  

               

6,11    

10 Xã Trung Thạnh 17.379 4.345 
       

2.522,54  

               

6,89    

IV Huyện Vĩnh Thạnh 110.588 27.647 
     

30.674,40  

               

3,61    

1 Thị trấn Vĩnh Thạnh 5.954 1.489 
          

650,42  

               

9,15    

2 Thị trấn Thạnh An 11.988 2.997 
       

1.864,56  

               

6,43    

3 Xã Thạnh An 8.455 2.114 
       

4.532,75  

               

1,87    

4 Xã Thạnh Lộc 13.699 3.425 
       

3.627,17  

               

3,78    

5 Xã Thạnh Lợi 9.699 2.425 
       

4.382,24  

               

2,21    

6 Xã Thạnh Mỹ 8.656 2.164 
       

2.313,00  

               

3,74    

7 Xã Thạnh Quới 12.288 3.072 
       

3.555,68  

               

3,46    

8 Xã Thạnh Thắng 6.309 1.577 
       

2.349,83  

               

2,68    

9 Xã Thạnh Tiến 8.655 2.164 
       

2.297,03  

               

3,77    

10 Xã Vĩnh Bình 6.755 1.689                       
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STT Tên huyện Số ngƣời Số hộ 
 Diện tích 

(ha)  

Mật độ 

(Ngƣời/ha) 

2.178,47  3,10    

11 Xã Vĩnh Trinh 18.130 4.533 
       

2.923,25  

               

6,20    

TỔNG CỘNG 459.693 114.924 
   

101.923,79  

               

4,51    

 

 Đánh giá chung kết quả thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới và phát 7.3.

triển kinh tế nông thôn giai đoạn 2011 - 2020 

7.3.1. Những thành tựu cơ bản: 

Với lợi thế trung tâm của vùng đã tạo điều kiện thuận lợi đẩy nhanh tốc độ đô thị 

hóa. Các nguồn lực đầu tƣ cho phát triển nông nghiệp, nông thôn đƣợc huy động, nhiều 

công trình kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn đƣợc đầu tƣ mới và nâng cấp mở rộng.  

Cơ cấu kinh tế nông thôn có bƣớc chuyển biến tích cực. Quá trình tái cơ cấu nông 

nghiệp đã hình thành vùng sản xuất tập trung gắn với phát triển công nghiệp chế biến. Xây 

dựng nông thôn mới hoàn thành vƣợt kế hoạch đề ra với việc huy động tối đa các nguồn 

lực.  

Chất lƣợng nguồn nhân lực từng bƣớc đƣợc nâng lên; các vấn đề chăm sóc sức 

khỏe, giáo dục, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho khu vực nông thôn đƣợc quan tâm 

nhiều hơn.  

Tỷ lệ hộ nghèo giảm hàng năm, đời sống vật chất, tinh thần của ngƣời dân nông 

thôn đƣợc nâng cao. Hệ thống chính trị, dân chủ cơ sở ở nông thôn đƣợc củng cố và tăng 

cƣờng; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đƣợc giữ vững. 

7.3.2. Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân: 

a) Những tồn tại, hạn chế 

- Chƣa phát huy hết lợi thế, tiềm năng của ngành nông nghiệp, chƣa thể hiện rõ vai 

trò sản xuất nông nghiệp theo hƣớng hiện đại. Tăng trƣởng ngành nông nghiệp thành phố 

đạt 1,74% thấp hơn mức tăng trƣởng của cả nƣớc (2,85%). 

- Việc phát triển nông nghiệp gắn với phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 

và dịch vụ ở nông thôn đƣợc thực hiện, nhƣng chƣa nhiều. Lĩnh vực chế tạo máy còn hạn 

chế, quy mô doanh nghiệp cơ khí có tới 81% doanh nghiệp siêu nhỏ, chƣa đáp ứng đƣợc 

nhu cầu thực hiện cơ giới hóa, tự động hóa.  

- Chất lƣợng nông sản hàng hóa, năng lực cạnh tranh sản phẩm chƣa cao, nên hiệu 

quả mang lại từ kinh tế nông nghiệp đạt chƣa cao. Công tác nghiên cứu, chuyển giao và 
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ứng dụng công nghệ sinh học vào sản xuất nông nghiệp chƣa nhiều. Với định hƣớng sản 

xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, bƣớc đầu thành phố đã hình thành các mô 

hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với quy mô nhỏ. Mặc dù, đã có các chính sách 

hỗ trợ, khuyến khích phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Tuy nhiên, thành 

phố vẫn chƣa thu hút đƣợc các thành phần kinh tế đầu tƣ, ứng dụng công nghệ cao trong 

sản xuất nông nghiệp với quy mô lớn.    

- Chất lƣợng hoạt động của kinh tế tập thể còn hạn chế, các mô hình kinh tế hợp 

tác xã kiểu mới phát triển chƣa đủ mạnh. Việc liên kết “4 nhà” chƣa đƣợc thực hiện chặt 

chẽ, hiệu quả liên kết chƣa cao.     

- Đời sống vật chất, tinh thần của ngƣời dân nông thôn có nâng lên, nhƣng chƣa 

bền vững; thu nhập của nông dân còn bấp bênh, nhiều rủi ro nhƣ thiên tai, dịch bệnh, giá 

cả đầu vào và đầu ra của hàng hóa nông sản chƣa ổn định.   

- Việc đầu tƣ cho phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới có quan 

tâm, nhƣng chƣa tƣơng xứng với yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế của thành phố. Thu 

hút đầu tƣ từ doanh nghiệp cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn còn hạn chế, trong thời 

gian qua thành phố chỉ thu hút đƣợc 01 doanh nghiệp đầu tƣ theo Nghị định 57/2018/NĐ-

CP (trƣớc đây là Nghị định 210/2013/NĐ-CP).  

b) Nguyên nhân 

- Về khách quan: do biến động tình hình kinh tế chung ở tầm vĩ mô và vi mô tác 

động trực tiếp đến giá cả đầu vào (giống, phân bón, thức ăn…) của sản xuất nông nghiệp 

và sự không ổn định của giá cả đầu ra nông sản phẩm.     

+ Nhìn chung, bình quân diện tích đất sản xuất trên nông hộ quy mô nhỏ, phân tán 

nên việc tổ chức sản xuất theo hƣớng tập trung hàng hóa lớn, tăng thu nhập đủ để cải 

thiện thực sự đời sống của nông dân vẫn là bài toán rất nan giải.  

+ Tiến trình đô thị hóa, công nghiệp hóa của thành phố đƣợc đẩy mạnh, tập trung 

nguồn lực đầu tƣ cho khu vực công nghiệp, xây dựng, thƣơng mại, dịch vụ nên đầu tƣ 

cho lĩnh vực nông nghiệp chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu.  

+ Tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, ảnh hƣởng của tình trạng biến đổi khí 

hậu, tình hình sạt lở ngày càng nghiêm trọng. Bên cạnh đó, tình hình dịch bệnh phát sinh 

trên cây trồng, vật nuôi ngày càng nhiều, ảnh hƣởng đến năng suất và chất lƣợng nông 

sản.   

- Về chủ quan: trong quá trình triển khai thực hiện, một bộ phận cán bộ các cấp 

nhận thức chƣa đầy đủ về định hƣớng xây dựng, phát triển nông nghiệp, nông thôn và 

nông dân dẫn đến cách chỉ đạo, tổ chức thực hiện chƣa sâu sắc. Việc triển khai thực hiện 

một số cơ chế chính sách hỗ trợ cho sản xuất nông nghiệp còn nhiều vƣớng mắc. Nguồn 

vốn đầu tƣ cho nông nghiệp, nông thôn và nguồn nhân lực còn hạn chế.   

7.3.3. Bài học kinh ngiệm 
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- Cần phải có sự thống nhất về ý chí và hành động của cả hệ thống chính trị từ 

Trung ƣơng đến địa phƣơng; dƣới sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, sự chỉ đạo sâu sát của 

Nhà nƣớc, sự vào cuộc của các tổ chức trong hệ thống chính trị là yếu tố quan trọng để 

tạo sự chuyển biến tích cực cho lĩnh vực nông nghiệp, nông dân và nông thôn.  

- Quan tâm huy động và sử dụng tốt các nguồn lực để phát triển nông nghiệp, 

nông thôn. Trong đó, sự hỗ trợ của Nhà nƣớc về các mặt là rất cần thiết nhƣ đẩy mạnh 

công tác khuyến nông, khuyến ngƣ; chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào 

sản xuất, nhất là về giống mới, kỹ thuật canh tác, cơ giới hóa, thủy lợi hóa… nhằm nâng 

cao năng suất, chất lƣợng, giá trị và hiệu quả sản xuất.  

- Triển khai thực hiện có hiệu quả liên kết chuỗi giá trị nông nghiệp sẽ tạo điều 

kiện thuận lợi cho nông dân đẩy mạnh sản xuất, tiêu thụ sản phẩm và nâng cao thu nhập. 

- Quan tâm hài hòa lợi ích của các tác nhân trong chuỗi giá trị nông sản; giải quyết 

tốt vấn đề môi trƣờng, an sinh xã hội nông thôn, nâng cao chất lƣợng cuộc sống ngƣời 

dân, đầu tƣ thỏa đáng cho giáo dục, văn hóa, chăm sóc sức khỏe nhân dân.   

 

 CHƢƠNG VIII: HIỆN TRẠNG GIAO THÔNG 

 Đƣờng bộ 8.1.

Tính đến hết năm 2020, trên địa bàn thành phố Cần Thơ có 2.466km đƣờng giao 

thông tính từ đƣờng xã trở lên, trong đó: 

- 01 tuyến cao tốc: Cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi - Đoạn tuyến đi qua địa bàn Thành 

phố Cần Thơ có chiều dài 23,7 km, quy mô đƣờng cấp III, 04 làn xe. 

- 06 tuyến quốc lộ (QL.1, QL.61C, QL.80, QL.91, QL.91B và đƣờng Nam Sông 

Hậu) với tổng chiều dài 136,5 km các tuyến hiện đều có kết cấu mặt bê tông nhựa, 

nhựa hoặc BTXM. 

- 11 tuyến đƣờng tỉnh với tổng chiều dài 160,1km, tỷ lệ nhựa hóa đạt 100% và hầu hết 

đạt cấp IV-III. 

- Đƣờng đô thị có tổng chiều dài 200,95 km, trong đó có 8,79km đƣờng BTXM, 

187,56km đƣờng nhựa và đƣờng cấp phối, đất là 4,6km. Đến nay đã xây dựng hoàn 

thành đƣa vào khai thác 01 tuyến (đƣờng Võ Văn Kiệt), đang thi công 05 tuyến 

(đƣờng Nguyễn Văn Cừ, đƣờng Võ Nguyên Giáp, đƣờng Hẻm 91, đƣờng Huỳnh 

Phan Hộ, đƣờng vành đai sân bay Cần Thơ). Kết quả đầu tƣ xây dựng các đƣờng trục 

chính đô thị cơ bản hoàn thành theo định hƣớng quy hoạch đến năm 2020. 

Bảng 7 Tổng hợp giao thông đƣờng bộ 

TT Loại đƣờng Hiện trạng 2020 Quy hoạch đến năm 

2030 

Số tuyến Chiều dài 

(km) 

Số tuyến Chiều dài 

(km) 

1 Cao tốc  1 24,17 3 97,37 
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TT Loại đƣờng Hiện trạng 2020 Quy hoạch đến năm 

2030 

Số tuyến Chiều dài 

(km) 

Số tuyến Chiều dài 

(km) 

2 Quốc lộ 6 137 6 136,5 

3 Đƣờng tỉnh 11 160,1 20 466 

4 Đƣờng đô thị  228 201 1.003 1.028 

5 Đƣờng huyện 27 153 32 237 

6 Đƣờng xã 741 1.791 709 1.688 

TỔNG 1.014 2.466 1.773 3.652 

 

a. Đánh giá hiện trạng và tình hình thực hiện quy hoạch GTVT đường bộ 

Theo quy hoạch mạng lƣới đƣờng bộ khung chính trên địa bàn thành phố Cần Thơ 

đến năm 2020 gồm: 03 tuyến cao tốc, 05 tuyến quốc lộ, 11 tuyến đƣờng tỉnh, 11 tuyến 

đƣờng trục chính đô thị. Thực trạng phát triển đến năm 2020 so với yêu cầu phát triển 

theo quy hoạch nhƣ sau: hoàn thành 01/03 tuyến cao tốc (đạt 33%); hoàn thành 01/05 

tuyến quốc lộ (đạt 20%); hoàn thành 02/11 tuyến đƣờng tỉnh (đạt 18%); hoàn thành 09/11 

tuyến đƣờng trục chính đô thị (đạt 82%).   

Bảng 8 Bảng tổng hợp đánh giá tình hình phát triển mạng lƣới đƣờng bộ khung 

chính đến năm 2020 

TT Quy hoạch đến năm 2020 
Thực trạng phát triển đến 

năm 2020 

I CAO TỐC  

1 Cao tốc Bắc - Nam phía Đông:  

1.1 
Đoạn Mỹ Thuận - Cần Thơ: đến năm 2020 đạt 

quy mô 04 làn xe 

Chƣa hoàn thành theo quy 

hoạch (đang triển khai thi công) 

1.2 
Đoạn Cần Thơ - Cà Mau: đến năm 2025 đạt quy 

mô 04 làn xe 

Chƣa hoàn thành theo quy 

hoạch (đang triển khai đầu tƣ 

xây dựng) 

2 

Cao tốc Bắc - Nam phía Tây (cầu Vàm Cống, 

Tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi): đến năm 2020 đạt quy 

mô 04 làn xe 

Hoàn thành theo quy hoạch 

3 
Cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng: đến 

năm 2025 đạt quy mô 04 làn xe 

Chƣa hoàn thành theo quy 

hoạch (đang triển khai đầu tƣ 

xây dựng) 

II QUỐC LỘ  

1 
Quốc lộ 1: nâng cấp, mở rộng đạt quy mô đƣờng 

cấp II, 04 làn xe 
Hoàn thành theo quy hoạch 

2 
Quốc lộ 61C: nâng cấp, mở rộng đạt quy mô 

đƣờng cấp II, 04 làn xe. 

Chƣa hoàn thành theo quy 

hoạch 
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TT Quy hoạch đến năm 2020 
Thực trạng phát triển đến 

năm 2020 

3 
Quốc lộ 80: nâng cấp, mở rộng đạt quy mô đƣờng 

cấp III, 02 làn xe 

Chƣa hoàn thành theo quy 

hoạch 

4 

Quốc lộ 91 (đoạn Km7-Km50+889): nâng cấp, 

mở rộng đạt quy mô đƣờng cấp III, 02 làn xe; các 

đoạn qua đô thị đạt lộ giới theo QH chung TP. 

Cần Thơ 

Chƣa hoàn thành theo quy 

hoạch (còn đoạn Km0-Km7 

chƣa nâng cấp, mở rộng đạt lộ 

giới 37m theo QH chung TP. 

Cần Thơ) 

5 Quốc lộ 91B và đƣờng Nam sông Hậu  

5.1 
Quốc lộ 91B: nâng cấp, mở rộng đạt quy mô 

đƣờng trục chính đô thị 

Chƣa hoàn thành nâng cấp, mở 

rộng đạt lộ giới 80m theo QH 

chung TP. Cần Thơ 

5.2 
Đƣờng Nam sông Hậu: nâng cấp, mở rộng đạt 

quy mô đƣờng trục chính đô thị 

Chƣa hoàn thành nâng cấp, mở 

rộng đạt lộ giới 80m theo QH 

chung TP. Cần Thơ 

III ĐƢỜNG TỈNH  

1 
Đƣờng tỉnh 917: nâng cấp, mở rộng đạt quy mô 

đƣờng cấp III, 02 làn xe 

Chƣa hoàn thành theo quy 

hoạch 

2 
Đƣờng tỉnh 918: nâng cấp, mở rộng đạt quy mô 

đƣờng cấp III, 02 làn xe 

Chƣa hoàn thành theo quy 

hoạch 

3 
Đƣờng tỉnh 919: xây dựng mới đạt quy mô đƣờng 

cấp III, 02 làn xe 
Hoàn thành theo quy hoạch 

4 
Đƣờng tỉnh 920: nâng cấp, mở rộng đạt quy mô 

đƣờng cấp III, 02 làn xe 

Chƣa hoàn thành theo quy 

hoạch 

5 
Đƣờng tỉnh 920B: nâng cấp, mở rộng đạt quy mô 

đƣờng cấp III, 02 làn xe 
Hoàn thành theo quy hoạch 

6 
Đƣờng tỉnh 920C: nâng cấp, mở rộng đạt quy mô 

đƣờng cấp III, 02 làn xe 

Chƣa hoàn thành theo quy 

hoạch 

7 
Đƣờng tỉnh 921: nâng cấp, mở rộng đạt quy mô 

đƣờng cấp III, 02 làn xe 

Chƣa hoàn thành theo quy 

hoạch 

8 Đƣờng tỉnh 922  

8.1 
Đƣờng tỉnh 922 cũ: nâng cấp, mở rộng đạt quy 

mô đƣờng cấp III, 02 làn xe 

Chƣa hoàn thành theo quy 

hoạch 

8.2 

Đƣờng tỉnh 922 mới (Quốc lộ 91B đến Cờ Đỏ): 

xây dựng mới đạt quy mô đƣờng cấp III, 02 làn 

xe 

Hoàn thành theo quy hoạch 

9 
Đƣờng tỉnh 923: nâng cấp, mở rộng đạt quy mô 

đƣờng cấp III, 02 làn xe 

Chƣa hoàn thành theo quy 

hoạch 

10 
Đƣờng tỉnh 926: nâng cấp, mở rộng đạt quy mô 

đƣờng cấp III, 02 làn xe 

Chƣa hoàn thành theo quy 

hoạch 

11 Đƣờng tỉnh 932: nâng cấp, mở rộng đạt quy mô Chƣa hoàn thành theo quy 
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TT Quy hoạch đến năm 2020 
Thực trạng phát triển đến 

năm 2020 

đƣờng cấp III, 02 làn xe hoạch 

 

b. Các vấn đề chính hiện nay 

- Kết nối giao thông đƣờng bộ liên vùng: còn một số “điểm nghẽn” làm hạn chế 

hoạt động vận tải hành khách, hàng hóa, đặc biệt là container đến các cảng biển, khu 

công nghiệp nhƣ: chƣa có đƣờng cao tốc kết nối đến thành phố Cần Thơ là trung tâm 

Vùng do dự án đƣờng cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ đến nay chƣa hoàn thành, các tuyến 

cao tốc Cần Thơ - Cà Mau và Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng chƣa đƣợc xây dựng; các 

trục đƣờng huyết mạch đi đến các khu bến của cảng biển Cần Thơ nhƣ Quốc lộ 91 đoạn 

Km0-Km7, đƣờng từ Ngã Năm cầu Cần Thơ đến cảng Cái Cui thuộc tuyến Nam Sông 

Hậu hiện nay đã xuống cấp, quá tải nhƣng chƣa đƣợc đầu tƣ nâng cấp, mở rộng.  

- Kết nối giao thông đƣờng bộ trên địa bàn thành phố: hiện trạng các đƣờng tỉnh đến 

năm 2020 gồm 11 tuyến có tổng chiều dài 160,1km, với quy mô chủ yếu là đƣờng cấp V 

- cấp IV đồng bằng, các cầu trên hệ thống đƣờng tỉnh là 143 cầu/6.863,25m đa phần có 

tải trọng khai thác <13 Tấn (đặc biệt là các cầu trên các tuyến đƣờng tỉnh 917, 918, 923 

đƣợc xây dựng đã lâu nhƣng chƣa đƣợc đầu tƣ xây dựng mới nên đã xuống cấp không 

đảm bảo khai thác đồng bộ, kết cấu chủ yếu là dàn thép, tải trọng khai thác <5 Tấn). Do 

vậy, chƣa đáp ứng yêu cầu khai thác theo quy mô hoàn chỉnh đối với đƣờng tỉnh phải đạt 

đƣờng cấp III đồng bằng, tải trọng cầu 30 Tấn. 

c. Định hướng giải quyết các vấn đề 

- Xây dựng hoàn thành 03/03 (100%) trục đƣờng bộ cao tốc qua địa bàn thành phố 

Cần Thơ (cao tốc Bắc - Nam phía Tây từ thành phố Hồ Chí Minh đến Kiên Giang; 

cao tốc Bắc - Nam phía Đông thành phố Hồ Chí Minh đến Cà Mau; cao tốc Châu 

Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng);  

- Xây dựng hoàn thành 06/06 (100%) tuyến quốc lộ qua địa bàn thành phố Cần Thơ 

đạt quy mô đƣờng cấp III - II, 2-4 làn xe;  

- Đƣa vào quy hoạch và xây dựng tuyến trục Ô Môn – Thời Lai – Rồng Giềng (Kiên 

Giang) và cầu Ô Môn 

- Xây dựng hoàn thành 06/11 (55%) tuyến đƣờng tỉnh đạt quy mô đƣờng cấp III, 2 

làn xe; 

- Xây dựng mới thêm các đƣờng trục chính đô thị kết nối toàn thành phố và nâng cấp 

cải tạo 05 nút giao thông trọng điểm. 

 Đƣờng thủy nội địa 8.2.
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a. Hiện trạng các tuyến ĐTNĐ và cảng, bến thủy nội địa 

 Các tuyến đƣờng thủy nội địa 

- Các tuyến đƣờng thủy nội địa cấp quốc gia: có 06 tuyến (sông Hậu, sông Cần Thơ, 

kênh Xà No, kênh Cái Sắn, sông Ô Môn, kênh Thị Đội) qua địa bàn thành phố Cần Thơ 

với tổng chiều dài 134,9km do Bộ Giao thông vận tải quản lý, đã thực hiện nạo vét, bảo 

trì luồng thƣờng xuyên, cắm mốc hành lang bảo vệ luồng và lắp đặt hệ thống báo hiệu đạt 

tiêu chuẩn kỹ thuật đƣờng thủy nội địa cấp III theo quy hoạch (sông Hậu đạt cấp đặc 

biệt), cơ bản đáp ứng yêu cầu khai thác vận tải thủy quốc gia và liên vùng. 

- Các tuyến đƣờng thủy nội địa cấp thành phố: có 09 tuyến (sông Ba Láng, rạch 

Phong Điền, rạch Cầu Nhiếm, sông Trà Nóc, kênh Thốt Nốt, kênh xáng Ô Môn, kênh 

KH8, kênh Bốn Tổng, kênh Đứng) nằm trên địa bàn thành phố với tổng chiều dài 

127,05km, kết nối với các tuyến đƣờng thủy nội địa quốc gia và kết nối đến các quận, 

huyện, cơ bản đáp ứng phƣơng tiện tải trọng 50 tấn lƣu thông phục vụ vận tải liên tỉnh và 

liên quận, huyện. Tuy nhiên, trong thời gian qua chỉ khai thác theo hiện trạng sông, kênh, 

rạch tự nhiên, do hạn chế về nguồn vốn nên chƣa đầu tƣ mở rộng, nạo vét, bảo trì thƣờng 

xuyên, cắm mốc hành lang bảo vệ luồng và lắp đặt hệ thống báo hiệu đạt tiêu chuẩn kỹ 

thuật đƣờng thủy nội địa theo quy hoạch (chỉ đầu tƣ nạo vét một số tuyến kênh Thắng 

Lợi 1, Thốt Nốt, Bốn Tổng - Một Ngàn, KH6, KH8 thuộc các dự án thủy lợi do Sở Nông 

nghiệp và phát triển nông thôn làm chủ đầu tƣ). 

- Đối với các tuyến kênh, rạch do các quận, huyện quản lý, hầu hết đều nhỏ hẹp, 

chiều rộng và chiều sâu luồng không đạt tiêu chuẩn đƣờng thủy nội địa (dƣới cấp VI); 

nhiều tuyến có hƣớng tuyến bị cụt, chiều dài ngắn (<3km), không kết nối với mạng lƣới 

đƣờng thủy cấp quốc gia và cấp thành phố, nhiều công trình cầu không đảm bảo tĩnh 

không và khẩu độ thông thuyền do vậy không có khả năng giao thông thủy.  

 Các cảng, bến thủy nội địa  

- Hệ thống cảng, bến thủy nội địa phần lớn có quy mô vừa và nhỏ, do doanh nghiệp 

tƣ nhân quản lý đầu tƣ xây dựng và khai thác, hạ tầng và thiết bị công nghệ xếp dỡ còn 

lạc hậu, quản lý khai thác chƣa chuyên nghiệp (cảng có năng lực tiếp nhận tàu 500-800 

Tấn và thông qua hàng hóa 200-400 ngàn Tấn/năm, bến có năng lực tiếp nhận tàu 100-

300 Tấn và thông qua hàng hóa 8-10 ngàn Tấn/năm). Chủ yếu phục vụ xếp dỡ hàng rời, 

thiếu các cảng chuyên dùng cho container, chƣa có các cảng lớn để gom hàng tập trung 

cho các tỉnh trong vùng.  
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- Hầu hết chƣa đƣợc đầu tƣ xây dựng đạt quy mô, công suất theo quy hoạch (cảng 

có năng lực tiếp nhận cỡ tàu 1.000-2.000 Tấn, công suất 200-800 ngàn Tấn/năm; bến có 

năng lực tiếp nhận cỡ tàu 500 Tấn, công suất 30-150 ngàn Tấn/năm).  

- Các cảng chủ yếu tập trung dọc theo các tuyến đƣờng thủy nội địa quốc gia và một 

số tuyến nội tỉnh, chƣa phân bố rộng khắp trên địa bàn thành phố do trở ngại về các tuyến 

kênh, rạch chƣa đảm bảo cấp kỹ thuật theo quy định. 

b. Các vấn đề chính hiện nay 

- Kênh Chợ Gạo là tuyến huyết mạch chính (chiếm 60-70% lƣợng hàng hoá vận 

chuyển bằng đƣờng thuỷ) kết nối giữa Tây Nam Bộ và Đông Nam Bộ (trong đó có TP 

Hồ Chí Minh), mặc dù đã đƣợc nâng cấp mở rộng giai đoạn 1 nhƣng tình trạng quá tải, 

ùn tắc vẫn thƣờng xuyên diễn ra, tiềm ẩn nhiều rủi ro về tai nạn giao thông, xuất hiện sạt 

lở kênh và có nguy cơ tiếp tục trở thành điểm nghẽn lớn nhất trên các tuyến đƣờng thủy 

nội địa kết nối TP Hồ Chí Minh với Cần Thơ và các tỉnh trong Vùng. 

- Các cảng thủy nội địa do doanh nghiệp tƣ nhân quản lý đầu tƣ xây dựng và khai 

thác, có quy mô vừa và nhỏ, cơ sở hạ tầng, thiết bị công nghệ xếp dỡ còn lạc hậu, quản lý 

khai thác chƣa chuyên nghiệp. Chƣa có các cảng thủy nội địa tổng hợp hành khách và 

hàng hóa cấp thành phố và cấp vùng đạt quy mô cảng cấp II, cấp I để thu hút hành khách 

và gom hàng tập trung từ các tỉnh trong vùng đi thành phố Hồ Chí Minh và cả nƣớc. 

c. Định hướng giải quyết các vấn đề 

- 06/06 (100%) tuyến đƣờng thủy nội địa cấp quốc gia và 09/09 (100%) tuyến 

đƣờng thủy nội địa cấp thành phố đƣợc bảo trì nạo vét luồng thƣờng xuyên, cắm mốc 

hành lang bảo vệ luồng và lắp đặt hệ thống báo hiệu đƣờng thủy nội địa;  

- Xây dựng hoàn thành đƣa vào khai thác 01 cảng thủy nội địa tổng hợp hành khách 

và hàng hóa cấp vùng đạt quy mô cảng cấp I để thu hút hành khách và gom hàng tập 

trung từ các tỉnh trong vùng đi thành phố Hồ Chí Minh và cả nƣớc. 

- Các tuyến thủy nội địa bị cụt, chiều dài ngắn (<3km), không kết nối với mạng lƣới 

đƣờng thủy cấp quốc gia và cấp thành phố chuyển qua ngành thủy lợi hoặc cấp thoát 

nƣớc đô thị quản lý; đối với một số tuyến đƣờng thủy có khả năng giao thông thủy, sẽ 

thực hiện duy tu thƣờng xuyên để khai thác theo hiện trạng, chủ yếu phục vụ vận chuyển, 

sản xuất nông nghiệp của các hộ cá thể. 

 Đƣờng biển 8.3.

a. Hiện trạng luồng hàng hải và cảng biển trên địa bàn thành phố 
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 Luồng hàng hải 

- Đã hoàn thành giai đoạn 1 Dự án luồng tàu biển sông Hậu qua kênh Quan Chánh 

Bố đƣợc khai thác từ tháng 4/2017 đến nay. Dự án đã nạo vét luồng tàu với chiều dài 

luồng 46,5km, cao độ đáy -6,5m (Hải đồ) bao gồm đoạn luồng sông Hậu dài 12,1km 

(tính từ kênh Quan Chánh Bố về phía thƣợng lƣu sông Hậu), đoạn kênh Quan Chánh Bố 

hiện hữu dài 19,2km, đoạn kênh Tắt dài 8,2km đào mới thông ra biển và đoạn luồng biển 

dài 7km. Tuy nhiên, do chƣa thực hiện Giai đoạn 2 nên một số vị trí xung yếu hai bên bờ 

kênh Quan Chánh Bố chƣa đƣợc kè bảo vệ dẫn đến sạt lở và bồi lắng, gây ảnh hƣởng đến 

quá trình khai thác liên tục của luồng tàu.  

 Cảng biển  

- Cảng biển Cần Thơ là cảng tổng hợp quốc gia đầu mối khu vực (loại I), gồm các 

khu bến chính là Cái Cui, Hoàng Diệu - Bình Thủy, Trà Nóc - Ô Môn - Thốt Nốt. Ngoài 

ra, còn có các bến chuyên dùng xăng dầu, vật liệu xây dựng và sản phẩm khác. Hiện 

trạng tổng sản lƣợng hàng hóa thông qua cảng biển Cần Thơ khoảng 5 triệu Tấn/năm (đạt 

khoảng 58% so với công suất theo quy hoạch). 

b. Các vấn đề chính hiện nay 

- Các khu bến của cảng biển Cần Thơ chƣa phát huy tác dụng do hệ thống kho bãi, 

hậu cần cảng biển còn hạn chế, chƣa đầu tƣ thiết bị, công nghệ xếp dỡ hàng hóa có khối 

lƣợng lớn, hàng container nên chƣa thu hút đƣợc các chủ hàng; bên cạnh đó hạ tầng giao 

thông kết nối các khu bến cảng biển chƣa đƣợc đầu tƣ xây dựng đáp ứng yêu cầu, kết nối 

chủ yếu bằng đƣờng bộ thông qua các quốc lộ (Quốc lộ 91, Quốc lộ 1, Quốc lộ Nam sông 

Hậu và Quốc lộ 91B), chƣa có kết nối bằng đƣờng bộ cao tốc và đƣờng sắt; khoảng 70% 

khối lƣợng hàng hóa xuất nhập khẩu của các tỉnh trong Vùng đồng bằng sông Cửu Long 

vẫn thực hiện thông qua chủ yếu cảng biển nhóm 5 (thành phố Hồ Chí Minh và Bà Rịa 

Vũng Tàu). 

- Luồng cho tàu biển có tải trọng lớn vào Sông Hậu hiện nay bị bồi lắng và sạt lở, 

tàu container không thể lƣu thông qua luồng đến các cảng trên Sông Hậu vì một số đoạn 

không đạt độ sâu nhƣ công bố là 6,5m.  

- Chƣa hình thành trung tâm logistics cấp Vùng, do hiện nay chƣa kêu gọi đƣợc nhà 

đầu tƣ xây dựng Trung tâm Logistics hạng II thuộc tiểu vùng kinh tế trung tâm Đồng 

bằng sông Cửu Long trên địa bàn thành phố Cần Thơ với tổng diện tích 242,2ha tại cảng 

Cái Cui.  

c. Định hướng giải quyết các vấn đề 
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- Hoàn chỉnh giai đoạn 2 Luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu để đáp ứng 

cho các tàu có trọng tải đến 20.000 tấn lƣu thông thƣờng xuyên trên tuyến luồng ra - vào 

các cảng trên sông Hậu; xây dựng khu bến Cái Cui đạt quy mô hoàn chỉnh theo quy 

hoạch, đáp ứng yêu cầu khai thác vận tải biển liên vùng và quốc tế; xây dựng mới Bến 

cảng khách quốc tế Cần Thơ phục vụ các tuyến vận tải khách nội địa và quốc tế, tiếp 

nhận tàu hàng hóa và tàu khách đến 2.000 tấn. 

- Theo dự báo quy hoạch phát triển cảng biển, nhu cầu hàng hóa khu vực cảng biển 

Cần Thơ vào năm 2020 sẽ đạt khoảng 8 triệu tấn/năm, tuy nhiên theo hiện trạng khai thác 

sản lƣợng hàng hóa thông qua cảng biển Cần Thơ là khoảng 5 triệu tấn/năm (đạt khoảng 

58% so với công suất theo quy hoạch), trong đó khu bến cảng Cái Cui là khoảng 600 

ngàn tấn/năm (đạt khoảng 32% so với công suất theo quy hoạch). Dƣ địa để phát triển 

vận tải biển khu vực cảng biển Cần Thơ còn rất lớn, vì vậy khu bến cảng Cái Cui cần 

phải đƣợc chú trọng đầu tƣ phát triển thành trung tâm logistics, đầu mối gom hàng của cả 

Vùng để giảm chi phí hàng hóa, giảm áp lực cho vận tải đƣờng bộ, tạo tiền đề thúc đẩy 

phát triển thành phố Cần Thơ nói riêng và vùng Đồng bằng sông Cửu Long nói chung. 

- Bên cạnh đó, cần ƣu tiên sớm đầu tƣ xây dựng hoàn thành hạ tầng giao thông kết 

nối các khu bến cảng biển với các tỉnh trong vùng nhƣ (cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - 

Sóc Trăng, cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Cần Thơ - Cà Mau; đƣờng sắt thành phố Hồ 

Chí Minh - Cần Thơ; nâng cấp mở rộng các quốc lộ 91, quốc lộ Nam Sông Hậu, quốc lộ 

61C; xây dựng đƣờng Vành đai phía Tây thành phố Cần Thơ, nâng cấp mở rộng các 

đƣờng tỉnh); thành lập các trung tâm công nghiệp của thành phố Cần Thơ theo định 

hƣớng quy hoạch để hỗ trợ cho sự phát triển của hệ thống cảng. 

 Hàng không 8.4.

- Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ có 13 đƣờng bay đang khai thác gồm 09 đƣờng 

bay nội địa (Hà Nội, Đà Nẵng, Phú Quốc, Côn Đảo, Hải Phòng, Đà Lạt, Vinh, Thọ Xuân, 

Cam Ranh) và 04 đƣờng bay quốc tế (Kuala Lumpur, Bangkok, Đài Bắc, Seoul).  

- Sản lƣợng vận chuyển hành khách ngày càng tăng qua các năm (năm 2010 đạt 

212.476 hành khách/năm, đến năm 2020 đạt 1.034.626 hành khách/năm). Tuy nhiên, sản 

lƣợng vận chuyển hành khách đến năm 2020 mới chỉ đạt 35% so với công suất thiết kế là 

3 triệu hành khách/năm. 

a. Các vấn đề chính hiện nay 

- Đến năm 2020 sản lƣợng vận chuyển hành khách là 1.034.626 hành khách/năm 

(đạt 35% so với công suất thiết kế là 3 triệu hành khách/năm), sản lƣợng vận chuyển 
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hàng hóa là 9.299 tấn/năm (đạt 3,7% so với tiêu chí quy hoạch trung tâm logistics cảng 

hàng không phải có sản lƣợng vận chuyển hàng hóa > 250.000 tấn/năm). Hàng hóa vận 

tải bằng đƣờng hàng không là những hàng hóa nhẹ, có giá trị kinh tế cao (linh kiện điện 

tử, nông sản trái cây chất lƣợng cao...) do vậy để hình thành trung tâm logistics hàng 

không thì cần phải có nguồn hàng đủ lớn, tuy nhiên đến nay sản lƣợng vận chuyển hàng 

hóa qua Cảng hàng không Cần Thơ còn rất thấp (chỉ đạt 9.299 tấn/năm, trong khi đó 

Cảng hàng không Nội Bài là 695.325 tấn/năm, Cảng hàng không Tân Sơn Nhất là 

682.307 tấn/năm).    

- Nguyên nhân chủ yếu do chƣa có chính sách hỗ trợ (về tài chính, dịch vụ, quảng 

bá thƣơng hiệu...) để khuyến khích các hãng bay mở thêm nhiều đƣờng bay mới; chƣa 

phát triển các loại hình dịch vụ gắn với Cảng hàng không Cần Thơ (logistics hàng không, 

công nghiệp phụ trợ hàng không, thƣơng mại, giải trí, du lịch...); chƣa điều chỉnh bổ sung 

quy hoạch mở rộng diện tích, nâng cấp kết cấu hạ tầng cảng hàng không ...; bên cạnh đó 

các trục đƣờng bộ kết nối Cảng hàng không Cần Thơ với các tỉnh trong vùng (đƣờng bộ 

cao tốc, quốc lộ) chƣa đƣợc đầu tƣ xây dựng đáp ứng yêu cầu giao thông thuận lợi, nhanh 

chóng để thu hút hành khách, hàng hóa từ các tỉnh trong vùng. 

b. Định hướng giải quyết các vấn đề 

- Nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không Cần Thơ, xây dựng các công trình thiết yếu 

của cảng hàng không (nhà ga hàng hóa, kho hàng hóa kèm khu tập kết hàng hóa, khu 

logistics hàng không...) công suất vận chuyển hành khách đạt 7 triệu hành khách/năm, 

hàng hóa đạt 0,97 - 1,17 triệu tấn/năm.  

- Cần có các chính sách hỗ trợ (về tài chính, dịch vụ, quảng bá thƣơng hiệu...) để 

khuyến khích các hãng bay mở thêm nhiều đƣờng bay mới 

- Kêu gọi đầu tƣ xây dựng trung tâm logistics tại khu vực cảng hàng không quốc tế 

Cần Thơ 

 Đƣờng sắt 8.5.

a. Hiện trạng mạng lưới đường sắt trên địa bàn thành phố 

 Tuyến đƣờng sắt quốc gia thành phố Hồ Chí Minh - Cần Thơ: 

- Bộ Giao thông vận tải đã có Quyết định số 132/QĐ-BGTVT ngày 12/01/2021 về 

việc giao nhiệm vụ cho Ban Quản lý dự án đƣờng sắt tổ chức lập báo cáo nghiên cứu tiền 

khả thi dự án đƣờng sắt thành phố Hồ Chí Minh - Cần Thơ trong giai đoạn 2021 - 2025 

để làm cơ sở triển khai đầu tƣ. 
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- Tuy nhiên theo Quy hoạch mạng lƣới đƣờng sắt quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm 

nhìn đến năm 2050 có kết quả dự báo nhu cầu vận tải khối lƣợng hàng hóa và hành khách 

tuyến đƣờng sắt TP. Hồ Chí Minh - Cần Thơ đến năm 2030 không lớn, do vậy sẽ đầu tƣ 

xây dựng giai đoạn 2031 - 2050 để phù hợp với nhu cầu vận tải và khả năng cân đối 

nguồn lực. Giai đoạn 2021 - 2030 chỉ tập trung nghiên cứu, chuẩn bị đầu tƣ cho dự án. 

Tuy nhiên tổng thể quy hoạch vẫn theo hƣớng mở nếu có nhu cầu, sự cần thiết hoặc huy 

động đƣợc nguồn vốn ngoài ngân sách sẽ đƣợc kiến nghị đầu tƣ sớm hơn. 

 Các tuyến đƣờng sắt đô thị: 

- Theo quy hoạch thành phố Cần Thơ có các tuyến đƣờng sắt đô thị đi trên cao, nằm 

giữa các đƣờng trục chính đô thị kết nối toàn thành phố (các trục đƣờng này có lộ giới 

40-80m và có dãi phân cách giữa >4m để bố trí đƣờng sắt đi trên cao) bao gồm: (1) 

Đƣờng Vành đai phía Tây thành phố Cần Thơ; (2) quốc lộ Nam Sông Hậu và quốc lộ 

91B; (3) Quốc lộ 91. 

- Giai đoạn 2021 - 2030: chƣa cần đầu tƣ xây dựng để phù hợp với nhu cầu vận tải 

và khả năng cân đối nguồn lực, chỉ tập trung nghiên cứu chuẩn bị đầu tƣ cho dự án, do 

các đƣờng trục chính đô thị có quy hoạch các tuyến đƣờng sắt đô thị đi trên cao chƣa 

đƣợc đầu tƣ xây dựng đạt lộ giới hoàn chỉnh theo quy hoạch, đồng thời nhu cầu vận tải 

hành khách công cộng bằng đƣờng sắt đô thị chƣa cao và chƣa thực sự quan trọng bức 

thiết. Giai đoạn 2031 - 2050: triển khai kêu gọi đầu tƣ theo quy hoạch. 

b. Định hướng giải quyết các vấn đề 

- Trong phạm vi nghiên cứu của báo cáo sẽ định hƣớng hƣớng tuyến của tuyến 

đƣờng sắt quốc gia TP Hồ Chí Minh – Cần Thơ đoạn qua địa bàn thành phố Cần Thơ, 

đồng thời dự kiến vị trí đặt các ga đƣờng sắt của tuyến trên địa bàn thành phố. 

 Logistics 8.6.

- Theo Quyết định số 1012/QĐ-TTg ngày 03/7/2015 về việc phê duyệt quy hoạch 

phát triển hệ thống trung tâm logistics trên địa bàn cả nƣớc đến năm 2020, định hƣớng 

đến năm 2030 có quy hoạch 01 trung tâm logistics hạng II tại vùng kinh tế ĐBSCL có 

quy mô tối thiểu 30ha đến năm 2020 và trên 74ha đến năm 2030; Ủy ban nhân dân thành 

phố đã đề nghị và đƣợc Bộ Công Thƣơng thống nhất quy hoạch trung tâm logistics hạng 

II thuộc tiểu vùng kinh tế ĐBSCL tại khu đô thị công nghiệp Cái Răng thành phố Cần 

Thơ với quy mô 30ha giai đoạn I và 74ha giai đoạn II. Tuy nhiên, đến nay chƣa có trung 

tâm logistics nào đƣợc hình thành trên địa bàn thành phố Cần Thơ 

a. Các vấn đề chính hiện nay 



 
P r o j e c t  r e l a t e d  

 

Wednesday, 09 February 
2022 

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ XÂY DỰNG PHƢƠNG ÁN BỐ TRÍ KHÔNG 
GIAN VÀ ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG ĐÔ THỊ - NÔNG THÔN 
VÀ CÁC KHU CHỨC NĂNG 

BH5302-RHD-ZZ-XX-RP-Z-0001 146  

 

 Về kết cấu hạ tầng phục vụ logistics:  

- Thiếu các hệ thống kho bãi, cơ sở chế biến sơ chế nông sản quy mô lớn, chất 

lƣợng cao, chƣa phát triển phổ biến chuỗi logistics hàng đông lạnh (kho lạnh, xe lạnh, 

container lạnh) phục vụ nông sản và thủy hải sản xuất khẩu. 

- Bồi lắng tại luồng sông Hậu dẫn đến hạn chế 50% năng lực tiếp nhận của cảng Cái 

Cui (hiện chỉ tiếp nhận đƣợc tàu đến 10.000 DWT và 20.000DWT giảm tải), điều này 

dẫn đến hoạt động xuất nhập khẩu quốc tế hiện nay chủ yếu vẫn phải chuyển lên cảng 

khu vực TP. Hồ Chí Minh.  

- Hệ thống trang thiết bị bốc xếp của các khu bến cảng biển Cần Thơ nhìn chung 

vẫn còn lạc hậu, năng suất thấp ảnh hƣởng đến hiệu quả khai thác làm tăng chi phí thuê 

ngoài đồng thời làm giảm sức thu hút của cảng trong khu vực ĐBSCL. 

- Cảng hàng không Cần Thơ chƣa đầu tƣ xây dựng hoàn chỉnh các công trình thiết 

yếu (nhà ga hàng hóa, kho hàng hóa kèm khu tập kết hàng hóa, khu logistics hàng 

không...); sản lƣợng vận chuyển hàng hóa còn rất thấp (chỉ đạt 9.299 tấn/năm, trong khi 

đó Cảng hàng không Nội Bài là 695.325 tấn/năm, Cảng hàng không Tân Sơn Nhất là 

682.307 tấn/năm). 

- Hạ tầng giao thông đặc biệt là các tuyến đƣờng bộ kết nối các khu bến cảng biển 

Cần Thơ và Cảng hàng không Cần Thơ với các tỉnh trong vùng chƣa đáp ứng yêu cầu 

phát triển vận tải và logistics. 

 Về dịch vụ logistics:  

- Các dịch vụ logistics, đặc biệt là kê khai hải quan, xuất nhập khẩu còn chƣa thuận 

lợi, hấp dẫn, dẫn đến tình trạng khó cạnh tranh với cảng TP. Hồ Chí Minh. 

- Công tác chuyển đổi chủ đầu tƣ đối với dự án đầu tƣ xây dựng Cảng Cái Cui giai 

đoạn II vẫn chƣa hoàn tất, dẫn đến khó khăn trong định hƣớng đầu tƣ các hạ tầng và dịch 

vụ logistics. 

 Về chuỗi mặt hàng logistics: 

- Các khu công nghiệp trong khu vực là những chân hàng chính yếu của cảng vẫn 

chƣa hấp dẫn nhà đầu tƣ đến tham gia, dẫn đến thiếu khuyết các nguồn hàng có giá trị gia 

tăng cao nhƣng yêu cầu thời gian vận chuyển ngắn, phù hợp với phát triển logistics hàng 

không nhƣ hàng thời trang cao cấp, hàng điện tử, thuốc men,… 

- Chuỗi mặt hàng có giá trị cao để phục vụ xuất nhập khẩu là hàng container còn 

chiếm tỉ trọng thấp (xấp xỉ 15%). Các chuỗi mặt hàng có khối lƣợng lớn hiện trạng (gạo, 
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vật liệu xây dựng,…) lại không có giá trị gia tăng cao, dẫn đến hoạt động logistics thiếu 

hiệu quả. 

b. Định hướng giải quyết các vấn đề 

- Kêu gọi đầu tƣ xây dựng phân khu trung tâm logistics gắn với cảng Cái Cui có 

diện tích tối thiểu 50 ha, hệ thống kho bãi có quy mô 26 ha. Hệ thống kho, bãi container 

tại các cảng khác (Hoàng Diệu, Trà Nóc, Thốt Nốt) có quy mô 5 ha, phát triển kho lạnh 

có quy mô 0,6 ha. 

- Kêu gọi đầu tƣ xây dựng phân khu trung tâm logistics gắn với cảng hàng không 

Cần Thơ có diện tích tối thiểu 30 ha, hệ thống kho bãi có quy mô 3,2 ha, trong đó tập 

trung phát triển kho lạnh có quy mô 1,2 ha. 

- Phát triển hạ tầng giao thông phục vụ kết nối trung tâm logistics tại Cần Thơ sẽ 

thông qua mạng lƣới đƣờng bộ và đƣờng thủy nội địa. Về đƣờng thủy thông qua tuyến 

đƣờng thủy nội địa quốc gia trên sông Hậu kết nối với các hành lang đƣờng thủy nội địa 

phía Nam đi các tỉnh trong vùng ĐBSCL và TP Hồ Chí Minh (chủ yếu vận chuyển các 

mặt hàng truyền thống nhƣ gạo, vật liệu xây dựng, clinke, hàng siêu trƣờng siêu trọng). 

Về đƣờng bộ chủ yếu thông qua các tuyến đƣờng bộ cao tốc và quốc lộ, kết nối cảng 

hàng không Cần Thơ và cảng biển Cái Cui đến các tỉnh trong vùng ĐBSCL, thành phố 

Hồ Chí Minh, các khu vực trong cả nƣớc và quốc tế. 
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 CHƢƠNG IX: HIỆN TRẠNG SAN NỀN THOÁT NƢỚC MƢA 

 Mục đích, quan điểm 9.1.

Mục đích: tài liệu này trình bày quan điểm, phƣơng pháp luận và các bƣớc thực hiện 

(hoạt động) việc phân tích đánh giá tổng hợp về cao độ nền và hệ thống thoát nƣớc mƣa 

tại thành phố Cần Thơ, đề xuất phƣơng hƣớng phát triển hợp phần cao độ nền và hệ 

thống thoát nƣớc mƣa phù hợp với các phƣơng hƣớng phát triển và các kịch bản phát 

triển kinh tế và hạ tầng khác đƣợc tích hợp trong quy hoạch thành phố Cần Thơ. 

Quan điểm: đánh giá cao độ nền và hệ thống thoát nƣớc mƣa dựa trên cách tiếp cận 

đa ngành (các ngành liên quan đến), sử dụng các chỉ số nhằm đáp ứng các định hƣớng 

chiến lƣợc nhƣ: 

- Kế thừa và phát huy các quy hoạch cấp trên đã đƣợc phê duyệt nhƣ: Quy hoạch 

vùng ĐBSCL thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; “Quy hoạch thủy lợi 

chống ngập úng thành phố Cần Thơ” (đã đƣợc phê duyệt theo quyết định số 

1721/QĐ-BNN-TCTL ngày 20/7/2012 của Bộ NN và PTNT); Ðồ án điều chỉnh 

Quy hoạch chung TP Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm (tại Quyết định số 

1515/QÐ-TTg) và các quy hoạch quận/huyện đã triển khai. 

- Quy hoạch cao độ nền và thoát nƣớc mặt đô thị là cải tạo điều kiện hiện trạng địa 

hình tạo điều kiện thuận lợi xây dựng đô thị, Xác định cao độ khống chế cho khu 

vực trên cơ sở nghiên cứu điều kiện tự nhiên, vị trí, chế độ thuỷ văn, hải văn của 

thành phố Cần Thơ, kết hợp với sự nghiên cứu biến đổi khí hậu của khu vực. Xây 

dựng thành phố đảm bảo các yếu tố bền vững, hạn chế các tác động từ  môi trƣờng, 

thoát nƣớc mặt nhanh chóng và bảo vệ đô thị khỏi ngập lụt. 

- Giải pháp quy hoạch cao độ nền phải bám sát điều kiện hiện trạng, địa hình tự 

nhiên của đô thị, đảm bảo khối lƣợng san lấp ít nhất, kinh tế nhất.Tận dụng tối đa 

điều kiện mặt nƣớc tự nhiên của sông, hồ, kênh, rạch hiện có để làm nguồn tiếp 

nhận thoát mƣa, định hƣớng thoát nƣớc một cách triệt để.  

- Cao độ nền và hệ thống thoát nƣớc mƣa phải gắn và phù hợp với các quy hoạch 

hợp phần khác trong Quy hoạch của thành phố nhƣ Quy hoạch Sử dụng đất; Quy 

hoạch giao thông… 

- Quản lý cao độ nền và hệ thống thoát nƣớc mƣa là một trong những ƣu tiên trong 

phát triển đô thị, góp phần kiểm soát ngập lụt, sạt lở, hƣớng tới phát triển đô thị 

bền vững. 

- Tuân thủ theo yêu cầu của Luật quy hoạch năm 2017, Nghị định 44 năm 2015, 

Nghị định 72 năm 2019. 

 Phân tích đánh giá hiện trạng 9.2.

9.2.1. Các vấn đề chính cần phân tích, mô tả hiện trạng: 
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a) Hiện trạng chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng thành phố Cần Thơ: 

Nền xây dựng tại thành phố Cần Thơ thuộc vùng bị ảnh hƣởng của lũ lụt hàng năm 

và thuộc vùng ngập nông với chiều sâu ngập trung bình từ 0,3 – 1,5m. Địa hình tự nhiên 

của thành phố Cần Thơ tƣơng đối thấp, cao ở khu vực ven sông Hậu và thấp dần về phía 

nội đồng. Thành phố nằm dọc theo sông Hậu với chiều dài khoảng 60 Km nên mức độ 

ngập lũ và cao độ mực nƣớc lũ hàng năm thay đổi theo độ dốc thủy lực và chế độ thủy 

văn của sông Hậu. Sông Hậu có chế độ bán nhật triều với biên độ là 2 ~ 3m, nƣớc lên 

xuống mỗi ngày 2 lần.  

Mực nƣớc cao nhất tại thành phố Cần Thơ ứng với các tần suất nhƣ sau(thời gian 

quan trắc từ 1978 – 2010) theo hệ cao độ nhà nuớc. 

P = 1 % -> h = 2,21 m 

p = 5 % -> h = 2,11 m 

P = 10% -> h = 1.77 m 

 

 
 (Nguồn: Văn phòng công tác biển đổi khí hậu TP. Cần Thơ) 

Hình 24 Biểu đồ diễn biến mực nƣớc trên Sông Hậu (tại trạm đo Cần Thơ) 

 

Tại các khu vực đã xây dựng nhƣ trung tâm thành phố, các thị trấn hiện hữu đã đƣợc tôn 

nền vƣợt lũ. Tuy nhiên, trong những năm gần đây khi gặp triều cƣờng hoặc mƣa lớn vẫn 

xảy ra tình trạng bị ngập trên các tuyến đƣờng ngay tại trung tâm thành phố với chiều sâu 
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ngập trung bình 30 – 40cm, thời gian ngập 2 - 3 giờ. Tại các khu vực vùng ven đô thị, các 

khu vực xây dựng với mật độ thấp vẫn bị ảnh hƣởng ngập về mùa lũ. Tại khu vực nông 

thôn nền xây dựng chủ yếu đƣợc tôn nền cho từng công trình, đối với nhà dân vẫn còn 

một số nhà trên cọc dọc theo các kênh, rạch. 

Đánh giá về nền đất xây dựng đƣợc căn cứ chủ yếu trên cơ sở về điều kiện địa hình tự 

nhiên, hiện trạng về xây dựng và khả năng đấu nối về hạ tầng kỹ thuật với mạng lƣới 

chung của thành phố: 

Đất đã xây dựng: Là những khu vực đã xây dựng với mật độ cao, các khu đô thị đã đƣợc 

xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị nhƣ khu trung tâm hiện hữu, khu trung tâm các thị trấn, 

khu công nghiệp… Diện tích loại đất này khoảng 7.340ha. 

Đất xây dựng thuận lợi: Là các khu vực hiện chƣa xây dựng với mật độ cao, có địa hình 

tƣơng đối cao, ngập nông, ít phải cải tạo khi xây dựng. Thuận tiện trong việc đấu nối hạ 

tầng kỹ thuật… Diện tích loại đất này khoảng 19.690ha. 

Đất xây dựng ít thuận lợi: Là các khu vực hiện chƣa xây dựng với mật độ cao, có địa hình 

tƣơng đối thấp, thƣờng bị ngập, phải cải tạo nhiều khi xây dựng. Ít thuận tiện trong việc 

đấu nối hạ tầng kỹ thuật… Diện tích loại đất này khoảng 112.170ha. 

Đất cách ly – hạn chế xây dựng: Là các khu vực bị ảnh hƣởng của các công trình cần phải 

cách ly, hạn chế xây dựng để đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng nhƣ: khu vực tĩnh 

không sân bay, khu vực cách ly an toàn lƣới điện cao thế… Diện tích loại đất này khoảng 

55ha. 

Đất xây dựng khó khăn: Là các khu vực hiện chƣa xây dựng, có địa hình phức tạp khó 

khăn khi xây dựng, ngập sâu, khu vực ven sông rạch có hiện tƣợng sạt lở, cần nhiều biện 

pháp cải tạo nền khi xây dựng… Diện tích loại đất này khoảng 27ha. 

Ngoài ra còn có một số loại khác nhƣ: sông, rạch, mặt nƣớc… 
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Hình 25 Sơ đồ đánh giá hiện trạng đất xây dựng 

b) Hiện trạng cao độ nền và hệ thống thoát nước mưa thành phố Cần Thơ: 

Địa hình thành phố Cần Thơ nhìn chung tƣơng đối bằng phẳng, độ dốc nền gần nhƣ 

bằng 0%, cao độ nền tự nhiên thấp so với mực nƣớc biển. Thƣờng xuyên chịu ảnh hƣởng 

chế độ triều cƣờng của sông Hậu và các đợt lũ lớn từ hệ thống sông Cửu Long. 

Cao độ tự nhiên dao động trong khoảng 0,2m – 3,0m. Các khu vực tập trung dân cƣ 

và đô thị hiện hữu có nền đất cao hơn, là nơi tập trung dân cƣ sinh sống có lịch sử lâu 

đời, nền đất đã qua cải tạo để xây dựng nhà cửa công trình. Tuy nhiên cao độ nền còn 

tƣơng đối thấp, phần lớn nằm trong khoảng H = 1,2 – 1,8m. Chỉ một số khu vực trung 

tâm hiện hữu của đô thị có cao độ tƣơng đối cao hơn các khu vực khác dao động H = 

1,8m – 2,2m. Chỉ một vài vị trí nền các công trình xây dựng gần đây là cao độ H = 2,3m 

– 2,4m tuy nhiên những điểm này không đáng kể. 

Bảng 9 Thống kê diện tích thành phố Cần Thơ theo cao độ 

TT Từ cao độ (m) Đến cao độ (m) Diện tích (ha) Tỷ lệ (%) 

1  <1 22.170,78 50,52 

2 1 2 19.151,21 43,68 

3 2 3 2.481,24 5,66 

4 >3  45,56 0,14 
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Hình 26 Sơ đồ đánh giá hiện trạng cao độ nền 

 

Về thoát nƣớc, TP. Cần Thơ vẫn đang sử dụng hệ thống cống chung thoát nƣớc mƣa và 

nƣớc bẩn, nƣớc thoát chƣa đƣợc xử lý đổ trực tiếp ra sông rạch, tập trung chủ yếu ở các 

Quận trung tâm nội thị, bao gồm cống D(300 - D.1000) mm, cống hộp B 2400mm và các 

mƣơng xây B(200 - 500)mm. Ngoài ra còn có hệ thống mƣơng đất tại các đƣờng làm 

nhiệm vụ thu gom nƣớc mƣa xả ra kênh rạch. 

 

Theo thống kê của Cty TNHH Cấp Thoát nƣớc TP Cần Thơ năm 2014: Tổng chiều dài hệ 

thống mƣơng cống toàn TP 160.838m. Bao gồm Q. Bình Thuỷ 24.981m, Q. Cái Răng 

10.884m, Q. Ninh Kiều 124.973m và hệ thống cống thoát nƣớc tại một số trung tâm quận 

Thốt Nốt, quận Ô Môn, thị trấn Thới Lai, Vĩnh Thạnh, Cờ Đỏ Phong Điền. 
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Hình 27 Sơ đồ vị trí các khu vực đã xây dựng hệ thống thoát nƣớc 

 

c) Hiện trạng cao độ nền và hệ thống thoát nước mưa các lưu vực: 

Căn cứ vào địa hình và hiện trạng hệ thống sông kênh rạch là nguồn tiếp nhận của thành 

phố, kế thừa Quy hoạch Cao độ nền và thoát nƣớc mặt đƣợc duyệt năm 2018, lƣu vực 

thoát nƣớc hiện trạng đƣợc phân bố cụ thể nhƣ sau: 

 

1) Lƣu vực trung tâm Ninh Kiều - Bình Thủy 

Phạm vi lƣu vực: phía Bắc giáp sông Ô Môn, phía Đông giáp sông Hậu, phía Nam giáp 

sông Cần Thơ và phía Tây giáp rạch Tắc Ông Thục. Đây là lƣu vực lớn nhất, trung tâm 

và quan trọng nhất của thành phố Cần Thơ. Tổng diện tích lƣu vực là 17.700ha gồm toàn 

bộ quận Ninh Kiều, Bình Thủy, một phần quận Ô Môn và Phong Điền. 

Hƣớng thoát chính của lƣu vực: hiện nay nƣớc mƣa và nƣớc thải đƣợc thu gom vào các 

tuyến cống đặt theo các tuyến đƣờng trong khu vực và xả ra các rạch nội thị nhƣ rạch Cái 

Khế, rạch Ngỗng, rạch Hàng Bàng, rạch Đầu Sấu, sông Trà Nóc, rạch Chanh, rạch Vàm... 

sau đó thoát ra sông chính hoặc trực tiếp đổ ra các chính nhƣ sông Hậu, sông bao Cần 

Thơ, Ô Môn, rạch tắc Ống Thục. 
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Hệ thống cống thoát nƣớc hiện trạng trung tâm quận Ninh Kiều gồm 3 loại chủ yếu là: 

cống tròn từ D200mm đến D1500mm, mƣơng xây từ B300mm đến B2400mm, mƣơng 

đất từ B1000mm đến B6000mm. 

Hệ thống cống thoát nƣớc hiện trạng trung tâm quận Bình Thủy gồm 3 loại chủ yếu là: 

cống tròn từ D200mm đến D1500mm, mƣơng xây từ B500mm đến B1500mm, mƣơng 

đất từ B1000mm đến B7000mm. 

Địa hình hiện trạng thấp, phần lớn < +2,00, hầu hết các cống ngầm hiện hữu đều đặt ở độ sâu 

dƣới mực nƣớc cao nhất, cao độ của các cửa xả thấp nên thƣờng ngập trong nƣớc, nên hiệu 

quả thoát nƣớc không cao. 

 

Hình 28 Sơ đồ hiện trạng hệ thống thoát nƣớc khu vực trung tâm 

 

2) Lƣu vực quận Cái Răng 

Tổng diện tích lƣu vực là khoảng 8.200ha. 

Hƣớng thoát nƣớc chính: Toàn bộ lƣu vực thoát tự chảy vào các rạch nội thị nhƣ rạch 

Cái Tắc, Ấp Mỹ, Cái Nai, Cái Đôi, Cái Sâu, Bùng Binh, Bến Bạ.... 

Địa hình quận khá thấp, khoảng 90% diện tích có cao độ nền <2,0m, phần diện tích 

>2,0m chỉ chiếm khoảng 9%. 
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3) Lƣu vực quận Ô Môn 

 

Tổng diện tích các lƣu vực là khoảng 6.620ha. 

Hƣớng thoát chính: các tuyến cống lƣu vực thoát tự chảy vào các rạch nội thị và hồ 

chứa nhƣ rạch Ngã Cái, Cái Sơn, Cái Dầu, Bù Lu Cái.... và thoát ra sông Hậu, sông Ô 

Môn, kênh Thơm Rơm. Đây là khu vực đô thị phát triển mới, nên hiện trạng thoát nƣớc 

chƣa có nhiều. 

Địa hình khá thấp, khoảng 97% diện tích có cao độ nền <2,0m, phần diện tích >2,0m 

chỉ chiếm khoảng 2,4%. 

Hệ thống cống thoát nƣớc hiện trạng trung tâm quận Ô Môn gồm 2 loại chủ yếu là: 

cống tròn D400mm, mƣơng xây. 

 

 

Hình 29 Sơ đồ hiện trạng hệ thống thoát nƣớc trung tâm quận Ô Môn 

 

4) Lƣu vực quận Thốt Nốt 

 

Tổng diện tích các lƣu vực là khoảng 14.100ha. 

Hƣớng thoát chính: các tuyến cống thoát tự chảy vào các rạch nội thị nhƣ kênh 

Thắng Lợi, rạch Rây, Đƣờng Châu, Trà Bay... và ra sông Thốt Nốt. 
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Địa hình khá thấp, khoảng 98% diện tích có cao độ nền <2,0m, phần diện tích >2,0m 

chỉ chiếm khoảng 1,8%. 

Hệ thống cống thoát nƣớc hiện trạng trung tâm quận Thốt Nốt gồm 2 loại chủ yếu là: 

cống tròn từ D100mm đến D800mm, mƣơng xây. 

 

 

 

Hình 30 Sơ đồ hiện trạng hệ thống thoát nƣớc trung tâm quận Thốt Nốt 

5) Lƣu vực thuộc Phong Điền 

Tổng diện tích của lƣu vực Phong Điền khoảng 6.000ha. 

Hƣớng thoát chính: các tuyến cống thoát tự chảy vào các rạch nội thị nhƣ rạch Xẻo 

Cui, Xẻo Sao, Cây Cẩm, Ông Hào, Cần Đƣớc...và ra sông Cần Thơ, rạch Tắc Ông Thục 

và kênh Xáng Xà No. 

Hệ thống cống thoát nƣớc hiện trạng thị trấn Phong Điền chủ yếu là: cống tròn từ 

D400mm đến D1000mm. 



 
P r o j e c t  r e l a t e d  

 

Wednesday, 09 February 
2022 

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ XÂY DỰNG PHƢƠNG ÁN BỐ TRÍ KHÔNG 
GIAN VÀ ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG ĐÔ THỊ - NÔNG THÔN 
VÀ CÁC KHU CHỨC NĂNG 

BH5302-RHD-ZZ-XX-RP-Z-0001 157  

 

 

Hình 31 Sơ đồ hiện trạng hệ thống thoát nƣớc thị trấn Phong Điền 

6) Lƣu vực Thị trấn Vĩnh Thạnh 

Hƣớng thoát nƣớc chính ra rạch Cái Sắn, kênh Sƣờn, kênh Bốn Tổng. 

Hệ thống cống thoát nƣớc hiện trạng thị trấn Vĩnh Thạnh chủ yếu là: cống tròn từ 

D400mm đến D1000mm. 

7) Thị trấn Thạnh An: Hƣớng thoát chính ra rạch Cái Sắn.  

8) Thị trấn Cờ Đỏ.  

Hƣớng thoát chính ra các kênh Thốt Nốt, kênh Đứng, kênh Lòng Ống, rạch Bốn 

Tổng. 

Hệ thống cống thoát nƣớc hiện trạng thị trấn Cờ Đỏ chủ yếu là: cống tròn D600m. 

Thị trấn Thới Lai. 

Hƣớng thoát chính ra các kênh Ô Môn, kênh Đứng, kênh Bà Đầm, kênh Sẻo Xào. 

Hệ thống cống thoát nƣớc hiện trạng thị trấn Thới Lai chủ yếu là: cống tròn từ 

D400mm đến D1000mm. 

Các phƣơng pháp đánh giá: 

Đƣợc xây dựng trên cơ sở khoa học và thực tiễn, sử dụng các phƣơng pháp sau: 

- Phƣơng pháp thu thập số liệu, tài liệu. 

- Phƣơng pháp đa tiêu chí và so sánh, đánh giá. 

- Phƣơng pháp thu thập thông tin định lƣợng, định tính và phân tích hệ thống cao độ 

nền và thoát nƣớc mƣa 

- Phƣơng pháp xử lý số liệu 
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- Phƣơng pháp bản đồ 

- Phƣơng pháp phân tích, tổng hợp  

 Đánh giá tổng thể về Cao độ nền và thoát nƣớc mƣa: (SWOT) 9.3.

1) Điểm mạnh: 

 Hệ thống sông, rạch phân bố rộng khắp thuận lợi cho việc tiêu thoát nƣớc. 

 Ít bị ảnh hƣởng của các hiện tƣợng thời tiết khắc nghiệt bất thƣờng: bão, động đất, 

sóng thần, …. 

 Đô thị hóa chƣa cao, bề mặt phủ dạng mềm(cây xanh, mặt cỏ, thảm thực vật, ...) 

chiếm đa số nên hệ số dòng chảy còn thấp, thuận lợi cho việc tiêu thấm nƣớc. 

2) Điểm yếu: 

 Hệ thống cao độ nền thiết kế trong các đồ án quy hoạch xây dựng còn thiếu và 

chƣa cập nhật hệ cao độ Quốc Gia, chƣa tính đến tác động của biến đổi khí hậu, nƣớc 

biển dâng. 

 Hệ thống sông, kênh rạch hiện hữu tại các khu vực phát triển đô thị bị san lấp và 

lấn chiếm làm cản trở dòng chảy gây khó khăn cho việc tiêu thoát nƣớc của đô thị. 

 Hệ thống thoát nƣớc mƣa tại đô thị đƣợc xây dựng qua nhiều giai đoạn phát triển  

bị xuống cấp, thiếu đồng bộ hoạt động kém hiệu quả gây ngập úng cục bộ trong đô thị.  

 Hệ thống thoát nƣớc tại đô thị chủ yếu là hệ thống thoát nƣớc chung (nƣớc mƣa 

và nƣớc thải), do đó gây ảnh hƣởng ô nhiễm môi trƣờng. 

3) Cơ hội: 

 Là đô thị có tốc độ phát triển kinh tế - xã hội, đô thị hoá cao, công tác xác định 

cao độ nền, xây dựng hệ thống thoát nƣớc (nƣớc mƣa và nƣớc thải) ngày càng đƣợc chú 

trọng. 

 Kết hợp với các chuyên ngành khác (giao thông, thuỷ lợi, …) trong việc phát 

triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật của thành phố. 

 Xây dựng, hoàn thiện hệ thống cao độ nền, thoát nƣớc mƣa cũng nhƣ các lĩnh 

vực hạ tầng kỹ thuật khác. 

 Dần hoàn thiện hệ thống quản lý hạ tầng kỹ thuật, sử dụng các công cụ tiên tiến, 

mới trong việc quản lý (GIS) để dễ dàng truy xuất, đồng bộ toàn hệ thống của cả thành 

phố. 

 Các biện pháp hữu hiệu nhằm bảo vệ, phòng chống lũ, triều cƣờng và sạt lở đất 

xây dựng đô thị. 

4) Thách thức: 
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 Hiện tƣợng hiệu ứng nhà kính và sự biến đổi khí hậu của toàn cầu làm nƣớc biển 

dâng cao sẽ ảnh hƣởng đến đất đai xây dựng đô thị và các khu dân cƣ. Do đó cần có các 

nghiên cứu, dự báo chính xác về vấn đề này để có thể đề ra các giải pháp, định hƣớng cho 

quy hoạch phát triển đô thị và có các biện pháp chống ngập cho các đô thị, điểm dân cƣ 

tập trung. 

- Hiện tƣợng xói lở bờ sông, sụt lún nền đất tại các khu vực đi qua đô thị, các khu 

dân cƣ tập trung cần đƣợc nghiên cứu thấu đáo để có các giải pháp chỉnh trị hữu 

hiệu. 

- Phân tích, đánh giá chủ trƣơng, định hƣớng, quy hoạch cấp quốc gia, cấp vùng 

liên quan đến cốt nền và hệ thống thoát nƣớc mƣa. 

- Phân tích, dự báo những thời cơ, thách thức đối với quản lý cốt nền và thoát nƣớc 

mƣa.  

- Phân tích các tồn tại và đánh giá khả năng chuyển đổi và ứng dụng công nghệ 

mới, công nghệ số trong việc quản lý hệ thống trong tƣơng lai.  

 Những bài học kinh nghiệm: 9.4.

- Kinh nghiệm về quy hoạch cao độ nền và thoát nƣớc mƣa của các đô thị trên 

thế giới thƣờng nằm chung trong tổng thể về quy hoạch phát triển bền vững đô thị, 

bởi vì hệ thống HTKT là nhân tố quan trọng trong đánh giá chất lƣợng đô thị cũng 

nhƣ liên quan trực tiếp tới việc sử dụng khai thác tài nguyên phục vụ cuộc sống đô 

thị và tác động tới môi trƣờng 

 Đánh giá quy hoạch hiện hữu 9.5.

- Trên cơ sở phân tích những quy hoạch hiện hữu và hệ thống bản đồ địa hình, 

bản đồ hiện trạng hệ thống thoát nƣớc mƣa, đánh giá xem đã giải quyết đƣợc phần 

nào những vấn đề chính còn tồn tại nêu trong kết luận ở trên chƣa. 

- Kết luận: Nếu theo những quy hoạch hiện hữu thì đã đáp ứng đƣợc yêu cầu cao 

độ nền và hệ thống thoát nƣớc mƣa trong tƣơng lai chƣa, những gì cần phải thay 

đổi, cải thiện. 

9.5.1. Đề xuất giải pháp 

Trên cơ sở thu thập số liệu và đánh giá thực trạng, đƣa ra các phân tích đánh giá 

cao độ nền và hệ thống thoát nƣớc mƣa và đề xuất các nội dung dƣới đây: 

(i) Nguyên tắc chung của việc định hƣớng cao độ nền và thoát nƣớc mƣa cho 

thành phố. 

(ii) Định hƣớng tổng thể và phân vùng thoát nƣớc chính các quận huyện trong 

thành phố. 
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(iii) Định hƣớng tổng thể mạng lƣới thoát nƣớc, phân lƣu vực thoát nƣớc mƣa. 

(iv) Phối hơp với các hợp phần quy hoạch khác nhƣ quy hoạch cảnh quan, giao 

thông, thoát nƣớc thải.., để thống nhất quy hoạch chung về cao độ san nền, 

cao độ tính toán mực nƣớc tại nguồn tiếp nhận, phƣơng thức phân tách 

nƣớc thải với nƣớc mƣa… 

(v) Đề xuất phân kỳ đầu tƣ xây dựng hệ thống 

9.5.2. Tài liệu và nguồn cấp: bao gồm cả số liệu sơ cấp và thứ cấp, các loại thông tin 

và bản đồ 

- Bản đồ nền địa hình mới nhất của thành phố Cần Thơ; bản đồ quản lý thiên tai 

(sụt nún, sạt lở, nền đất, ngập úng…), bản đồ sử dụng đất mới nhất. 

 Nguồn: Sở TNMT. 

- Bản đồ hiện trạng hệ thống thoát nƣớc mƣa thành phố Cần Thơ (file CAD, bảng 

thống kê excel, báo cáo cập nhật định kỳ); bản đồ ngập hàng năm trên địa bàn 

thành phố (diện tích ngập, khu vực ngập, nguyên nhân ngập). Quy hoạch cấp thoát 

nƣớc thành phố Cần Thơ (năm 2015), Hồ sơ quy hoạch hạ tầng kỹ thuật (hiện 

trạng, quy hoạch, thuyết minh) các quận/huyện của thành phố. 

 Nguồn: Sở Xây dựng, Cty TNHH Cấp Thoát nước TP Cần Thơ 

- Số liệu khí hậu và mƣa (nắng, gió, bốc hơi, thấm, lƣợng mƣa, tần xuất mƣa, 

v.v….) 

 Nguồn: Đài khí tượng thủy văn khu vực Tây Nam bộ, Cục thống kê Cần Thơ. 

- BĐKH và NBD: xu thế, dự báo, tác động của các kịch bản 

 Nguồn: Văn phòng BĐKH Cần Thơ, Sở TNMT. 

 

 CHƢƠNG X: HIỆN TRẠNG CẤP NƢỚC 

 Đánh giá hiện trạng 10.1.

10.1.1. Hiện trạng nguồn nước:  

- Nguồn nước mặt:  

Thành phố Cần Thơ có hệ thống sông, kênh, rạch chằng chịt ,  nối liền nhau mang nƣớc 

ngọt tới khắp nơi, tổng chiều dài các tuyến sông kênh chính là 800km..  Hiện tại 92% 

công suất cấp nƣớc trên địa bàn TP. Cần Thơ đƣợc khai thác từ nguồn nƣớc mặt.  

 Sông Hậu là nhánh của Sông Mêkông, đoạn chảy qua thành phố Cần Thơ có chiều 

dài khoảng 55km. Có chế độ bán nhật triều. Các số liệu phân tích về chất lƣợng cho 

thấy đây là nguồn nƣớc có chất lƣợng tốt. Tuy nhiên trong những năm gần đây do tác 
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động của biến đổi khí hậu và sự can thiệp của con ngƣời nên chất lƣợng và lƣu lƣợng  

đang thay đổi hay đổi theo hƣớng tiêu cực. Cụ thể ,vào mùa khô năm 2004, biên mặn 

cách Cần Thơ 12km, tuy nhiên trong các năm gần dây khoảng cách này chỉ còn là 

8km.  

 Sông Cần Thơ  bắt nguồn từ khu vực nội đồng Tây sông Hậu,  chảy qua các quận Ô 

Môn, huyện Phong Điền, quận Cái Răng, Ninh Kiều và đổ ra sông Hậu.  Hiện tại đây 

là nguồn nƣớc cung cấp chính cho các nhà máy nƣớc, tuy nhiên do một lƣợng lớn 

nƣớc thải chƣa qua xử lý đổ vào sông  nên sông cũng đang dần bị ô nhiễm. 

 Ngoài ra, còn có 158 sông, rạch chảy qua  thành phố  nhƣ rạch Bình Thủy, Cái Sắn, 

Sông Trà Nóc, Ô Môn, Thốt Nốt, Kênh Thơm Rơm và nhiều kênh lớn tại các huyện 

ngoại thành là Thới Lai, Vĩnh Thạnh, Cờ Đỏ, Phong Điền. Chất lƣợng nƣớc tại đây 

cũng đang bị ô nhiễm với những mức độ khác nhau do các chất hữu cơ, phosphate, 

nitrate 

- Nguồn nước ngầm 

Thành phố Cần Thơ có 4 phức hệ địa chất thủy văn chứa nƣớc với các mức độ khác 

nhau: 

 Phức hệ trầm tích Holoxen: chiều dày trầm tích thay đổi từ 40 - 70m, nƣớc có trữ 

lƣợng nhỏ, chất lƣợng kém, không bảo đảm tiêu chuẩn về mặt vi sinh  

 Phức hệ trầm tích Pleistoxen: có độ sâu thay đổi từ 80 - 150m, tổng trữ lƣợng trong 

trầm tích này khoảng 716.440 m³/ngày, chất lƣợng tốt,  tuy nhiên do phân bố không 

đều nên chỉ thích hợp với các công trinh cấp nƣớc quy mô nhỏ 

 Phức hệ  trầm tích Plioxen: chiều dày trầm tích thay đổi từ 130 -180m, tổng trữ lƣợng 

khoảng 361.300 m³/ngày, tuy nhiên do nƣớc có độ khoáng hóa cao, từ 1,28 - 9,4 mg/l 

có khi lên tới 21,56mg/l nên không đủ tiêu chuẩn cung cấp nƣớc sinh hoạt  

 Phức hệ trầm tích Mioxen: chiều dày trầm tích thay đổi từ 450 -500m, tổng trữ lƣợng  

khoảng 273.600 m³/ngày, đây là tầng nƣớc có áp lực mạnh, độ khoáng hóa cao, từ 

1,49 - 3,92 mg/l, nhiệt độ cao, 39 - 40°, phù hợp với các mục đích khai thác nƣớc 

khoáng 

10.1.2. Hiện trạng các công ttrình xử lý nước sạch 

- Khu vực thành thị 

 Hiện tại khu vực thanhf thị có 13 nhà máy cấp nƣớc  Các nhà máy này đều thuộc 

công ty Cấp thoát nƣớc quản lý, có tổng công suất thiết kế 166.420m3/ngày.đêm ( 
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hoạt động với công suất  141.000m3/ngày.dêm).  Nguuồn nƣớc thô cấp cho các nhà 

máy  lấy từ Sông Hậu, Sông Cần Thơ, Thốt Nốt, Cái Sắn, Bình Thủy…  

Bảng 10 Tổng hợp quy mô công suất các nhà máy nƣớc hiện hữu năm 2011 

TT Nhà máy nƣớc 
Công suất (m

3
/ngđ) 

Hiện hữu  Năm 2020 Năm 2025 Năm 2030 

A Các NMN do TP. Cần Thơ đầu tƣ và quản lý 

1 Cần  Thơ 1 55.000 80.000 80.000 80.000 

2 Cần  Thơ 2 52.500 97.500 97.500 97.500 

3 Long Hòa 2.000 2.000 2.000 2.000 

4 Cồn Khƣơng - 10.000 10.000 20.000 

5 Trà Nóc 20.000 40.000 40.000 40.000 

6 Ô Môn 1 2.500 2.500 2.500 2.500 

7 Ô Môn 2 - 25.000 50.000 100.000 

8 Hƣng Phú  10.000 10.000 20.000 20.000 

9 Ba Láng 5.000 5.000 5.000 5.000 

10 Thốt Nốt 1 10.000 10.000 10.000 10.000 

11 Thốt Nốt 2 - 25.000 50.000 100.000 

12 Bông Vang 2.500 2.500 2.500 2.500 

13 Thới Lai 2.500 2.500 2.500 2.500 

14 Cờ Đỏ 480 3.000 5.000 5.000 

15 Vĩnh Thạnh 3.220 3.220 3.220 3.220 

16 Thạnh An 720 720 Trạm bơm TA Trạm bơm TA 

Cộng 166.420 318.940 380.220 490.220 

B Nhà máy nƣớc Vùng ĐBSCL 

17 Sông Hậu 1 - 500.000 500.000 1.000.000 

- Khu vực nông thôn 

Hệ thống cung cấp nƣớc sạch cho khu vực nông thôn do trung tâm nƣớc sạch & VSMT 

nông thôn, khai thác  và quản lý chủ yếu sử dụng nguồn nƣớc ngầm.  Hiện tại trung tâm 

đang quản lý khoảng 439 giếng khoan với công suất cấp nƣớc nhỏ khoảng 4 – 6 m3/ngđ) 

Về chất lƣợng nƣớc, các mẫu nƣớc lấy tại nahf máy nhìn chuung dều đạt các chỉ tiêu theo 

QCVN 02: 2009/BYT tuy nhiên do hệ thống phân phối đã cũ lại băng qua nhiều kênh 

rạch, vƣờn của ngƣời dân, tình trạng ống bỉ vỡ, rò rỉ xảy ra thƣờng xuyên dẫn đến tình 

trạng tại một số thời điểm chất lƣợng nƣớc tại các điểm dùng nƣớc không đạt yêu cầu. 

10.1.3. Hiện trạng mạng lưới đường ống 
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- Khu vực thành thị: 

Hiện tại, mạng lƣới cấp nƣớc nội đô cho thành phố Cần Thơ chiều dài khoảng hơn 500 

km với  đƣờng kính chủ yếu từ  D60 – D700mm bao gồm các loại vật liệu ống: gang, 

thép, PVC, PE, Phibro XM. Mạng lƣới đƣờng ống đƣợc xây dựng qua nhiều thời kỳ, 

trong đó một số đƣờng ống đã bị hƣ hỏng, (tình trạng ống có chất lƣợng tốt chiếm 

khoảng 64%, chất lƣợng trung bình là 19% và chất lƣợng kém là 15%). Mạng lƣới đƣờng 

ống cấp nƣớc chủ yếu đƣợc đấu nối mạch vòng cung cấp nƣớc sạch cho các quận trung 

tâm thành phố. 

Trên địa bàn TP Cần Thơ hiện có 03 đài nƣớc gồm:  

  Đài nƣớc NMN Cần Thơ 1  : W = 2.250 m3 - H = 30m (hoàn thành 1969)  

  Đài nƣớc đƣờng Nguyễn Trãi  : W = 500 m3 - H = 29m  (hoàn thành 1955)  

  Đài nƣớc KCN Trà Nóc   : W = 300 m3 - H = 30m  (hoàn thành 1972).  

- Khu vực nông thôn: 

Với khu vực nông thôn, mạng lƣới đƣợc xây dựng với quy mô nhỏ, cung cấp nƣớc sạch 

cục bộ cho trung tâm huyện và các xã. 

10.1.4. Hiện trạng sử dụng nước 

- Khu vực thành thị 

Toàn khu vực nội thành và các trung tâm thị trấn thuộc thành phố Cần Thơ có hơn 

155.000 hộ dùng nƣớc.  

 Tỷ lệ dân số nội thị đƣợc cấp nƣớc khoảng 73-99% (cao nhất tại Ninh KIều/Bình 

Thủy) 

 Tiêu chuẩn dùng nƣớc     : 120 – 140 lít/ngƣời/ngày,  

 Tỷ lệ thất thoát     : 28-28.5% 

- Khu vực nông thôn 

Tỷ lệ hộ dân nông thôn  đƣợc sử dụng nƣớc hợp vệ sinh đạt 71,46%; trong đó tỷ lệ số dân 

sử dụng nƣớc đạt Quy chuẩn 02 là 38,47%.  

Bên cạnh đó còn khoảng 23.771 hộ dân có điều kiện sử dụng nƣớc sạch đạt tiêu chuẩn từ 

đƣờng ống cấp nƣớc đi ngang qua chiếm tỷ lệ 13,3% số dân nông thôn 
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Bảng 11 Bảng tổng hợp hiện trạng sử dụng nƣớc 

 

  

Tiêu 

chuẩn cấp 

nước 

(l/ng.ngđ)

Tỷ lệ DS 

được cấp 

nước

Kng

Nhu cầu 

cấp nước 

SH 

(m3/ngđ)

Tỷ lệ theo 

Qsh

Nhu cầu 

(m3/ngđ)

Tỷ lệ theo 

Qsh (%)

Nhu cầu 

(m3/ng.đ)

Quy mô 

(ha)

tiêu chuẩn 

(m3/ha 

ngđ)

Nhu cầu 

(m3/ng.đ)

Tỷ lệ m3/ngđ

I 160.875   16.088     16.088     543          21.706       214.756   38.246     253.002   

1 Lƣu vực Ninh Kiều – Bình Thủy 420.000 150 95% 1,1 65.835       10% 6.584         10% 6.584         79.002     20% 15.800     94.802     

2 Lƣu vực Cái Răng 220.000 150 90% 1,1 32.670       10% 3.267         10% 3.267         145,04       40 5.802        45.006     18% 8.101       53.107     

3 Lƣu vực Trà Nóc 110.000 150 90% 1,1 16.335       10% 1.634         10% 1.634         120,15 40 4.806        24.408     18% 4.393       28.801     

4 Lƣu vực Ô Môn 100.000 150 90% 1,1 14.850       10% 1.485         10% 1.485         152,16 40 6.086        23.906     15% 3.586       27.492     

5 Lƣu vực Thốt Nốt 210.000 150 90% 1,1 31.185       10% 3.119         10% 3.119         125,30 40 5.012        42.434     15% 6.365       48.799     

II 13.248     1.325       1.325       15.898   2.650     18.547   

7 Lƣu vực Vĩnh Thạnh 22.000 120 80% 1,15 2.429         10% 243            10% 243            2.915       15% 437          3.352       

8 Lƣu vực Thạnh An 11.000 120 80% 1,15 1.214         10% 121            10% 121            1.457       15% 219          1.676       

9 Lƣu vực Cờ Đỏ 17.000 120 80% 1,15 1.877         10% 188            10% 188            2.252       15% 338          2.590       

0 Lƣu vực Thới Lai 20.000 120 80% 1,15 2.208         10% 221            10% 221            2.650       15% 397          3.047       

6 Lƣu vực Phong Điền 50.000 120 80% 1,15 5.520         10% 552            10% 552            6.624       15% 994          7.618       

Tổng 1.180.000
174.123  17.412    17.412    543         21.706     230.654  40.896    271.549  

Tổng nhu 

cầu
TT Tên lƣu vực

Nƣớc công nghiệp tập trung Thất thoát

Tổng 

lƣợng 

nƣớc tiêu 

thụ

Dân số 

(ngƣời)

Khu vực các đô thị trung tâm

Khu vực các thị trấn ngoại thành

Nƣớc sinh hoạt Nƣớc công cộng
Nƣớc công nghiệp dịch 

vụ
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 Nhận định các vấn đề chính của hệ thống cấp nƣớc 10.2.

10.2.1. Thuận lợi 

- Là khu vực cạnh sông Hậu, nguồn nƣớc ngọt quanh năm, có trữ lƣợng phong phú 

và ổn định, có khả năng cung cấp cho các vùng lân cận.  

- Có vị trí chiến lƣợc trong vùng ĐBSCL, thuận lợi trong việc kết nối với các tỉnh 

thành lân cân . đây có thể coi là tiền đề cho dự án cấp nƣớc kiên vùng ĐBSCL 

- Là thành phố trẻ đang trên đã xây dựng và phát triển -> quy hoạch chƣa bị Fix 

cứng 

- Hệ thống cấp nƣớc bao gồm mạng lƣới và các nhà máy nƣớc đã hình thành các 

mạng vòng tại khu vực nội thị, các nhà máy nƣớc chủ lực cung cấp lƣợng nƣớc 

(chiếm hơn 63% tổng công suất) hiện đang đƣợc vận hành tốt 

10.2.2. Thách thức 

- Tiêu chuẩn dùng nƣớc cho nhu cầu sinh hoạt của TP. Cần Thơ hiện nay không 

cao, nhƣng hệ thống cấp nƣớc vẫn chƣa đáp ứng đƣợc  nhu cầu nhất là ở các khu 

vực xa nhà máy nƣớc nhƣ Cái Răng, Bình Thủy, Trà Nóc. 

- Tỷ lệ hộ dân đƣợc sử dụng nƣớc sạch  còn khiêm tốn so với tính chất và quy mô 

của đô thị loại I nhƣ thành phố Cần Thơ. 

- Hiện trạng mạng lƣới đƣờng ống chƣa đƣợc thay thế và chƣa có các biện pháp 

quản lý đồng bộ nên tỷ lệ thất thoát nƣớc còn lớn, chiếm khoảng 28 – 28.5%  

- Mạng lƣới đƣờng ống còn chƣa “vƣơn tới” nhiều khu vực của thành phố nhất là 

các huyện ngoại thành. 

- Các nhà máy nƣớc và mạng lƣới đƣờng ống hiện nay mới chỉ hoạt động và phục 

vụ mang tính cục bộ theo từng khu vực, chƣa có sự liên kết mạng toàn vùng. 

- Chất lƣợng  nguồn nƣớc thô  ngày càng biến đổi theo chiều hƣớng xấu đi, do 

không quản lý đƣợc chất thải và nƣớc thải của đô thị & KCN nằm trong lƣu vực 

sông. 

 Các đề xuất 10.3.

Quy hoạch  cần đƣợc xây dựng trên ngyên tắc  phát huy tối đa các thuận lợi và  giảm 

thiểu các thách thức , đặc biệt :”mềm mại”  với  các thách thức ngoài ý muốn của con 

ngƣời inhƣ biến đổi khí hậu 

- Ƣu tiên nghiên cứu ý tƣởng xây dựng hệ thống cấp nƣớc tập trung ở cấp độ vùng. 

- Xây dựng nhà máy nƣớc công suất lớn tại thƣợng nguồn sông Hậu-> tận dụng trữ 

lƣợng nƣớc khổng lồ, giảm tác động của hnguy cơ nhiễm mặn và ngập do nƣớc 

biển dâng 



 
P r o j e c t  r e l a t e d  

 

 

Wednesday, 09 February 
2022 

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ XÂY DỰNG PHƢƠNG 
ÁN BỐ TRÍ KHÔNG GIAN VÀ ĐỊNH HƢỚNG PHÁT 
TRIỂN HỆ THỐNG ĐÔ THỊ - NÔNG THÔN VÀ CÁC 
KHU CHỨC NĂNG 

BH5302-RHD-ZZ-XX-RP-Z-0001 166  

 

- Xây dựng hệ thống truyền tải quy mô lớn phân phối nƣớc đến các tỉnh thành lân 

cận -> Phát huy đƣợc ƣu thế là trung tâm ĐBSCL,, tăng hiệu quả nguồn vốn và 

chƣơng trinh cấp nƣớc vùng của chính phủ, giảm thiểu rủi ro do nguy cơ địa hình 

bị chia cắt do nƣớc biển dâng,  

- Phân tích công suất các nhà máy nƣớc hiện trạng, nhu cầu cấp nƣớc từng khu vực  

-> xây dựng kế hoạch kết nối vùng để điều tiết và tăng khả năng phục vụ 

- Tận dụng địa hình sông nƣớc sẵn có, phân tích cao độ nền đất hiện trạng để tìm vị 

trí xây dựng các hồ chứa có quy mô lớn -> làm cảnh quan và tăng tính an toàn cấp 

nƣớc.  (khối lƣợng đất  đào đắp do xây dựng hồ chứa có thể  đƣợc sử dụng cho 

mục tiêu quy hoạch cốt nền chống ngập lụt của toàn thành phố 
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 CHƢƠNG XI: HIỆN TRẠNG THOÁT NƢỚC THẢI 

TỔNG QUAN 

Hiện nay hệ thống thoát nƣớc thành phố Cần Thơ vẫn đang sử dụng mạng lƣới ống - 

cống chung thu gom và thoát nƣớc mƣa và nƣớc bẩn, chƣa đƣợc xử lý đổ trực tiếp ra 

sông rạch. Mạng lƣới thoát nƣớc chỉ đƣợc xây dựng tập trung tại trung tâm của thành phố 

Cần Thơ cũ và các khu vực đô thị hiện hữu nhƣ Ô Môn, Thốt Nốt, Cái Răng. Hầu hết, hệ 

thống mƣơng cống ở khu vực nội đô, nhất là ở các quận của TP.Cần Thơ cũ nhƣ Ninh 

Kiều, Bình Thủy đã bị hƣ hỏng, sạt lở gây cản trở đến khả năng thoát nƣớc. Các cống 

thoát nƣớc bị tắc nghẽn do rác thải, cặn thải mà không đƣợc nạo vét, sửa chữa định kỳ. 

Quá trình phát triển kéo theo mật độ xây dựng tăng lên làm cho hệ thống mƣơng cống bị 

quá tải so với công suất thiết kế ban đầu.  

 Đánh giá hiện trạng 11.1.

11.1.1. Hiện trạng lưu lượng nước thải 

Lƣợng nƣớc thải ƣớc tính thải ra môi trƣờng hiện tại trong ngày của thành phố Cần thơ 

đƣợc trình bày trong bảng sau 

 

TT Tên lƣu vực Dân số 

Tiêu 

chuẩn  

nƣớc cấp 

Tỷ lệ 

cấp 

nƣớc 

Tiêu 

chuẩn thải 

nƣớc 

Nƣớc 

thải 

phi 

SH 

Tỷ 

lệ 

thu 

gom 

Tỷ lệ 

thấm 

Tiêu 

chuẩn thải 

nƣớc 

tƣơng 

đƣơng 

Hệ số 

không 

điều 

hòa 

kng 

Lƣu 

lƣợng 

nƣớc 

thải sh 

lớn 

nhất 

    người l/người/ngđ % 
80%tccn 

l/người/ngđ 
%*Qsh % % l/người/ngđ m

3
/ngđ 

I Khu vực các đô thị trung tâm             

1 
Lƣu vực Ninh Kiều – 

Bình Thủy 
420.000 150 95% 120 15% 80% 10% 99,36 1,15 47.991 

2 Lƣu vực Cái Răng 220.000 150 90% 120 15% 80% 10% 99,36 1,15 25.138 

3 Lƣu vực Trà Nóc 110.000 150 90% 120 15% 80% 10% 99,36 1,15 12.569 

4 Lƣu vực Ô Môn 100.000 150 90% 120 15% 70% 10% 86,94 1,15 9.998 
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5 Lƣu vực Thốt Nốt 210.000 150 90% 120 15% 70% 10% 86,94 1,15 20.996 

II Khu vực các thị trấn ngoại thành               

7 Lƣu vực Vĩnh Thạnh 22.000 120 80% 96 15% 65% 10% 64,584 1,2 1.705 

8 Lƣu vực Thạnh An 11.000 120 80% 96 15% 65% 10% 64,584 1,2 853 

9 Lƣu vực Cờ Đỏ 17.000 120 80% 96 15% 65% 10% 64,584 1,2 1.318 

0 Lƣu vực Thới Lai 20.000 120 80% 96 15% 65% 10% 64,584 1,2 1.550 

6 Lƣu vực Phong Điền 50.000 120 90% 96 15% 65% 10% 64,584 1,2 3.875 

  Tổng 1.180.000                 125.992 

 

11.1.2. Hiện trạng hệ thống thu gom 

a. Lưu vực thoát nước 

Hiện tại, hệ thống thoát nƣớc thành phố Cần thơ đƣợc chia làm các lƣu vực chính sau: 

- Lưu vực trung tâm Ninh Kiều - Bình Thủy 

Tổng diện tích lƣu vực là 17.700ha gồm toàn bộ quận Ninh Kiều, Bình Thủy, một 

phần quận Ô Môn và Phong Điền. 

Hƣớng thoát chính của: thu gom vào các tuyến cống đặt theo các tuyến đƣờng trong 

khu vực và xả ra các rạch nội thị  

- Lưu vực Trà Nóc 

Tổng diện tích lƣu vực là 2.850 ha bao gồm phần phía bắc sông Trà Nóc của quận 

Bình Thủy, phần phía nam sông Ô Môn của quận Ô Môn.   

Hƣớng thoát chính của: thu gom vào các tuyến cống đặt theo các tuyến đƣờng trong 

khu vực và xả ra các rạch nội thị 

- Lưu vực quận Cái Răng 

Tổng diện tích lƣu vực là khoảng 8.200ha. 

Hƣớng thoát nƣớc chính: Toàn bộ lƣu vực thoát tự chảy vào các rạch nội thị nhƣ rạch 

Cái Tắc, Ấp Mỹ, Cái Nai, Cái Đôi, Cái Sâu, Bùng Binh, Bến Bạ.... 

- Lưu vực quận Ô Môn 

Tổng diện tích các lƣu vực là khoảng 6.620ha. 
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Hƣớng thoát chính: thu gom vào các rạch nội thị và hồ chứa nhƣ rạch Ngã Cái, Cái 

Sơn, Cái Dầu, Bù Lu Cái.... sông Hậu, sông Ô Môn, kênh Thơm Rơm.  

- Lưu vực quận Thốt Nốt 

Tổng diện tích các lƣu vực là khoảng 14.100ha. 

Hƣớng thoát chính: các tuyến thu gom vào các rạch nội thị nhƣ kênh Thắng Lợi, rạch 

Rây, Đƣờng Châu, Trà Bay... và ra sông Thốt Nốt.  

- Lưu vực các thị trấn ngoại thành 

 Thị trấn Vĩnh Thạnh. 

 Thị trấn Thạnh An. 

 Thị trấn Cờ Đỏ.  

 Thị trấn Thới Lai. 

 Thị trấn Phong Điền 

b. Hệ thống thu gom 

Theo các số liệu thống kê, toàn TP.Cần Thơ hiện có tổng cộng 285.055 m cống các loại 

từ D150mm đến D1500mm; 18.824m mƣơng xây rộng 0,4– 1,5m; 25.111m mƣơng tự 

nhiên và mƣơng đất rộng 1 – 7m; 10.095 hố ga các loại và 63 van ngăn một chiều tại các 

cửa cống. 

- Khu vực đô thị: Hệ thống thoát nƣớc nói chung chủ yếu trập trung tại các  khu vực  

trung tâm của thành phố Cần Thơ cũ và các khu vực đô thị hiện hữu nhƣ Ô Môn, Thốt 

Nốt, Cái Răng tuy nhiên hệ thống thoát nƣớc cũng chỉ chủ yếu thu gom nƣớc thải tại 

các hộ dân bám theo mặt đƣờng.  Các khu vực dân cƣ nằm xa các trục đƣờng giao 

thông chính gần nhƣ chƣa đƣợc đấu nối với hệ thống tu gom.  Bên cạnh đó hầu hết 

các tuyến cống có độ dốc nhỏ do địa hình bằng phẳng, do vậy lƣợng bùn lắng đọng 

trong cống rất lớn. Lúc này các đƣờng cống trở thành các bể lắng, bể tự hoại khổng 

lồ, mùi thối từ đó bốc lên.  

- Các thị trấn ngoại thành: Hầu hết các thị trấn ngoại thành đều chƣa có hệ thống thu 

gom,  Nƣớc thải phát sinh sẽ đƣợc xả thằng ra hệ thống kênh mƣơng. Do điều kiện 

kinh tế còn eo hẹp và hạn chế trong nhận thức về vệ sinh môi trƣờng nên rất nhiều 

nhà dân chƣa có bể tự hoại.  Việc xả thằng nƣớc thải ra môi trƣờng gây tình trạng ô 

nhiễm nặng nề ảnh hƣởng rất lớn đến  
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Bảng 12 Bảng tổng hợp hiện trạng các tuyến thoát nƣớc 

TT Hạng mục 
Ninh 

Kiều 

Bình 

Thủy 

Cái 

Răng 

Thốt 

Nốt 

Phong 

Điền 

Các 

huyện 

khác 

Tổng 

cộng 

1 

Cống thoát 

(D150-

D1500) 

154.561 39.775 51.722 4.285 28.213 6.500 
285.0

55 

2 
Mƣơng xây 

(0,4 - 1,5m) 
3.160 2.169 7.749 1.546  4.200 

18.82

4 

3 
Mƣơng đất 

(1-7m) 
9.330 15.781     

25.11

1 

4 Hố ga 7.284 1.427 648 107 467 163 
10.09

5 

5 
Van ngăn 

triều 
      63 

11.1.3. Hiện trạng xủ lý nước thải 

a. Nước thải sinh hoạt 

- Khu vực đô thị:  hầu hết các hộ dân đều có thiết bị vệ sinh và bể tự hoại tuy nhiên việc 

thoát nƣớc sau bể tự hoại chƣa đồng bộ:  Các khu vực trung tâm,  các bể tự hoại đƣợc 

đấu nối vào hệ thống thoát nƣớc của thành phố trong khi ở các vùng ngoại vi nƣớc 

thải sau bể tự hoại vẫn đƣợc xả thảng vào hệ thống kênh rạch. 

- Khu vực nông thôn: do điều kiện kinh tế và thói quen sinh hoạt một phần các hộ dân 

chƣa có bể tự hoại tuy nhiên toàn bộ nƣớc thải sinh hoạt (dù đƣợc xử lý ssơ bộ qua bể 

tự hoại hay không) đều xả ra các kênh rạch. 

Nƣớc thải sinh hoạt của thành phố Cần Thơ hiện tại chỉ đƣợc xử lý tại duy nhất nhà máy 

xử ký nƣớc thải Cái Sâu, công suất thiết kế 30.000m3/ng.đ  Công suất hoạt động thực tế 

trung bình 23.000m3/ng.đ, ngày cao điểm 27.000m3/ng.đ và chủ yếu xử lý nƣớc thải cho 

quân Ninh Kiều. 

So sánh giữa số liệu về khả năng xử lý nƣớc thải của thành phố (30.000m3/ng.đ)  và 

lƣợng nƣớc thải phát sinh xả ra môi trƣờng (ƣớc tính 125.992m3/ng.đ)  thấy rằng hiện tại 

năng lực xử lý của thành phố mới chỉ đáp ứng đƣợc khoảng 25% nhu cầu, một lƣợng rất 

lớn nƣớc thải không qua xử lý hàng ngày đang đƣợc xả trực tiếp ra nguồn các nguồn tiếp 
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nhận . Đây đƣợc đánh giá là mối nguy hại khổng lồ đối với môi trƣờng. 

b. Nước thải từ các công trình công cộng 

Về mặt lý thuyết, tất cả các công trình công cộng đều phải đƣợc xử lý riêng. Nhƣng về mặt 

thực tế hầu nhƣ không có một công trình công cộng nào có xử lý nƣớc thải hoặc nếu có thì 

hoạt động cũng không hiệu quả. 

Đối với nƣớc thải bệnh viện, hiện tại thành phố có hệ thống 25 bệnh viện trực thuộc, 13 

cơ sở y tế hệ dự phòng. Hiện TP.Cần Thơ có sáu bệnh viện có đông giƣờng bệnh bị đánh 

giá là đang gây ô nhiễm môi trƣờng nghiêm trọng do hệ thống xử lý chất thải, nƣớc thải 

không có, hƣ hỏng hoặc quá tải, đó là các bệnh viện Đa khoa Cần Thơ, Ung bƣớu, Nhi 

Đồng, Y học cổ truyền, Lao và bệnh phổi, Bệnh viện quận Ô Môn.. 

c. Nước thải công nghiệp 

TP.Cần Thơ hiện có 5/8 KCN đang hoạt động với 211 dự án đầu tƣ còn hiệu lực, trong đó 

có 188 dự án đang hoạt động, 15 dự án đang xây dựng, 5 dự án chƣa triển khai. Theo yêu 

cầu của UBND thành phố Cần Thơ, tất cả nƣớc thải của các khu công nghiệp phải đƣợc 

thu gom tập trung và xử lý đạt yêu cầu xả thải trƣớc khi xả ra nguồn tiếp nhận.  

Nhằm giải quyết vấn đề môi trƣờng ở các KCN, thành phố đã triển khai xây dựng nhà 

máy xử lý nƣớc thải tập trung tại KCN Trà Nóc và KCN Thốt Nốt. Trong đó, nhà máy xử 

lý nƣớc thải tập trung KCN Thốt Nốt giai đoạn I đã khánh thành tháng 8-2013 và đi vào 

vận hành chính thức từ tháng 2-2014. Giai đoạn I của Nhà máy xử lý nƣớc thải KCN 

Thốt Nốt có công suất xử lý 2.500m3/ngày đêm, chủ yếu phục vụ cho các DN thủy sản 

đang hoạt động trong KCN. Nhà máy xử lý nƣớc thải tập trung KCN Trà Nóc với quy mô 

12.000m3/ng.đ đang triển khai thi công cơ sở hạ tầng và lắp đặt thiết bị. 

 Hiện trạng công tác quản lý và vận hành 11.2.

Hiện nay, do hệ thống thu gom và xử lý nƣớc thải của thành phố đang là hệ thống công 

cung nên chiu sự quản lý và vận hành của nhiều đơn vị bao gồm Công ty TNHH MTV 

Cấp thoát nƣớc Cần Thơ, Sở GTVT thành phố Cần Thơ, phòng Quản lý đô thị các quận, 

phòng Kinh tế hạ tầng các huyện và một số doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Việc 

này dẫn đến tình trạng không đồng bộ và thiếu sự phối hợp trong quản lý và vận hành.  

Thêm vào đó việc quản lý và vận hành hệ thống chủ yếu đƣợc tiến hành bằng thủ công 

nên khả năng đáp ứng trong các trƣờng hợp khẩn cấp là rất hạn chế. 

 Nhận định chung về các vấn đề chính của hệ thống thoát nƣớc 11.3.
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11.3.1. Thuận lợi 

- Thành phố có hệ thống kênh rạch chằng chịt -> nguồn tiếp nhận nƣớc thải lớn, thuận 

lời  cho việc quy hoạch hệ thống thoát nƣớc 

- Địa hình tƣơng đối bằng phẳng: thuận lợi cho việc phân chia lƣu vực và bố trí hệ 

thống tu gom 

- Là thành phố trẻ đang trên đã xây dựng và phát triển -> quy hoạch chƣa bị Fix cứng -

> dễ dãng trong việc nâng cấp, mở rộng mạng lƣới . 

11.3.2. Thách thức 

- Hệ thống thoát nƣớc của TP.Cần Thơ là hệ thống cống chung, đƣợc xây dựng qua 

nhiều thời kỳ nên thiếu tính đồng bộ 

- Hệ thống cống (hoặc mƣơng) chủ yếu tập trung ở các quận trung tâm nhƣ: Ninh Kiều, 

Cái Răng, Bình Thuỷ, trên các tuyến đƣờng chính, các khu vực khác còn lại nƣớc 

mƣa tự chảy theo bề mặt địa hình tự nhiên xuống các sông, rạch… 

- Năng lực thoát nƣớc của hệ thống, nhất là khu vực trung tâm hiện đang có dấu hiệu 

quá tải, không đáp ứng yêu cầu thoát nƣớc của thành phố tại những thời điểm bất lợi 

nhất, trong tình hình phát triển đô thị và diễn biến bất thƣờng của thời tiết (khi xảy ra 

mƣa lớn, triều cƣờng, lũ hoặc xảy ra tổ hợp đồng thời các yếu tố này); 

- Hệ thống thu gom và xử lý nƣớc thải khu vực trung tâm chƣa đƣợc đƣa vào vận hành 

sử dụng nên tình trạm ô nhiễm môi trƣờng vẫn chƣa đƣợc cải thiện; 

- Các đƣờng cống lớn D  1000mm thƣờng có chiều dày lớp cặn lắng  0,3m. Điều này 

có thể đƣợc giải thích về mùa khô, lƣu lƣợng nƣớc trong cống nhỏ nên đƣờng kính 

càng lớn thì tốc độ càng nhỏ, tình trạng lắng cặn tăng. 

- Khả năng thoát của các cửa xả phụ thuộc hoàn toàn vào điều kiện tự nhiên (mực nƣớc 

kênh, cao độ khu vực cửa xả) làm tăng lắng cặn trong cống.  

- Một số kênh rạch thoát nƣớc chính của đô thị bị bồi lắng, lấn chiếm cũng làm giảm 

khả năng tiêu thoát nƣớc của đô thị.  

- Các nhà máy xử lý nƣớc thải trên địa bàn thành phố đều đang trong quá trinh xây 

dựng và hoàn thiện, công suất nhỏ khong đáp ứng đƣợc đủ yêu cầu xử lý nƣớc thải 

của thành phố 
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- Các hệ thống thoát nƣớc của TP.Cần Thơ hiện do nhiều đơn vị quản lý vận hành, 

chƣa có đầu mối thống nhất do đó có tình trạng không đồng bộ và thiếu sự phối hợp 

trong khâu quản lý, vận hành.  

- Hiện chƣa có hệ thống tự động giám sát và điều hành cống tác vận hành hệ thống 

thoát nƣớc mà chủ yếu bằng thủ công nên khả năng đáp ứng nhanh của hệ thống thoát 

nƣớc trong trƣờng hợp khẩn cấp là rất hạn chế.  

 Các đề xuất 11.4.

Đặt ưu tiên vào việc xác định tầm nhìn dài hạn trong bối cảnh biến đổi khi hậu: 

a. Với các khu vực đô thị có hệ thống hạ tầng tƣơng đối phát triển 

- Xây dựng quy hoạch tổng thể mạng lƣơi thu gom dựa trên nền hiện trạng 

- Nạo vét các kênh mƣơng  -> tăng khả năng tiếp nhận nƣớc thải 

- Quy hoạch phân khu tập trung các xí nghiệp sản xuất, nhà máy -> thuận lợi cho việc 

thu gom và xử lý ttriệt để nƣớc thải công nghiệp 

- Xây dựng trung tâm cơ sở dữ liệu cao độ nền và thoát nƣớc 

- Xây dựng hệ thống các hƣớng dẫn/chế tài xử phạt nghiêm minh 

b. Với các khu vực có hệ thống hạ tầng chƣai phát triển 

- Xây dựng quy hoạch tổng thể cao độ nền cho toàn bộ khu vƣc 

- Xây dựng quy hoach tổng thể cao độ hệ thống thoát nƣớc cho toàn khu vực phù hợp 

quy hoạch cao độ nền 

- Xây dựng quy định tổng thể về cao trình mức nƣớc tính toán tại các kênh mƣơng, 

sông là nguồn tiếp nhận nƣớc thải 

- Xây dựng quy hoạch tổng hhể phân vùng  thu gom và xử ý nƣớc thải theo địa hình tự 

nhiên/ quy mô dân số/ tính chất nƣớc thải./ khả năng tiếp nhận của nguồn xả 

- Xây dựng quy hoạch các hồ chứa lớn tại các vùng trũng thấp đề làm hồ điều hòa cũng 

nhƣ hệ thống xử ký nƣớc thải tự nhiên. 

 

 CHƢƠNG XII: HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN 

 Mở đầu 12.1.
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Chất thải là một sản phẩm hoặc chất không còn phù hợp với mục đích sử dụng của 

chúng. Trong hệ sinh thái tự nhiên, chất thải (oxygene, carbondioxide và chất hữu cơ 

chết) đƣợc sử dụng làm thực phẩm hoặc chất phản ứng, các chất thải do hoạt động của 

con ngƣời thƣờng có khả năng phục hồi cao và mất nhiều thời gian để phân hủy. 

Rác thải đã đƣợc định nghĩa với ý nghĩa đƣợc gắn với khái niệm thải bỏ. 

Điều 5 của Công ƣớc Basel: “Chất thải” là những chất hoặc đồ vật đƣợc thải bỏ 

hoặc nhằm mục đích xử lý hoặc đƣợc yêu cầu xử lý theo quy định của luật pháp quốc gia. 

OECD: Chất thải là các chất hoặc vật thể, không phải là vật liệu phóng xạ đƣợc: 1) 

đƣợc xử lý hoặc đang đƣợc thu hồi; hoặc 2) đƣợc dự định xử lý hoặc thu hồi; hoặc 3) 

theo quy định của pháp luật quốc gia, đƣợc yêu cầu xử lý hoặc thu hồi. 

Chỉ thị Khung về Chất thải của Liên minh Châu Âu, Điều 3: “Chất thải” là bất kỳ 

chất hoặc đối tƣợng nào mà chủ sở hữu loại bỏ hoặc có ý định hoặc đƣợc yêu cầu loại 

bỏ.” 

Theo Luật BVMT 2020, phần thuật ngữ:  

18. Chất thải là vật chất ở thể rắn, lỏng, khí hoặc ở dạng khác được thải ra từ 

hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, sinh hoạt hoặc hoạt động khác. 

19. Chất thải rắn là chất thải ở thể rắn hoặc bùn thải. 

Trong phần đánh giá hiện trạng chất thải rắn ở Cần Thơ, cái khái niện về chất thải 

rắn đƣợc sử dụng đồng thời. 

12.1.1. Hiện trạng quản lý chất thải rắn ở Cần Thơ  

12.1.2. Khối lượng và thành phần 

a. Chất thải rắn sinh hoạt: 

Chƣơng trình quan trắc chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) tại TP. Cần Thơ đƣợc 

thực hiện tại 09 quận, huyện trên địa bàn TP. Cần Thơ.  

Theo số liệu quan trắc giai đoạn 2015 – 2020 thì lƣợng rác phát sinh bình quân 

hàng ngày trên địa bàn thành phố có tăng hơn so với các năm trƣớc và dao động trong 

khoảng từ 600 tấn – 650 tấn/ngày tăng khoảng 10% - 15% so với giai đoạn trƣớc. 

Bảng 13 Khối lƣợng chất thải rắn sinh hoạt qua các năm ở Cần Thơ 
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Năm 2015 2017 2018 2019 

Lƣợng rác bình quân/ngƣời/ngày (kg) 263,7 272,0 275,6 280,8 

Tổng lƣợng rác phát sinh/ngày (tấn) 129,2 129,0 128,8 128,7 

Nguồn: Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, 2020 

Theo thống kê của Sở Tài nguyên và Môi trƣờng (2020) thì quận Ninh Kiều, 

huyện Thốt Nốt, quận Ô Môn là những địa phƣơng có tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt 

(CTRSH) trung bình phát sinh cao do Ninh Kiều là quận tập trung chủ yếu dân cƣ, trƣờng 

học và các dịch vụ khác nhƣ du lịch. Riêng huyện Thốt Nốt và quận  Ô Môn là 02 quận 

phát triển công nghiệp tƣơng đối mạnh hơn 02 quận còn lại trên địa bàn là quận Cái Răng 

và huyện Phong Điền. 

 

Hình 32 Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trung bình tại các quận huyện trên địa 

bàn TP. Cần Thơ trong 05 năm qua 
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Hình 33. Diễn biến khối lƣợng chất thải rắn sinh hoạt tại các quận huyện từ 2015 - 2019 

Theo tính toán về CTRSH dựa vào phát triển dân số, phân bố dân số đô thị/nông 

thôn và định mức hệ số phát thải CTR sinh hoạt theo QCXDVN 01:2008/BXD, khu vực 

đô thị trung bình 1,0 kg/ngƣời/ngày và Báo cáo môi trƣờng quốc gia năm 2017, khu vực 

nông thôn trung bình 0,33 kg/ngƣời/ngày). 

Dựa trên số dân và hệ số phát sinh, ƣớc tính khối lƣợng CTRSH phát sinh hàng 

ngày trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2015- 2020, nhƣ sau:  

Bảng 14. Khối lƣợng CTR sinh hoạt qua giai đoạn 2015 – 2020 

Đơn vị tính: tấn/ngày 

Năm 2015 2017 2018 2019 2020 

Tổng số 917,5 935,1 942,4 952,4 959,2 

1. Quận Ninh Kiều 263,7 272,0 275,6 280,8 284,7 

2. Quận Ô Môn 129,2 129,0 128,8 128,7 128,6 

3. Quận Bình Thủy 128,0 135,4 138,8 142,3 144,7 

4. Quận Cái Răng  96,4 101,1 103,1 105,5 107,5 
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Năm 2015 2017 2018 2019 2020 

5. Quận Thốt Nốt  156,9 156,1 155,6 155,4 155,0 

6. Huyện Vĩnh Thạnh  33,8 33,3 32,9 32,5 32,1 

7. Huyện Cờ Đỏ  39,3 38,8 38,7 38,5 38,2 

8. Huyện Phong Điền  32,5 32,5 32,5 32,5 32,4 

9. Huyện Thới Lai  37,6 36,9 36,5 36,2 35,8 

Theo kết quả ƣớc tính trên, CTRSH phát sinh dao động từ 917,5-959,2 tấn/ngày, 

có tỷ lệ tăng trung bình khoảng 0,7-1,9%/năm. Tuy nhiên, theo số liệu tổng hợp của Sở 

Tài nguyên và Môi trƣờng, khối lƣợng CTRSH thực tế phát sinh dao động từ 299,18 – 

415,78 tấn/ngày, chiếm 88,23% (tỷ lệ chênh lệch thấp hơn khoảng 11,77%). 

Bảng 15. Hiện trạng phát sinh và tỷ lệ thu gom, xử lý CTR sinh hoạt  

STT Năm 
Khối lƣợng CTRSH (tấn/ngày) 

Tỷ lệ thu gom (%) 
Phát sinh Đƣợc thu gom 

1 2015 917,5 653,3 71,21 

2 2017 935,1 777,3 83,13 

3 2018 942,4 650,0 68,97 

4 2019 952,4 
Chƣa thống kê 

5 2020 959,2 

 

Tuy nhiên, theo số liệu tổng hợp của Sở Tài nguyên và Môi trƣờng (Báo cáo hiện trạng 

môi trƣờng 2016-2020), khối lƣợng CTR sinh hoạt đƣợc thu gom thực tế chỉ đƣợc 650-

777 tấn/ngày. 
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Hình 34. Phân bố chất thải rắn sinh hoạt theo quận/huyện năm 2020 

 

b. Chất thải rắn công nghiệp: 

Theo thống kê chƣa đầy đủ của Sở TNMT, khối lƣợng CTR công nghiệp là rất ít, 

trong đó thành phần sản phẩm hƣ hỏng chiếm một tỷ lệ cao. 
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Hình 35. Diễn biến khối lƣợng trung bình thành phần rác thải công nghiệp (kg/ngày) tại 

TP. Cần Thơ thời gian qua (2015-2019) 

Theo thống kê của Sở TNMT (2019): 

- Khối lƣợng rác thải rắn công nghiệp thông thƣờng tại các cơ sở sản xuất trong các 

khu công nghiệp đang hoạt động: lƣợng phát sinh khoảng 18.568 tấn/năm, 100% 

CTR công nghiệp trong KCN đƣợc thu gom và xử lý đúng quy định.  

- Theo thống kê của ngành xây dựng: tổng lƣợng chất thải rắn công nghiệp thông 

thƣờng bên ngoài các KCN phát sinh khoảng 250 tấn/ngày, lƣợng chất thải này 

đƣợc thu gom khoảng 70%.  

Theo tính toán dựa vào hiện trạng hoạt động của các khu công nghiệp và hệ số 

phát thải CTR (bao gồm cả CTR công nghiệp và chất thai nguy hại), khối lƣợng CTR 

công nghiệp phát sinh nhƣ sau: 

Bảng 16. Khối lƣợng chất thải rắn phát sinh từ các khu công nghiệp 

STT Tên Khu công nghiệp Diện tích (ha) 
Khối lƣợng CTR 

(tấn/ngày) 

1 KCN Trà Nóc I 135 40,5 

2 KCN Trà Nóc II 157 47,1 

3 KCN Thốt Nốt - Giai đoạn 1 150,57 45,2 

4 KCN Hƣng Phú I – cụm B 152 45,6 

5 KCN BMC - Hƣng Phú 2A 134,34 40,3 

6 KCN Hƣng Phú 2B 67 20,1 

7 KCN Hƣng Phú I – Cụm A 110 33,0 

 

Ngoài ra, khối lƣợng CTR công nghiệp của các cơ sở phân tán là chƣa đƣợc thống kê, 

gồm: 

- 460 cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có công suất lớn, quy mô phải lập báo cáo 

đánh giá tác động môi trƣờng. 
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- 112 cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có công suất nhỏ, quy mô vừa thuộc đối 

tƣợng phải lập đề án bảo vệ môi trƣờng chi tiết. 

- Và hàng trăm cơ sở sở xuất, kinh doanh, dịch vụ có quy mô nhỏ, nằm phân tán và 

không thể kiểm soát các nguồn ô nhiễm. 

Bảng 17. Khối lƣợng và thành phần CTR công nghiệp ở một số cơ sở sản xuất 

Đơn 

vị 

Số ngƣời NL đầu 

vào 

(kg/ngày) 

Thành 

phẩm 

(kg/ngày) 

CTR SH 

(kg/ngày) 

CTR công nghiệp 

Cán 

bộ 

Công 

nhân 

Độc 

hại 

Tái sử 

dụng 

Phế 

phẩm 

Tổng 

1 8 222 8.200 58.500 43 0,3 106,5 48 154,8 

2 200 850 6.000 3.250 520 8 340 3.250 4.598 

3 25 88 - 80.000 187,5 2 9.450 50 9.502 

4 11 200 400.000 275.000 95 1 360 305 666 

5 9 46 64.000 49.250 6,25 1 0 10 11 

6 63 235 330 250.163 28,5 0,51 10 50,13 60,64 

7 92 1.408 16.350 10.050 211 1,5 332,5 83 417 

8 12 38 100.000 99.000 27,5 1,5 16,5 75,5 93,5 

9 338 2.010 123.000 80.500 618,5 1,75 4.100 435,5 4.537,25 

10 15 80 710.000 590.000 20 1 0 210 211 

∑ 772 5.176 1.427.880 1.495.713 1757 18,6 14.716 5517 20.251,2 

TB 80 544 543,8 149.571 176 1,86 1.472 551,7 2.025,1 

Nguồn: Báo cáo hiện trạng môi trường thành phố Cần Thơ. 

Ghi chú: 1: Nhà máy sữa Cần Thơ; 2: Cty Cổ phần dƣợc Hậu Giang; 3: Cty CP Bia Sài 

Gòn - Miền Tây; 4: Cty CP Chăn nuôi CP Việt Nam; 5: Cty TNHH Dƣợc phẩm Bình 

nguyên; 6: Cty TNHH Bột mì Đại Phong; 7: Cty TNHH Kwong lung Meko; 8: Cty 

TNHH RDC; 9: Cty TNHH thủy sản Bình An; 10 Cty TNHH Chế biến Gỗ Thủy Sơn. 
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c.  Chất thải rắn y tế: 

Theo số liệu thống kê của Sở Y tế, Cần  Thơ hiện có:  

- 05 bệnh viện tuyến  trung ƣơng. 

- 13 bệnh viện tuyến thành phố. 

- 12 bệnh viện tuyến quận/huyện. 

- 09 bệnh viện ngoài công lập. 

- 80 trạm y tế. 

Ngoài ra, trên địa bàn quản lý còn 968 cơ sở hành nghề y tƣ nhân bao gồm phòng 

khám đa khoa, chuyên khoa. Bên cạnh đó, trên địa bàn thành phố còn có 02 bệnh viện do 

Bộ y tế quản lý (Bệnh viện Đa khoa Trung ƣơng Cần Thơ và Bệnh viện Trƣờng Đại học 

Y dƣợc Cần Thơ), 01 bệnh viện Quân y 121 do Quân khu IX quản lý, 01 bệnh viện công 

an do Công an thành phố quản lý và 06 bệnh viện ngoài công lập. 

Theo Sở Y tế: 

- Năm 2018 lƣợng chất thải y tế nguy hại (CTYTNH) tại các Bệnh viện và Trung 

tâm y tế (TTYT) phát sinh khoảng 1.383 kg/ngày, bao gồm chất thải y tế nguy hại 

lây nhiễm, chất thải y tế nguy hại không lây nhiễm.  

- Năm 2019 lƣợng CTNH phát sinh tại các bệnh viện tăng lên là 1.686kg/ngày.  

Theo số liệu quan trắc chất thải rắn tại 13 bệnh viện, trung tâm Y tế lớn tại trung 

tâm TP. Cần Thơ giai đoạn 2015 - 2020 thì bình quân lƣợng chất thải y tế phát sinh trên 

01 giƣờng bệnh là 0,2kg/giƣờng/ngày.  

Thành phần độc hại chiếm tỷ lệ lớn trong rác thải y tế. Với tỷ lệ dao động từ 53,9 

– 65,6% và có xu hƣớng giảm theo thời gian, tƣơng ứng với sự gia tăng tỷ lệ rác thải y tế 

tái sử dụng. 

Tỷ lệ rác thải y tế theo thống kê tại các điểm quan trắc trong thời gian qua nhƣ 

sau: 
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Hình 36. Thành phần rác thải y tế tại các điểm quan trắc giai đoạn 2015 - 2020 

Theo kết quả quan trắc về khối lƣợng CTR y tế của Sở TNMT tại các bệnh viện 

cho thấy: 

- Khối lƣợng chất thải rắn y tế phát sinh tăng lên qua từng năm.  

- Năm 2015 khối lƣợng trung bình thống kê đƣợc tại các điểm quan trắc là 

1.047,4kg/năm. 

- Năm 2019 là 1.158,6kg/năm.  

- Sức ép về dân số, phát triển kinh tế, sức ép về lƣơng thực, ô nhiễm môi trƣờng… 

là nguyên nhân gia tăng khối lƣợng ngƣời bệnh tại các cơ sở y tế từ đó gia tăng 

khối lƣợng rác thải y tế tại các điểm khám chữa bệnh. 

Theo báo cáo của Sở Y tế Cần Thơ và kế hoạch quản lý chất thải rắn y tế thành 

phố Cần Thơ giai đoạn 2013-2020 và định hƣớng đến năm 2025, hiện toàn Thành phố có 

119 cơ sở y tế với khoảng 3.847 giƣờng bệnh. Trong đó, bao gồm 21 bệnh viện (03 Bệnh 

viện tuyến Trung ƣơng, 07 Bệnh viện đa khoa tuyến quận huyện, 10 Bệnh viện chuyên 

khoa, 4 bệnh viện tƣ nhân) với khoảng 3.581 giƣờng bệnh, 06 phòng khám đa khoa khu 

vực với khoảng 52 giƣờng bệnh và 85 trạm y tế xã, phƣờng với khoảng 214 giƣờng bệnh.  

Lƣợng CTR y tế phát sinh từ các bệnh viện, các trung tâm y tế, các phòng khám đa 

khoa và các trạm y tế xã, phƣờng trên địa bàn toàn thành phố ƣớc tính khoảng 9.914,52 

trong đó CTR phát sinh tại các bệnh viện trong toàn thành phố là 9.114 kg/ngày trong đó 

CTR thông thƣờng là 7.987 kg/ngày và CTR y tế nguy hại là 1.127 kg/ngày (trung bình 
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CTR y tế nguy hại là 0,29 kg/giƣờng/ngày). Khối lƣợng chất thải rắn y tế phát sinh từ các 

bệnh viện là khác nhau phụ thuộc vào các hoạt động khám chữa bệnh và quy mô bệnh 

viện. 

Bảng 18. Quy mô giƣờng bệnh và khối lƣợng CTR y tế phát sinh tại các bệnh viện và các 

cơ sở y tế Tp. Cần Thơ 

 Đơn vị: kg/ngày 

STT Tên cơ sở y tế 
Số cơ 

sở 

Quy mô 

giƣờng 

bệnh 

Khối lƣợng CTR y tế phát 

sinh 

CTR Nguy 

hại 

CTR không 

nguy hại 

1 Quận Ninh Kiều 25 2370 977,73 6983,47 

 BVĐK Trung ƣơng Cần 

Thơ 

1 800 500 2050 

 BVĐK Thành phố Cần 

Thơ 

1 500 170 2520 

 BV Nhi Đồng  1 300 9 886 

 BV Mắt – Răng – Hàm – 

Mặt 

1 60 2,5 13,5 

 BV Tai – Mũi – Họng 1 40 1,5 12 

 BV Tâm Thần 1 20 0,5 19,5 

 BV Da Liễu 1 50 4 31 

 BV Y học cổ truyền 1 200 8,5 29 

 BV Ung Bƣớu 1 200 19 116 

 BV Quân Y 121 1 150 250 1250 

 Bệnh viện Trƣờng Đại học 

Y Dƣợc Cần Thơ 

1 50 4 12 

 Bệnh viện Truyền máu và 

Huyết học 

1 30 7,5 37,5 
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STT Tên cơ sở y tế 
Số cơ 

sở 

Quy mô 

giƣờng 

bệnh 

Khối lƣợng CTR y tế phát 

sinh 

CTR Nguy 

hại 

CTR không 

nguy hại 

 Trạm y tế phƣờng 13 41 1,23 6,97 

2 Quận Ô Môn 25 245 122,34 856,02 

 BVĐK quận Ô Môn 1 200 17,5 207,5 

 Bệnh viện đa khoa Thanh 

Quang 

1 33 3 15 

 Trạm y tế phƣờng 7 12 0,36 2,04 

3 Quận Bình Thủy 3 75 4,87 45,62 

 BVĐK quận Bình Thủy 1 20 2 20 

 BV Lao – Bệnh phổi 1 50 2,5 23,5 

 Phòng khám khu vực 1 5 0,375 2,125 

4 Quận Cái Răng 5 455 45,87 270,12 

 BVĐK quận Cái Răng 1 50 1,5 80 

 BVĐK Hoàn Mỹ Cửu 

Long 

1 200 10 140 

 BVĐK Tây Đô 1 100 4 10 

 Bệnh viện phụ sản quốc tế 

Phƣơng Châu 

1 100 30 38 

 Phòng khám khu vực 1 5 0,375 2,125 

5 Quận Thốt Nốt 10 336 46,08 226,12 

 BVĐK quận Thốt Nốt 1 300 45 220 

 Trạm y tế phƣờng 9 36 1,08 6,12 

6 Huyện Vĩnh Thạnh 13 114 14,82 165,98 
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STT Tên cơ sở y tế 
Số cơ 

sở 

Quy mô 

giƣờng 

bệnh 

Khối lƣợng CTR y tế phát 

sinh 

CTR Nguy 

hại 

CTR không 

nguy hại 

 BVĐK huyện Vĩnh Thạnh 1 50 12 150 

 Phòng khám khu vực 1 20 1,5 8,5 

 Trạm y tế xã 11 44 1,32 7,48 

7 Huyện Cờ Đỏ 11 53 11,9 50,79 

 Trung tâm y tế huyện Cờ 

Đỏ 

1 25 10 40 

 Phòng khám khu vực 1 17 1,275 7,225 

 Trạm y tế xã 9 21 0,63 3,57 

8 Huyện Phong Điền 8 90   10,12 66,37 

 BVĐK huyện Phong Điền 1 60 9 60 

 Phòng khám khu vực 1 5 0,375 2,125 

 Trạm y tế xã 6 25 0,75 4,25 

9 Huyện Thới Lai 14 109 4.37 11,93 

 BVĐK huyện Thới Lai 1 80 3,5 7 

 Trạm y tế xã 13 29 0,87 4,93 

 Tổng sổ 114 3847 1238,1 8676,42 

Nguồn: Báo cáo của Sở Y Tế  Tp. Cần Thơ  
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Hình 37. Biểu đồ thể hiện khối lƣợng CTR y tế phát sinh tại các huyện, thành phố thuộc 

thành phố Cần Thơ 

 Hiện trạng về chất lƣợng mạng lƣới thu gom, xử lý chất thải rắn 12.2.

12.2.1. Về diện tích đất cho các bãi rác: 

Theo thống kê về kiểm tra đất đai ở Cần Thơ cho thấy: 

- Diện tích đất cho bãi thải, xử lý chất thải (DRA): 58ha. 

- Sở hữu của cơ quan nhà nƣớc (TCN): 34 ha. 

- Sỡ hữu của tổ chức sự nghiệp công lập(TSN): 18 ha. 

- Quản lý thuộc UBND cấp xã (UBQ): 6 ha. 

12.2.2. Mô hình thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt 

Thành phố Cần Thơ có 5 quận và 4 huyện, công ty Công trình đô thị đã và đang 

đảm nhiệm công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác của 04 quận nội thành, chủ yếu 

gồm: Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng và Ô Môn với lƣợng chất thải rắn thu gom từ 400 

- 450 tấn. Khối lƣợng này thực tế mới chỉ đáp ứng 60-70% khói lƣợng CTRSH phát sinh. 
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Hình 38. Quy trình thu gom rác của Công ty Công trình đô thị Cần Thơ 

Đối với quận Ninh Kiều:  

- Xe kéo tay tập kết rác tại 46 điểm nằm trên lòng 18 tuyến đƣờng (đƣợc UBND 

quận cho phép).  

- Hiện trạng: còn 32 điểm tập kết rác/15tuyến đƣờng do các cơ quan và ngƣời dân 

không cho đậu xe lấy rác trƣớc cửa..  

- Quận Ninh Kiều chủ yếu đƣợc thu gom vào ban đêm từ 18h-22h (Riêng tuyến 

Nguyễn Văn Cừ nối dài, Trần Hoàng Na, Tầm Vu…thu gom từ 8h-15h). 

Tại tuyến nội ô quận Bình Thủy: Có khoảng 3 điểm tập kết rác dọc theo tuyến 

đƣờng Lê Hồng Phong, quận Cái Răng có 1 điểm tập kết rác đƣợc chấp nhận tạm thời 

nằm trên địa bàn các phƣờng. 

Quận Ô Môn: không có điểm tập kết mà chỉ có 1 bãi rác 4 ha , bãi rác này trong 

tình trạng quá tải và xuống cấp trầm trọng cần phải giải quyết, Công ty Công trình đô thị 

gặp nhiều khó khăn trong việc thu gom và vận chuyển CTR trong các quận này. 

Các huyện còn lại: Công ty công trình đô thị không thu gom, tại đây lƣợng rác 

thải tập trung tại các khu tập trung dân cƣ, các chợ do các hợp tác xã, ban quản lý chợ và 

các Công ty tƣ nhân thu gom tại các thị trấn, khu dân cƣ…đƣợc chuyên chở về bãi rác 

tạm tại địa phƣơng để chôn lấp dƣới sự quản lý của phòng Tài nguyên Môi trƣờng các 

huyện. 

Chất thải rắn khu vực nông thôn: Công tác thu gom và vận chuyển chất thải rắn 

tại khu vực nông thôn còn chƣa đồng bộ và còn nhiều bất cập. Một số thôn, xóm, cụm 

dân cƣ trung tâm đã có các tổ vệ sinh môi trƣờng của thôn, HTX VSMT, các đơn vị tƣ 

nhân đứng ra tổ chức thu gom, vận chuyển đến bãi chôn lấp để xử lý và tự thu phí để hoạt 

động. Còn lại ở hầu hết các địa phƣơng, rác thải từ các hộ gia đình do ngƣời dân tự thu 

gom và xử lý bằng các hố rác nhỏ trong khuôn viên gia đình, hoặc tự thu gom, đƣa đổ 

xuống sông hoặc các khu vực khác; rác chợ do ban quản lý chợ tự đứng ra thu gom, xử 

lý. 
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Về các phƣơng tiện chuyên dụng để thu gom rác (xe ép rác, xe đẩy tay,.. v.v): 

- Phƣơng tiện đựng rác trong hộ gia đình: chủ yếu tận dụng các vật dụng sẵn có để 

đựng rác nhƣ: túi nilon, bao tải, thùng, mủng, sọt.  

- Phƣơng tiện, thiết bị thu gom, vận chuyển từ các hộ gia đình: chủ yếu dùng xe đẩy 

tay, xe cải tiến và ghe, thuyền đối với các cù lao,..... 

12.2.3. Hiện trạng giảm thiểu, phân loại tại nguồn, thu gom, vận chuyển 

a. Hiện trạng phân loại chất thải rắn ngay tại nguồn 

Hiện nay tại Cần Thơ, việc thu gom và xử lý chất thải rắn có quy trình kỹ thuật 

chƣa hợp lý và chƣa có biện pháp quản lý tốt. Việc phân loại chất thải rắn tại các 

KCN/CCN thành phố Cần Thơ gần nhƣ chƣa hề đƣợc thực hiện, phân loại rõ ràng. 

CTRCN nguy hại và CTRCN không nguy hại đƣợc thu gom và đổ thải lẫn lộn cùng với 

chất thải sinh hoạt, gây khó khăn và tốn kém trong quá trình xử lý. 

Chất thải rắn sinh hoạt trong khu công nghiệp đƣợc ký hợp đồng với Ban quản lý 

công trình công cộng tại các khu công nghiệp thu gom và đổ vào các bãi chôn lấp tập 

trung của địa phƣơng, một số nhà máy có chất thải rắn sinh hoạt phát sinh chƣa nhiều nên 

tự thu gom và đốt tại chỗ. 

Các đơn vị, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp nói chung có 

nhận thức không đầy đủ về các tác hại đối với môi trƣờng gây ra bởi những sai sót trong 

quản lý và chôn lấp chất thải nguy hại. Chất thải nguy hại không đƣợc phân loại, tách 

riêng khỏi khối chất thải không nguy hại và không đƣợc quản lý trong các thùng chứa 

phù hợp đúng quy định. Thay vào đó, chất thải nguy hại lại đƣợc chôn lấp cùng với chất 

thải không nguy hại hay xả thẳng vào các cống thoát nƣớc thải công nghiệp. 

b. Ngăn ngừa, giảm thiểu, tái chế, tái sử dụng chất thải rắn 

Việc ngăn ngừa, giảm thiểu, tái chế, tái sử dụng CTR công nghiệp có nhiều loại 

hình, trong đó hai loại hình chính là: 

- Tái sử dụng phế phẩm - giảm thiểu lƣợng phát sinh. 

- Hoạt động trao đổi chất thải giữa các cơ sở công nghiệp với nhau. 

Phần lớn các cơ sở sản xuất công nghiệp thành phố Cần Thơ có quy mô vừa và 

nhỏ nằm ngoài các KCN tập trung, các cơ sở sản xuất này đa phần đều nằm xen lẫn vào 

các khu dân cƣ và đây là vấn đề khó khăn nhất mà thành phố Cần Thơ đang phải đƣơng 

đầu. Thực tế cho thấy chỉ có một phần nhỏ các CTR công nghiệp có khả năng tái chế là 

đƣợc tuần hoàn và tái sử dụng bên trong và bên ngoài các cơ sở xí nghiệp này nhƣ nilon, 
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nhựa, nhôm, sắt vụn,... Quá trình trao đổi chất thải giữa các nhà máy trong cùng một khu 

công nghiệp bị hạn chế. 

12.2.4. Hiện trạng xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng chôn lấp 

Thành phố Cần Thơ hiện nay chƣa có nhà máy xử lý rác theo một quy trình khép 

kín có khả năng tận dụng rác thải để chế biến thành một sản phẩm khác (nhƣ phân hữu 

cơ, nhựa tái sinh,...), tuy nhiên một số rác thải có khả năng tái chế nhƣ bọc nylon, nhựa, 

nhôm, sắt vụn,... đƣợc một số hộ gia đình, ngƣời nhặt rác tại bãi rác hoặc công nhân thu 

gom rác nhặt lại bán phế liệu để tái chế lại. Các công nghệ xử lý chất thải rắn tại Cần Thơ 

chủ yếu thực hiện theo 2 loại công nghệ sau: 

Tái chế, tái sử dụng CTR: Hoạt động tái chế và tái sử dụng CTR sinh hoạt diễn 

ra tự phát, những chất thải có khả năng tái chế nhƣ kim loại, thủy tinh, nhựa đƣợc ngƣời 

dân phân loại và thu gom rồi chuyển đến các cơ sở tái chế không chính thức. Còn với 

những chất thải nhƣ thức ăn thừa, rau, củ, quả v.v ngƣời dân tái chế, tái sử dụng ngay tại 

gia đình nhƣ làm thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm. 

Chôn lấp chất thải rắn:  

Toàn thành phố có 10 bãi rác chính nằm rải rác ở các quận huyện, trong đó có bãi 

rác Đông Thạnh thuộc quận Cái Răng hiện nay đã đóng cửa vì quá tải và nằm trên công 

trình xây dựng cầu Cần Thơ. 

Sau khi dừng chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt tại TP. Cần Thơ tại Bãi rác Tân 

Long chiếm 90% khối lƣợng CTR thành phố. Đầu năm 2014, khu xử lý Phƣớc Thới quận 

Ô Môn bắt đầu đi vào hoạt động, đây đƣợc coi là nơi đổ tạm rác thải, lộ thiên, chôn lấp 

rác thủ công chƣa hợp vệ sinh. Rác thải đổ từng đống cao hơn đầu ngƣời và phủ bạt, phát 

sinh mùi hôi. Thành phố Cần Thơ đang đầu tƣ nhà máy xử lý rác cho thành phố tại 

phƣờng Phƣớc Thới – quận Ô Môn với quy mô 47 ha. 

Các bãi chôn lấp xây dựng không đúng quy trình kỹ thuật, một số bãi rác nằm 

trong khu vực trũng, ngập lũ, biện pháp xử lý rác thông thƣờng là đào hố, đắp bờ xung 

quanh, đốt. Chính vì vậy, vấn đề ô nhiễm (mùi hôi, nƣớc rỉ rác,…) phát sinh từ các bãi 

rác gây ô nhiễm mùi và nƣớc rỉ rác làm ô nhiễm nguồn nƣớc của địa phƣơng. 

Bảng 19. Hiện trạng các khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt TP. Cần Thơ 
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Stt Bãi rác hiện 

trạng 

Phạm vi 

phục vụ 

Năm 

hoạt 

động 

Tình 

trạng 

Diện 

tích 

Công nghệ xử lý Ghi chú 

1 Bãi rác 

PhƣờngChâu 

Văn Liêm, 

Quận Ô Môn 

Quận Ô 

Môn. 

2008 Hiện tại 

bãi rác 

trong 

tình 

trạng 

quá tải 

0,4 

ha 

Không áp dụng công nghệ xử 

lý rác, chỉ xử lý sơ bộ. 

Hoạt động 

tới 2014 

2 Khu xử lý rác 

tạm Phƣờng 

Phƣớc Thới, 

Quận Ô Môn 

Các 

quận 

Ninh 

Kiều, 

Bình 

Thủy, 

Cái 

Răng, Ô 

Môn 

2014 Đang 

tạm 

ngƣng 

hoạt 

động để 

hoàn 

thiện 

hạng 

mục xử 

lý nƣớc 

rỉ rác 

10 ha Đổ tạm thời vào các ô chứa, 

hàng ngày có sử dụng hóa 

chất khử mùi, phân hủy rác, 

diệt ruồi và rải vôi để khử 

trùng, mầm bệnh. Sau khi ô 

chứa đầy rác sẽ tiến hành 

phun hóa chất lên toàn bộ ô 

rác và phủ bạt HDPE chống 

thấm không gây ô nhiễm 

môi trƣờng và giúp rác mau 

phân hủy 

 

3 Bãi rác Tân 

Long (sử 

dụng với Hậu 

Giang) 

Quận 

Ninh 

Kiều, 

Cái 

Răng, 

Bình 

Thủy và 

một số 

huyện 

lân cận  

 Đóng 

cửa 

20,2 

ha 

Đổ tạm thời vào các ô chứa, 

hàng ngày có sử dụng hóa 

chất khử mùi, phân hủy rác, 

diệt ruồi và rải vôi để khử 

trùng, mầm bệnh. Sau khi ô 

chứa đầy rác sẽ tiến hành 

phun hóa chất lên toàn bộ ô 

rác và phủ bạt HDPE chống 

thấm không gây ô nhiễm 

môi trƣờng và giúp rác mau 

phân hủy 

 

4 Bãi rác 

Phƣờng 

Trung Kiên, 

Quận Thốt 

Nốt 

Quận 

Thốt 

Nốt 

2009 Đang sử 

dụng 

0,97 

ha 

Bãi rác đổ hở, đổ đống, 

phun thuốc diệt ruồi và đốt 

Lò đốt quy mô nhỏ 

Hoạt động 

đến 2017 
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Stt Bãi rác hiện 

trạng 

Phạm vi 

phục vụ 

Năm 

hoạt 

động 

Tình 

trạng 

Diện 

tích 

Công nghệ xử lý Ghi chú 

5 Bãi rác 

Phƣờng 

Thạnh Hòa, 

Quận Thốt 

Nốt 

Quận 

Thốt 

Nốt 

2009 Ngƣng 

sử dụng 

0,2 

ha 

Bãi rác đổ hở, đổ đống, 

phun thuốc diệt ruồi và đốt 

 

6 Bãi rác Xã 

Đông Hiệp, 

Huyện Cờ Đỏ 

Huyện 

Cờ Đỏ, 

Thới 

Lai, 

Quận 

Ninh 

Kiều 

2010 Đang 

mở rộng 

thêm 5 

ha 

1,1 

ha 

Bãi rác đổ hở, đổ đống, 

phun thuốc diệt ruồi và đốt 

Hoạt động 

tới (2017) 

khi hoàn 

thành dự án 

khu xử lý 

mới 

7 Khu xử lý rác 

sinh hoạt xã 

Thạnh Quới, 

huyện Vĩnh 

Thạnh 

Huyện 

Vĩnh 

Thạnh 

2010 Đang sử 

dụng 

0,2 

ha 

Chôn lấp hố vệ sinh kèm 

theo hệ thống xử lý nƣớc rò 

rỉ rác 

Hoạt 

động tới 

2017 

8 Lò đốt rác xã 

Thạnh Lộc, 

huyện Vĩnh 

Thạnh 

Huyện 

Vĩnh 

Thạnh 

2006 Ngƣng 

hoạt 

động 

 Đốt rác bằng dầu  

9 Bãi rác Đông 

Thạnh 

Quận 

Cái 

Răng 

 Đóng 

cửa 

5 ha Bãi đổ hở, đổ đống, phun 

thuốc diệt ruồi và đốt. 

 

10 Thí điểm xử 

lý CTR sinh 

hoạt quận Cái 

Răng 

Quận 

Cái 

Răng 

2014 Đang sử 

dụng 

912 

m
2
 

Đốt rác bằng lò đốt Sankyo 

công nghệ Nhật Bản không 

sử dụng nhiên liệu 

Hoạt động 

tới (2016) 

khi có khu 

xử lý mới 

Nguồn: Sở Xây dựng và kết quả khảo sát điều tra. 

12.2.5. Hiện trạng xử lý chất thải rắn bằng phương pháp đốt 

Hiện nay thành phố Cần Thơ đã đƣa vào hoạt động lò đốt rác thải vô cơ và công 

nghiệp ở Trà Nóc 1 với công suất 150 kg/giờ bằng công nghệ Mỹ. Và đang trong quá 
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trình tiến hành dự án xây dựng thêm 1 lò đốt CTRCNNH nữa. Riêng đối với CTR phát 

sinh từ các cơ sở chế biến thủy sản (phụ phế phẩm) hiện đã đƣợc một số cơ sở trên địa 

bàn thu gom và xử lý để sản xuất ra chất chitin xuất khẩu ra nƣớc ngoài. Tuy nhiên lƣợng 

CTR đƣợc thu gom để xử lý là không đáng kể.  

Theo điều tra và khảo sát, một số các cơ sở sản xuất kinh doanh tự xử lý và chôn lấp 

chất thải công nghiệp của cơ sở mình mà không có bất kỳ một biện pháp giảm thiểu kiểm 

soát và cũng không có hoạt động quan trắc ô nhiễm. Còn lại hầu hết các CTRCN từ các 

cơ sở sản xuất công nghiệp đƣợc trộn lẫn với chất thải rắn sinh hoạt và đƣợc chở đi đổ bỏ 

tại các bãi rác của thành phố. 

Thành phố Cần Thơ vẫn còn nhiều hạn chế nhằm kiểm soát và quản lý CTR một 

cách hiệu quả, cho đến nay thành phố Cần Thơ đã có một số quy định về công tác quản lý 

chất thải rắn, tuy nhiên công tác quản lý chất thải rắn công nghiệp của thành phố vẫn 

chƣa đƣợc quan tâm đúng mức. Thực tế cho thấy, trách nhiệm quản lý CTRCN trên toàn 

địa bàn thành phố Cần Thơ chƣa đƣợc giao nhiệm vụ rõ ràng cho một cơ quan chịu trách 

nhiệm; chƣa có bộ máy quản lý thống nhất. Ban quản lý các KCN là đơn vị đƣợc phân 

công trách nhiệm chính không có nguồn lực chính để tổ chức thực hiện. 

Ngoài ra, hiện nay đang có nhà máy nhiệt điện đốt trấu tại KCN Trà Nóc 2 TP Cần 

Thơ do Công ty CP Nhiệt điện Đình Hải đầu tƣ, đã hoàn thành và đƣa vào hoạt động giai 

đoạn 1 với công suất là 2MW và 20 tấn hơi/giờ. Hiện dự án đang bƣớc vào giai đoạn 2 là 

đầu tƣ turbine 3,7MW cấp điện lên lƣới quốc gia. 

12.2.6. Hiện trạng quản lý chất thải rắn xây dựng  

Nhìn chung, CTR xây dựng trên địa bàn Cần Thơ chƣa đƣợc phân loại hay đƣợc 

thu gom chung với chất thải sinh hoạt và đƣa đến các bãi chôn lấp CTR sinh hoạt. Mặt 

khác, do đặc thù chất thải rắn xây dựng, quá trình đô thị hóa, đặc điểm địa hình khu vực 

thấp nên CTR xây dựng hầu hết đƣợc tận dụng để san lấp mặt bằng, đổ nền xây dựng. 

Hơn nữa hoạt động này cũng chỉ là tự phát do các chủ xây dựng tự thực hiện vận chuyển 

bằng các xe tải từ địa điểm xây dựng công trình. Theo một số nghiên cứu và điều tra của 

bộ Xây dựng thì tỉ lệ rác thải xây dựng ƣớc tính chiếm khoảng từ 10 - 15% khối lƣợng 

CTR sinh hoạt và chủ yếu phát sinh tại khu vực đô thị.  

Nhƣ vậy, theo ƣớc tính thì tổng lƣợng chất thải rắn xây dựng phát sinh trên địa bàn 

thành phố là 125 tấn/ngày. 

12.2.7. Hiện trạng quản lý chất thải rắn công nghiệp  

- Đối với chất thải rắn công nghiệp không nguy hại 
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Tuỳ theo loại hình sản xuất, các phế liệu phát sinh trong quá trình sản xuất có thể 

tái sử dụng hoặc sử dụng vào mục đích khác, do đó các loại chất thải này thƣờng đƣợc 

phân loại thu gom ngay từ nguồn phát sinh (nhƣ các chất thải phát sinh từ các cơ sở sản 

xuất thủy sản đƣợc các công ty chế biến phụ phẩm thu mua). 

- Đối với CTR công nghiệp nguy hại 

Hiện nay việc xử lý chất thải nguy hại cũng chƣa đƣợc thực hiện nghiêm túc. Phần 

lớn CTNH phát sinh ở các cơ sở kinh doanh, dịch vụ đƣợc thu gom cùng với chất thải 

sinh hoạt và đem chôn lấp tại bãi rác của địa phƣơng; một số loại chất thải nhƣ: dầu thải, 

vỏ thùng dầu, ắc quy, vỏ bao bì đựng hoá chất,... đƣợc thu gom tái chế, tái sử dụng. 

12.2.8. Hiện trạng thu gom, vận chuyển chất thải rắn y tế 

Theo quy định của Bộ Y tế chất thải rắn y tế đƣợc chia thành 5 loại: Chất thải lâm sàng, 

chất thải phóng xạ, chất thải hóa học, các bình chứa khí có áp suất, chất thải sinh hoạt. 

Ngoài ra chất thải rắn y tế còn bao gồm cả chất thải xây dựng, bùn bể phốt. 

Theo báo cáo của Sở Y tế Cần Thơ việc phân loại CTR y tế tại các cơ sở y tế đƣợc thực 

hiện ngay tại các khoa phòng. Chất thải rắn y tế đƣợc phân thành 3 loại: CTR y tế nguy 

hại, chất thải sinh hoạt và chất thải y tế không nguy hại. Tuy nhiên, việc trang bị các 

phƣơng tiện, dụng cụ, túi đựng dùng để tiến hành phân loại còn chƣa đầy đủ và đúng quy 

cách.  

Tại các trạm y tế xã, phƣờng thì việc phân loại CTR y tế còn chƣa đƣợc quan tâm đúng 

mức. Tại đây do lƣợng chất thải y tế phát sinh không lớn nên thƣờng không đƣợc phân 

loại và thu gom chung cùng với rác thải sinh hoạt sau đó đốt thủ công ngay trong khuôn 

viên cơ sở y tế hoặc do đơn vị thu gom CTR chuyên trách thu gom rồi vận chuyển về 

chôn lấp chung cùng với CTR sinh hoạt. Tại một số trạm y tế có các lò đốt thủ công đốt 

bằng dầu nhƣng tình trạng xử lý đang gây ô nhiễm môi trƣờng khu vực. 

Chất thải rắn sau khi phân loại tại các khoa phòng đƣợc vận chuyển đến điểm chứa, tập 

kết chất thải rắn trong khuôn viện của các bệnh viện. Chất thải rắn nguy hại đƣợc xử lý 

bằng phƣơng pháp đốt trong các lò đốt chuyên dụng hoặc các lò thủ công hoặc đƣợc đem 

chôn lấp trong khuôn viên bệnh viện. Chất thải rắn sinh hoạt đƣợc thu gom và hợp đồng 

với Công ty công trình đô thị hoặc Ban công trình công cộng thu gom và xử lý tại các bãi 

chôn lấp CTR đô thị.  

Tỷ lệ thu gom CTR y tế tại các Bệnh viện đa khoa, các cơ sở y tế nhà nƣớc trên địa bàn 

thành phố Cần Thơ là 100%. Trong đó, 100% CTR y tế phát sinh từ các cụm các bệnh 
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viện trong nội ô thành phố nhƣ (BVĐK thành phố Cần Thơ, BVĐK Cái Răng, BVĐK 

Bình Thủy, BV Nhi Đồng, BV Mắt-Răng-Hàm - Mặt, BV Tai - Mũi - Họng, BV Tâm 

Thần, BV Da Liễu…) đều đƣợc phân loại và thu gom và vận chuyển 2 lần/tuần về BVĐK 

Trung ƣơng thành phố để xử lý.  

Ngoài các cơ sở y tế công lập, trên địa bàn thành phố Cần Thơ còn có 2 bệnh viện tƣ 

nhân. Chất thải rắn y tế phát sinh từ các cơ sở này cũng đƣợc phân loại theo đúng quy 

định và đƣợc thực hiện khá tốt. Tại 2 bệnh viện đã có lò đốt để xử lý chất thải y tế nguy 

hại sau khi đƣợc phân loại tại các khoa, phòng của bệnh viện. 

 Các bệnh viện đều xây dựng một nơi quy định tập kết để lƣu giữ chất thải rắn y tế sau 

khi phân loại. Tuy nhiên, trừ các bệnh viện lớn trong thành phố nơi tập kết và lƣu giữ 

chất thải rắn đƣợc xây dựng đảm bảo tiêu chuẩn, còn lại nơi lƣu giữ tập kết chất thải rắn 

còn chƣa có mái che, chƣa đảm bảo tiêu chuẩn hoặc chƣa có nhà lạnh để lƣu giữ chất thải 

rắn nguy hại. 

Việc thu gom và vận chuyển chất thải rắn y tế đến từ các bệnh viện đến lò đốt chƣa đảm 

bảo vệ sinh môi trƣờng. Toàn thành phố hiện mới có 1 xe chuyên dụng để vận chuyển 

CTR y tế đƣợc trang bị cho Bệnh viện đa khoa Trung Ƣơng Cần Thơ. Tại các huyện việc 

vận chuyển chất thải y tế đến các lò đốt hiện vẫn dùng các xe thông thƣờng nên không 

đảm bảo yêu cầu về vệ sinh. 

Còn với riêng các phòng khám đa khoa tƣ nhân nhỏ lẻ, các phòng mạch tƣ trên địa bàn 

thành phố, tỷ lệ thu gom không cao (chỉ khoảng 60 -70%). Tại đây,  việc phân loại, thu 

gom và vận chuyển CTR y tế vẫn chƣa đƣợc thực hiện triệt để. CTR y tế vẫn chƣa đƣợc 

phân loại và thu gom riêng thành 02 loại nguy hại và không nguy hại. Hầu hêt, CTR y tế 

phát sinh tại các cơ sở tƣ nhân này đều đƣợc thu gom và vận chuyển lẫn với CTR sinh 

hoạt. Theo báo cáo của Sở Y Tế, chỉ có một số ít phòng khám đa khoa trong nội ô thành 

phố, CTR y tế sau khi phân loại đƣợc thu gom và hợp đồng với Công ty Công trình đô thị 

vận chuyển về Bệnh viện gần đó để xử lý.  

12.2.9. Hiện trạng xử lý chất thải rắn y tế 

Hiện nay, tại thành phố Cần Thơ, chất thải rắn y tế hiện đang đƣợc xử lý bằng biện pháp 

thiêu đốt và chôn lấp. 

- Đốt chất thải rắn y tế 
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Trên toàn thành phố hiện có 17 bệnh viện công lập và 2 bệnh viện tƣ nhân nhƣng hiện 

mới chỉ có 8 bệnh viện (5 bệnh viện thuộc thành phố Cần Thơ và 3 bệnh tuyến huyện) 

đƣợc trang bị lò đốt chất thải rắn y tế: 

+ Bệnh viện đa khoa Trung ƣơng Cần Thơ 

+ Bệnh viện đa khoa Thốt Nốt 

+ Bệnh viện đa khoa Ô Môn 

+ Bệnh viện đa khoa Cờ Đỏ 

+ Bệnh viện đa khoa Vĩnh Thạnh 

+ Bệnh viện đa khoa Tây Đô 

+ Bệnh viên đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long 

+ Bệnh viện đa khoa Thới Lai: lò đốt đƣợc xây dựng thủ công 

+ 2 Bệnh viện đa khoa tuyến huyện đang triển khai xây dựng mới (Cái Răng và 

Phong Điền) đều có hạng mục lò đốt CTR y tế. 

Hiện nay, thành phố Cần Thơ đang xây dựng đề án đầu tƣ xây dựng hệ thống xử lý CTR 

của các bệnh viện trong thành phố Cần Thơ xây dựng 2 lò đốt theo các cụm bệnh viện đặt 

tại Bệnh viên đa khoa Cần Thơ và bệnh viện Y học cổ truyền. 

Các lò đốt CTR y tế tại các bệnh viện hầu hết đƣợc xây dựng từ lâu hệ thống xử lý 

khí thải không đạt tiêu chuẩn và chiều cao ống khói thấp nên khi đốt CTR y tế gây ô 

nhiễm môi trƣờng xung quanh. Tại các trạm y tế xã đều có các lò đốt thủ công để xử lý 

CTR y tế nguy hại tại chỗ nhƣng quy trình xử lý cũng không đạt tiêu chuẩn và đang gây ô 

nhiễm môi trƣờng. Riêng đối với bệnh viện đa khoa Trung ƣơng Cần Thơ lò đốt là lò 

Hoval đƣợc trang bị năm 2007 với công suất 500 kg/ngày nhƣng do xử lý CTR y tế cho 

các bệnh viện trong nội thị thành phố nên hiện đã bị quá tải và xuống cấp không đảm bảo 

tiêu chuẩn về khí thải lò đốt. 

Tro đốt chất thải y tế nguy hại đƣợc chôn lấp ngay trong khuôn viên của các cơ sở y tế 

hoặc vận chuyển đến chôn lấp chung với CTR sinh hoạt tại các bãi xử lý CTR của đô thị. 

Đối với tro đƣợc chôn lấp trong khuôn viên của bệnh viện, cơ sở y tế trƣớc khi chôn lấp 

có thể đƣợc xử lý sơ bộ bằng vôi bột hoặc chế phẩm để tránh tình trạng là nguồn gây ô 

nhiễm môi trƣờng cho khu vực xung quanh. 

- Chất thải rắn sinh hoạt bệnh viện:  

Các chất thải này đƣợc phân loại riêng và hợp đồng với đơn vị thu gom hàng ngày vận 

chuyển tới chôn lấp cùng với CTR sinh hoạt đô thị. 

Bảng 20. Tổng hợp hình thức xử lý chất thải rắn y tế tại thành phố Cần Thơ 
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TT Quận/huyện  Hình thức xử lý CTR y tế nguy 

hại 

Hình thức xử lý CTR y tế 

 không nguy hại 

1 TP. Cần Thơ   

1.1 Bệnh viện đa 

khoa trung 

ƣơng Cần Thơ 

- CTR y tế nguy hại đƣợc phân loại 

và đốt tại lò đốt của bệnh viện. 

- Xử lý CTR y tế nguy hại cho các 

bệnh viện khác trên địa bàn thành 

phố. 

- Lò đốt CTR là lò Hoval sử dụng 

công nghệ của Thụy Sỹ với công 

suất 500 kg/ngày. Hiện không đáp 

ứng đƣợc nhu cầu xử lý CTR y tế 

của thành phố.  

- Kim tiêm sử dụng máy hủy tại 

chỗ. 

- Bệnh viện có 1 xe chuyên dụng để 

vận chuyển chất thải y tế nguy hại 

đến lò đốt. 

Chất thải rắn sinh hoạt đƣợc thu 

gom riêng và tập trung vào khu 

vực quy định trong bệnh viện. 

Hàng ngày Công ty công trình đô 

thị vận chuyển đến bãi chôn lấp 

CTR của thành phố. 

1.2 Bệnh viện đa 

khoa Cần Thơ 

- CTR y tế nguy hại đƣợc xử lý tại 

bệnh viện đa khoa trung ƣơng Cần 

Thơ. CTR y tế nguy hại đƣợc vận 

chuyển bằng xe chuyên dụng của 

Bệnh viện đa khoa trung ƣơng Cần 

Thơ. 

- Kim tiêm sử dụng máy hủy tại 

chỗ. 

- CTR y tế có thể tái chế đƣợc hợp 

đồng với các cơ sở có chức năng tái 

chế CTR y tế đƣợc cấp phép của cơ 

quan chức năng. 

- Theo quy hoạch của ngành y tế 

Chất thải rắn sinh hoạt đƣợc thu 

gom riêng và tập trung vào khu 

vực quy định trong bệnh viện. 

Hàng ngày Công ty công trình đô 

thị vận chuyển đến bãi chôn lấp 

CTR của thành phố. 
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TT Quận/huyện  Hình thức xử lý CTR y tế nguy 

hại 

Hình thức xử lý CTR y tế 

 không nguy hại 

Cần Thơ sẽ xây dựng tại bệnh viện 

1 lò đốt để xử lý CTR y tế nguy hại 

cho cụm bệnh viện tại thành phố. 

1.3 Bệnh viện Y 

học cổ truyền 

- CTR y tế nguy hại đƣợc xử lý tại 

bệnh viện đa khoa trung ƣơng Cần 

Thơ. CTR y tế nguy hại đƣợc vận 

chuyển bằng xe chuyên dụng của 

Bệnh viện đa khoa trung ƣơng Cần 

Thơ. 

- Kim tiêm sử dụng máy hủy tại 

chỗ. 

- CTR y tế có thể tái chế đƣợc hợp 

đồng với các cơ sở có chức năng tái 

chế CTR y tế đƣợc cấp phép của cơ 

quan chức năng. 

- Theo quy hoạch của ngành y tế 

Cần Thơ sẽ xây dựng tại bệnh viện 

1 lò đốt để xử lý CTR y tế nguy hại 

cho cụm bệnh viện tại thành phố. 

Chất thải rắn sinh hoạt đƣợc thu 

gom riêng và tập trung vào khu 

vực quy định trong bệnh viện. 

Hàng ngày Công ty công trình đô 

thị vận chuyển đến bãi chôn lấp 

CTR của thành phố. 

1.4 Bệnh viện đa 

khoa Ô Môn 

- CTR y tế nguy hại đƣợc phân loại 

và đốt tại lò đốt của bệnh viện. 

- Xử lý CTR y tế nguy hại bằng lò 

đốt CTR có công suất 25 kg/h 

nhƣng hiện đã xuống cấp nên 

không đáp ứng tiêu chuẩn khí thải 

gây ô nhiễm môi trƣờng.  

- Kim tiêm sử dụng máy hủy tại 

chỗ. 

Chất thải rắn sinh hoạt đƣợc thu 

gom riêng và tập trung vào khu 

vực quy định trong bệnh viện. 

Hàng ngày Công ty công trình đô 

thị vận chuyển đến bãi chôn lấp 

CTR của thành phố. 

1.5 Bệnh viện đa 

khoa Hoàn Mỹ 

- CTR y tế nguy hại đƣợc phân loại Chất thải rắn sinh hoạt đƣợc thu 

gom riêng và tập trung vào khu 
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TT Quận/huyện  Hình thức xử lý CTR y tế nguy 

hại 

Hình thức xử lý CTR y tế 

 không nguy hại 

Cửu Long và đốt tại lò đốt của bệnh viện. 

- Xử lý CTR y tế nguy hại bằng lò 

đốt CTR của Cty TNHH thiết bị y 

tế Xuân Trƣờng có công suất 50 

kg/ngày.  

- Kim tiêm sử dụng máy hủy tại 

chỗ. 

vực quy định trong bệnh viện. 

Hàng ngày Công ty công trình đô 

thị vận chuyển đến bãi chôn lấp 

CTR của thành phố. 

1.6 Bệnh viện đa 

khoa Tây Đô 

- CTR y tế nguy hại đƣợc phân loại 

và đốt tại lò đốt của bệnh viện. 

- Xử lý CTR y tế nguy hại bằng lò 

đốt CTR của Cty TNHH thiết bị y 

tế Xuân Trƣờng có công suất 50 

kg/ngày.  

- Kim tiêm sử dụng máy hủy tại 

chỗ. 

Chất thải rắn sinh hoạt đƣợc thu 

gom riêng và tập trung vào khu 

vực quy định trong bệnh viện. 

Hàng ngày Công ty công trình đô 

thị vận chuyển đến bãi chôn lấp 

CTR của thành phố. 

1.7 Bệnh viện đa 

khoa Thốt Nốt 

- CTR y tế nguy hại đƣợc phân loại 

và đốt tại lò đốt của bệnh viện. 

- Xử lý CTR y tế nguy hại bằng lò 

đốt CTR có công suất 30 kg/h 

nhƣng hiện đã xuống cấp nên 

không đáp ứng tiêu chuẩn khí thải 

gây ô nhiễm môi trƣờng.  

- Kim tiêm sử dụng máy hủy tại 

chỗ. 

Chất thải rắn sinh hoạt đƣợc thu 

gom riêng và tập trung vào khu 

vực quy định trong bệnh viện. 

Hàng ngày Công ty công trình đô 

thị vận chuyển đến bãi chôn lấp 

CTR của thành phố. 

1.8 - Các bệnh 

viện: Nhi 

đồng; Mắt-

Răng-Hàm-

Mặt; Tai-Mũi-

- CTR y tế nguy hại đƣợc xử lý tại 

bệnh viện đa khoa Trung Ƣơng Cần 

Thơ. CTR y tế nguy hại đƣợc vận 

chuyển bằng xe chuyên dụng của 

Bệnh viện đa khoa Trung Ƣơng 

Chất thải rắn sinh hoạt đƣợc thu 

gom riêng và tập trung vào khu 

vực quy định trong bệnh viện. 

Hàng ngày Công ty công trình đô 

thị vận chuyển đến bãi chôn lấp 
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TT Quận/huyện  Hình thức xử lý CTR y tế nguy 

hại 

Hình thức xử lý CTR y tế 

 không nguy hại 

Họng; Tâm 

Thần; Da Liễu; 

Bình Thủy; Cái 

Răng. 

- Trung tâm 

Huyết học -  

Truyền máu; 

Trung tâm 

chuẩn đoán Y 

khoa 

 

Cần Thơ. 

- Kim tiêm sử dụng máy hủy tại 

chỗ. 

- CTR y tế có thể tái chế đƣợc hợp 

đồng với các cơ sở có chức năng tái 

chế CTR y tế đƣợc cấp phép của cơ 

quan chức năng. 

CTR của thành phố. 

1.9 Phòng khám đa 

khoa khu vực 

và các trạm y 

tế phƣờng 

- CTR y tế nguy hại đƣợc xử lý tại 

bệnh viện đa khoa Trung Ƣơng Cần 

Thơ. CTR y tế nguy hại đƣợc hợp 

đồng với Công ty công trình đô thị 

vận chuyển đến xử ký tại Bệnh viện 

đa khoa Trung Ƣơng Cần Thơ. 

- CTR y tế có thể tái chế đƣợc hợp 

đồng với các cơ sở có chức năng tái 

chế CTR y tế đƣợc cấp phép của cơ 

quan chức năng. 

Chất thải rắn sinh hoạt đƣợc thu 

gom riêng và tập trung vào khu 

vực quy định trong bệnh viện. 

Hàng ngày Công ty công trình đô 

thị vận chuyển đến bãi chôn lấp 

CTR của thành phố. 

2 H. Vĩnh 

Thạnh 

  

2.1 Bệnh viện đa 

khoa huyện 

Vĩnh Thạnh 

- CTR y tế nguy hại đƣợc phân loại 

và đốt tại lò đốt của bệnh viện. 

- Xử lý CTR y tế nguy hại bằng lò 

đốt CTR có công suất 25 kg/h 

nhƣng hiện đã xuống cấp nên 

không đáp ứng tiêu chuẩn khí thải 

gây ô nhiễm môi trƣờng.  

Chất thải rắn sinh hoạt đƣợc thu 

gom riêng và tập trung vào khu 

vực quy định trong bệnh viện. 

Hàng ngày HTX vệ sinh môi 

trƣờng vận chuyển đến bãi chôn 

lấp CTR của huyện. 
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TT Quận/huyện  Hình thức xử lý CTR y tế nguy 

hại 

Hình thức xử lý CTR y tế 

 không nguy hại 

- Kim tiêm sử dụng máy hủy tại 

chỗ. 

2.2 Phòng khám 

khu vực 

- CTR y tế nguy hại đƣợc phân loại 

và đốt tại lò đốt của bệnh viện đa 

khoa huyện. 

- CTR y tế nguy hại đƣợc vận 

chuyển đến bệnh viện đa khoa 

huyện 2 lần/tuần. 

Chất thải rắn sinh hoạt đƣợc thu 

gom riêng và hàng ngày HTX vệ 

sinh môi trƣờng vận chuyển đến 

bãi chôn lấp CTR của huyện. 

2.3 Trạm y tế xã - CTR y tế nguy hại đƣợc đốt bằng 

lò đốt thủ công tại chỗ. 

- Chƣa có sự phân loại CTR y tế tại 

nguồn 

CTR sinh hoạt đƣợc thu gom tập 

trung sau đó hợp đồng với các 

đơn vị thu gom và xử lý tại BCL 

CTR sinh hoạt. 

3 Huyện Cờ Đỏ   

3.1 Bệnh viện đa 

khoa huyện Cờ 

Đỏ 

- CTR y tế nguy hại đƣợc phân loại 

và đốt tại lò đốt của bệnh viện. 

- Xử lý CTR y tế nguy hại bằng lò 

đốt CTR có công suất 25 kg/h 

nhƣng hiện đã xuống cấp nên 

không đáp ứng tiêu chuẩn khí thải 

gây ô nhiễm môi trƣờng.  

- Kim tiêm sử dụng máy hủy tại 

chỗ. 

Chất thải rắn sinh hoạt đƣợc thu 

gom riêng và tập trung vào khu 

vực quy định trong bệnh viện. 

Hàng ngày HTX vệ sinh môi 

trƣờng vận chuyển đến bãi chôn 

lấp CTR của huyện. 

3.2 Phòng khám 

khu vực 

- CTR y tế nguy hại đƣợc phân loại 

và đốt tại lò đốt của bệnh viện đa 

khoa huyện. 

- CTR y tế nguy hại đƣợc vận 

chuyển đến bệnh viện đa khoa 

huyện 2 lần/tuần. 

Chất thải rắn sinh hoạt đƣợc thu 

gom riêng và hàng ngày HTX vệ 

sinh môi trƣờng vận chuyển đến 

bãi chôn lấp CTR của huyện. 
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TT Quận/huyện  Hình thức xử lý CTR y tế nguy 

hại 

Hình thức xử lý CTR y tế 

 không nguy hại 

3.3 Trạm y tế xã - CTR y tế nguy hại đƣợc đốt bằng 

lò đốt thủ công tại chỗ. 

- Chƣa có sự phân loại CTR y tế tại 

nguồn 

CTR sinh hoạt đƣợc thu gom tập 

trung sau đó hợp đồng với các 

đơn vị thu gom và xử lý tại BCL 

CTR sinh hoạt. 

4 H. Phong 

Điền 

  

4.1 Bệnh viện đa 

khoa huyện 

Phong Điền 

- CTR y tế đƣợc phân loại tại 

nguồn. 

- Đối với CTR y tế nguy hại xử lý 

bằng phƣơng pháp đốt thủ công. 

- Bệnh viện đang đƣợc xây dựng và 

sẽ đƣợc trang bị lò đốt CTR y tế để 

xử lý CTR y tế nguy hại cho các cơ 

sở y tế trong huyện 

Chất thải rắn sinh hoạt đƣợc thu 

gom riêng và tập trung vào khu 

vực quy định trong bệnh viện. 

Hàng ngày HTX vệ sinh môi 

trƣờng vận chuyển đến bãi chôn 

lấp CTR của huyện. 

4.2 Phòng khám 

khu vực 

- CTR y tế nguy hại đƣợc phân loại 

và đốt tại lò đốt của bệnh viện đa 

khoa huyện. 

- CTR y tế nguy hại đƣợc vận 

chuyển đến bệnh viện đa khoa 

huyện 2 lần/tuần. 

Chất thải rắn sinh hoạt đƣợc thu 

gom riêng và hàng ngày HTX vệ 

sinh môi trƣờng vận chuyển đến 

bãi chôn lấp CTR của huyện. 

4.3 Trạm y tế xã - CTR y tế nguy hại đƣợc đốt bằng 

lò đốt thủ công tại chỗ. 

- Chƣa có sự phân loại CTR y tế tại 

nguồn 

CTR sinh hoạt đƣợc thu gom tập 

trung sau đó hợp đồng với các 

đơn vị thu gom và xử lý tại BCL 

CTR sinh hoạt. 

5 H. Thới Lai   

5.1 Bệnh viện đa 

khoa huyện  

- CTR y tế đƣợc phân loại tại 

nguồn. 

- Đối với CTR y tế nguy hại xử lý 

Chất thải rắn sinh hoạt đƣợc thu 

gom riêng và tập trung vào khu 

vực quy định trong bệnh viện. 
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TT Quận/huyện  Hình thức xử lý CTR y tế nguy 

hại 

Hình thức xử lý CTR y tế 

 không nguy hại 

bằng phƣơng pháp đốt tại lò đốt 1 

buồng. Nhƣng hiện lò đốt không 

đạt tiêu chuẩn về xử lý CTR y tế 

nguy hại 

 

Hàng ngày HTX vệ sinh môi 

trƣờng vận chuyển đến bãi chôn 

lấp CTR của huyện. 

5.2 Phòng khám 

khu vực 

- CTR y tế nguy hại đƣợc phân loại 

và đốt tại lò đốt của bệnh viện đa 

khoa huyện. 

- CTR y tế nguy hại đƣợc vận 

chuyển đến bệnh viện đa khoa 

huyện 2 lần/tuần. 

Chất thải rắn sinh hoạt đƣợc thu 

gom riêng và hàng ngày HTX vệ 

sinh môi trƣờng vận chuyển đến 

bãi chôn lấp CTR của huyện. 

5.3 Trạm y tế xã - CTR y tế nguy hại đƣợc đốt bằng 

lò đốt thủ công tại chỗ. 

- Chƣa có sự phân loại CTR y tế tại 

nguồn 

CTR sinh hoạt đƣợc thu gom tập 

trung sau đó hợp đồng với các 

đơn vị thu gom và xử lý tại BCL 

CTR sinh hoạt. 

 

12.2.10. Đánh giá chung  

Theo kết quả điều tra khảo sát và ƣớc tính, khối lƣợng CTR hiện nay của toàn thành phố 

phát sinh nhƣ sau:  

- CTR sinh hoạt 860 tấn/ngày;  

- CTR xây dựng 125 tấn/ngày;  

- Chất thải rắn y tế 9915kg/ngày.  

Lƣợng CTR phát sinh tƣơng đối lớn tuy nhiên tỷ lệ thu trung bình toàn thành phố khá 

thấp (khoảng 62%), tỷ lệ thu gom cao chủ yếu tập trung tại các quận trung tâm nội thành. 

Tại các huyện tỷ lệ thu gom thấp chỉ tập trung thu gom trong phạm thị trấn và chợ. 

Công tác xử lý CTR hiện nay mới chỉ tập trung xử lý CTR sinh hoạt đô thị bằng phƣơng 

pháp chôn lấp thông thƣờng. Toàn thành phố có một số BCL với quy mô nhỏ đang hoạt 

động và không đủ đáp ứng yêu cầu hiện tại và tƣơng lai, đồng thời CTR chủ yếu đƣợc 

đƣa về xử lý tại KXL Tân Long thuộc tỉnh Hậu Giang. Tuy nhiên do BCL này đã đóng 
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cửa nên thành phố hiện nay chƣa có khu xử lý đáp ứng yêu cầu. Ngoài ra, huyện Vĩnh 

Thạnh cũng đang triển khai mô hình xử lý rác quy mô nhỏ thí điểm cũng nhƣ xử lý phân 

tán tại hộ gia đình tại khu vực nông thôn ở đây. Sau một thời gian thử nghiệm và điều 

chỉnh thì mô hình này cũng đạt đƣợc hiệu quả nhất định và có kế hoạch mở rộng mô 

hình. 

Đối với CTR y tế, các trung bệnh viện và trung tâm y tế của thành phố chủ yếu xử lý 

bằng phƣơng pháp đốt, đặc biệt là đều dồn về xử lý tại bệnh viện đa khoa trung ƣơng Cần 

Thơ. Nhìn chung các bệnh viện đều có lò đốt, tuy nhiên một số lò đốt tại các bệnh viện 

đang xuống cấp và quá tải. Thành phố cũng đang có kế hoạch đầu tƣ nâng cấp hệ thống 

lò đốt tại các bệnh viện. 

CTR công nghiệp và xây dựng chƣa đƣợc quản lý đúng quy định và nhất quán. Hiện tại 

mới chỉ có một lò đốt CTR công nghiệp tại KCN Trà Nóc (CS 150kg) không đủ đáp ứng 

nhu cầu xử lý. Ngoài ra, chất thải công nghiệp của thành phố có tính đặc thù thành phần 

chất thải chủ yếu là chất thải sau thu hoạch, từ công nghiệp chế biến nên phần lớn đƣợc 

tái sử dụng. Tuy nhiên, tỷ lệ tái sử dụng trấu vẫn chƣa cao (nhà máy đốt trấu phát điện tại 

KCN Trà Nóc 2), dẫn tới tình trạng đổ trấu ra các kênh mƣơng gây ô nhiễm môi trƣờng. 

 Tính hiệu quả của hệ thống quản lý chất thải rắn 12.3.

Hiện nay, công tác quản lý chất thải rắn trên địa bàn thành phố cũng đã và đang nhận 

đƣợc sự quan tâm của chính quyền. Tuy nhiên hiệu quả thug om, xử lý là chƣa đáp ứng 

với yêu cầu thực tiễn, mới chỉ đáp ứng 70-80%. 

Theo quyết định số 1837/QĐ-TTg về phê duyệt Quy hoạch xây dựng khu xử lý chất thải 

rắn Vùng kinh tế trọng điểm Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020 thì Thành phố 

Cần Thơ sẽ có 2 KXL cấp vùng và hiện nay thành phố cũng đang tiến hành lập quy hoạch 

và đầu tƣ xây dựng khu xử lý tại Ô Môn với quy mô 47ha và KXL Thới Lai. Thêm vào 

đó, tại huyện Vĩnh Thạnh cũng đã thực hiện mô hình xử lý CTR theo công nghệ tái chế, 

chế biến phân hữu cơ cũng nhƣ xử lý phân tán tại hộ gia đình, bƣớc đầu đã đạt đƣợc kết 

quả tốt và đang tiến hành mở rộng thêm mô hình. Ngoài ra, TP. Cần Thơ đang thực hiện 

dự án “Cải thiện chất lượng môi trường khu vực quận Ninh Kiều” trong chƣơng trình 

Quy hoạch Đô thị Việt Nam thuộc Bộ Xây Dựng nhằm nâng cao nhận thức ngƣời dân 

trong việc phân loại chất thải rắn tại nguồn.  

Ngoài ra, nhà máy nhiệt điện đốt trấu tại KCN Trà Nóc 2 TP Cần Thơ do Công ty CP 

Nhiệt điện Đình Hải đầu tƣ (giai đoạn 1: 2007-2009), đã hoàn thành và đƣa vào hoạt 

động giai đoạn 1 với công suất là 2MW và 20 tấn hơi/giờ. Tuy nhiên, do gặp một số khó 

khăn nên dự án của doanh nghiệp này cũng đang ngừng hoạt động. Nhƣng là tiền đề tốt 

định hƣớng xử lý cho loại hình chất thải này. 
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 Yêu cầu đối với hạ tầng thu gom, xử lý chất thải rắn 12.4.

12.4.1. Yêu cầu về chỉ tiêu phát sinh và thu gom chất thải rắn sinh hoạt 

- Khối lƣợng CTR sinh hoạt đô thị và tỷ lệ thu gom CTR tính toán theo 

QCXDVN:01/2008/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch Xây dựng 

(bảng 3.1). 

- Tỷ lệ chất thải rắn hữu cơ chiếm trung bình khoảng 70-80%; Tỷ lệ các thành phần 

có thể tái chế (nilon, giấy, thủy tinh, kim loại) chiếm từ 10-15% (theo điều tra hiện 

trạng). 

Bảng 21. Chỉ tiêu phát sinh và thu gom chất thải rắn sinh hoạt 

STT Khu vực Tiêu chuẩn (kg/ngƣời.ngđ)/Tỷ lệ thu gom (%) 

Năm 2015 Năm 2020 Năm 2030 

1 Đô thị trung tâm 1,2 90 1,3 100 1,3 100 

2 Đô thị mới 1,1 90 1,2 100 1,3 100 

3 Các thị trấn 0,8 85 0,9 90 1 100 

4 Nông thôn 0,6 45 0,7 75 0,8 90 

12.4.2. Yêu cầu về chỉ tiêu phát sinh và thu gom chất thải rắn công nghiệp 

- Khối lƣợng và tỷ lệ thành phần CTR tại các KCN, CCN phát sinh đƣợc tính toán 

theo tiêu chuẩn tại bảng 3.2. Hiện tại phát sinh là 0,15 tấn/ha, năm 2015 là 0,2 

tấn/ha, năm 2020 là 0,25 tấn/ha, 2030 là 0,3 tấn/ha 

- Đối với cơ sở sản xuất công nghiệp nằm phân tán trong đô thị, khối lƣợng CTR 

thu gom đƣợc dự báo bằng 20% lƣợng CTR sinh hoạt đô thị. 

- Thành phần chất thải rắn nguy hại chiếm khoảng 20%; chất thải rắn có thể tái chế 

chiếm 65% tổng lƣợng CTR công nghiệp phát sinh (Báo cáo hiện trạng môi 

trƣờng Việt Nam năm 2009). 

Bảng 22. Chỉ tiêu phát sinh và thu gom CTR công nghiệp 

STT Loại hình Tiêu chuẩn (tấn/ha.ngđ)/Tỷ lệ thu gom (%) 

Năm 2015 Năm 2020 Năm 2030 

1 CTR CN 0,2 80 0,25 90 0,3 100 
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2 CTR CN NH - 80 - 90 - 100 

 

12.4.3. Yêu cầu về chỉ tiêu phát sinh và thu gom chất thải rắn y tế 

- Tiêu chuẩn phát sinh CTR bệnh viện nhƣ sau (bảng 3.3). 

- Mức tăng tỷ lệ phát sinh chất thải rắn bệnh viện là 2%/năm. 

- Tỷ lệ thành phần CTR có thể tái chế chiếm khoảng 15%. 

Bảng 23. Tiêu chuẩn phát sinh CTR y tế 

Tuyến bệnh viện Khối lƣợng CTR y tế 

(kg/giƣờng/ngày) 

Khối lƣợng CTR y tế nguy 

hại 

(% tổng lƣợng CTR y tế) 

Bệnh viện cấp vùng 2,2 20 

Bệnh viện cấp tỉnh 1,5 20 

Bệnh viện cấp huyện, 

bệnh viện tƣ nhân 

1 15 

Trạm y tế xã, phòng 

khám tƣ nhân 

0,7 15 

Nguồn: Tổng hợp các nghiên cứu của Bộ Y tế và WHO. 

12.4.4. Yêu cầu về chỉ tiêu phát sinh và thu gom chất thải rắn xây dựng 

- Tỷ lệ phát sinh chất thải xây dựng chiếm 15% (2015) ; 20% (2020, 2030) lƣợng 

chất thải rắn sinh hoạt đô thị (điều chỉnh theo đặc điểm hiện trạng và số liệu điều 

tra Bộ Xây dựng năm 2004 về chất thải rắn xây dựng). 

- Tỷ lệ thu gom đạt 60% (2015); 80% (2020); 90 %(2030) và tái chế, tái sử dụng đạt 

60-70%. 

12.4.5. Yêu cầu về chỉ tiêu phát sinh và thu gom Bùn thải từ bể tự hoại và hệ thống 

thoát nước 

- Tỷ lệ phát sinh bùn cặn từ các công trình vệ sinh đƣợc tính theo QCVN 

07:2010/BXD: Quy chuẩn quốc gia “Các công trình hạ tầng kỹ thuạt đô thị” là 

0,25kg/ngƣời.ngày (trọng lƣợng ƣớt) và 0,05 kg/ngƣời.ngày (trọng lƣợng khô). 

Bùn cặn từ hệ thống thoát nƣớc thải sinh hoạt tính dựa trên TCVN 7957:2008 : 
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Thoát nƣớc và công trình bên ngoài – Tiêu chuẩn thiết kế và quy mô các nhà máy 

xử lý nƣớc thải theo điều chỉnh quy hoạch chung thành phố tới 2030. Tuy nhiên, 

khối lƣợng cặn bùn khô lắng phụ thuộc vào công nghệ xử lý nƣớc thải và dao 

động chiếm từ 2,5-7% lƣợng ƣớt4 

- Tỷ lệ thu gom và xử lý đạt 30% (2015); 50% (2020); 100% (2030). 

12.4.6. Yêu cầu mô hình đối với hạ tầng thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt  

Đến 2020: 90% tổng lƣợng CTR sinh hoạt đô thị phát sinh đƣợc thu gom và xử lý 

đảm bảo môi trƣờng, trong đó 85% đƣợc tái chế, tái sử dụng, thu hồi năng lƣợng hoặc sản 

xuất phân hữu cơ 80% các đô thị trên địa bàn thành phố Cần Thơ có công trình tái chế 

CTR và thực hiện phân loại tại hộ gia đình. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 39. Mô hình phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại thành phố Cần Thơ 

12.4.7. Yêu cầu Quy hoạch quản lý chất thải rắn xây dựng 

 

 

 

 

 

 
                                                      
4
 Nguồn: Tổ chức quản lý nước thải hiệu quả (EMWATER): Hướng xử lý bùn cống (Viện quản lý nước thải ĐH Hamburg) 

Các thành phần 

còn lại 

Các phế liệu có 

khả năng tái chế 

Cơ sở tái chế 

Nhà máy chế 

biến phân hữu 
Rác hữu cơ có 

khả năng phân 

Các thành phần  

còn lại 

Chất thải rắn có thể 

tái chế 

 

Điểm 

trung 

chuyển 

rác thải, 

kết hợp 

phân 

BCL hợp 

vệ sinh 

Đơn vị chuyên trách 

thu gom, vận chuyển 

bằng phương tiện 

CTR  

Nguồn phát sinh 

Phân loại 
tại nguồn 

Bán, tái sử 
dụng 

CTR tái sử 
CTR tái chế, 

Thu hồi 

Tái 

chế, 

Tự thu 
gom, vận 
chuyển 

Tự thu 
gom, vận 
chuyển 
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Hình 40. Quy trình thu gom, vận chuyển CTR xây dựng 

Bảng 24. Nhu cầu quỹ đất cho chất thải rắn xây dựng tại bãi chôn lấp hợp vệ sinh 

        Đơn vị: ha 

Quận/Huyện 

 

Giai đoạn 

2010-2015 

Giai đoạn  

2015 -

2020 

Giai đoạn 

2020-2030 

Tổng Xử lý 

Quận Ninh 

Kiều 

Đô thị trung 

tâm 
0,52 1,77 2,15 

4,44 

 
KXL 

Phƣớc 

Thới, Ô 

Môn 

 

Quận Bình 

Thủy 

Quận Ô Môn Đô thị CN Trà 

Nóc 
0,20 0,90 1,32 2,42 

Đô thị mới Ô 

môn 
0,23 1,12 1,93 3,29 

Quận Cái 

Răng 

Đô thị CN 
0,33 1,12 1,66 3,11 

KXL 

Thới Lai 
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Quận Thốt 

Nốt 

Thốt Nốt 

0,16 0,54 0,94 1,64 

KXL 

Vĩnh 

Thạnh  

H.Vĩnh Thạnh 

 

0,09 0,30 0,46 0,85 

KXL 

Vĩnh 

Thạnh  

Huyện Cờ Đỏ 

 

0,10 0,32 0,47 0,89 

KXL 

Vĩnh 

Thạnh 

H.Phong Điền 

 
0,08 0,26 0,38 0,72 

KXL 

Thới Lai 

H.Thới Lai 

 
0,10 0,31 0,45 0,86 

KXL 

Thới Lai 

  

12.4.8. Yêu cầu về Quy hoạch xử lý bùn cặn cống, bể phốt 
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Hình 41. Quy trình thu gom, vận chuyển bùn cho khu vực đô thị 

Phƣơng án xử lý bùn thải sinh hoạt tới năm 2030 cho thành phố Cần Thơ nhƣ sau: 

- Khu vực Q. Ninh Kiều, Bình Thủy, Ô Môn đƣa về KXL Phƣớc Thới Ô Môn  

- Khu vực H.Thới Lai, Q.Cái Răng và H.Phong Điền đƣa về KXL Thới Lai (từ 

2015) 

- Khu vực Q.Thốt Nốt, H.Vĩnh Thạnh, H.Cờ Đỏ đƣa về KXL Vĩnh Thạnh 

12.4.9. Quy hoạch quản lý CTR công nghiệp  

Bảng 25. Nhu cầu đất cho CTR công nghiệp theo quận, huyện (ha) 

Các cơ quan, 

trường học 

Trung tâm 

thương mại 

 

Khu dân 

cư 

Khu dân cư xe chuyên 

dùng công suất lớn 

không tiếp cận được 

 

Xe hút bùn chuyên 

dùng công suất lớn 

Máy hút bùn 

công suất 

nhỏ 

Xe tải  

Khu tập trung nhà máy XLNT /KXL 

Nhà máy chế biến 

phân hữu cơ 

Tách nước, phơi khô làm 

lớp phủ cho các ô chôn lấp 

hợp vệ sinh 
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STT Quân/huyện 

Tiếp 

nhận, 

phân loại 

Tái 

chế, 

lƣu giữ 

Đốt Chôn 

lấp 

Dự 

phòng 

Tổng 

1 Ninh Kiều 0,02 0,01 0,01 0,04 0,02 0,1 

2 Bình Thủy 1,31 0,68 0,42 2,02 1,11 5,5 

3 Cái Răng 0,45 0,23 0,14 0,81 0,41 2,0 

4 Ô Môn 0,88 0,46 0,28 1,43 0,76 3,8 

5 Thốt Nốt 2,87 1,49 0,92 4,02 2,32 11,6 

6 Vĩnh Thạnh 0,10 0,04 0,02 0,10 0,06 0,3 

7 Cờ Đỏ 0,07 0,04 0,02 0,09 0,05 0,3 

8 Phong Điền 0,05 0,03 0,02 0,07 0,04 0,2 

9 Thới Lai 0,06 0,03 0,02 0,09 0,05 0,3 

  Tổng 5,8 3,0 1,9 8,7 4,8 24,2 

KXL CTR Xuân Trƣờng, huyện Thới Lai: đƣợc xác định trong quy hoạch xây 

dựng khu xử lý chất thải rắn vùng kinh tế trọng điểm đồng bằng sông Cửu Long phê 

duyệt tại Quyết định 1873/QĐ-TTg ngày 11/10/2010, xử lý CTR công nghiệp nguy hại 

cho toàn thành phố, xử lý CTR công nghiệp thông thƣờng cho quận Cái Răng, huyện 

Thới Lai, huyện Phong Điền và các khu vực lân cận, đồng thời hỗ trợ xử lý cho các KXL 

khác trong thành phố. 

KXL CTR Phƣớc Thới-Thới An, quận Ô Môn: Xử lý CTR công nghiệp thông 

thƣờng cho quận Ninh Kiều, Bình Thủy, Ô Môn và các khu vực lân cận 

KXL CTR Thạnh Quới, huyện Vĩnh Thạnh: Xử lý CTR công nghiệp thông 

thƣờng cho quận quận Thốt Nốt, huyện Cờ Đỏ, huyện Vĩnh Thạnh và các khu vực lân 

cận 

Dựa trên nhu cầu quỹ đất đất và diện tích quy đất hiện tại của các khu xử lý, tổng 

hợp chung quy mô và tuổi thọ các khu xử lý đƣợc trình bày trong bảng sau. 

Bảng 26. Quy mô và công suất các khu xử lý CTR công nghiệp 

T

T 

Khu xử 

lý 

Công suất tiếp nhận 

(tấn/ngày) 

Nhu cầu sử dụng đất (ha) 
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Ngu

y hại 

Tái 

chế 

Không 

 tái 

chế 

Tổn

g 

Tiếp 

nhận

, 

phân 

loại 

Tái 

chế

, 

lƣu 

giữ 

Đố

t 

Chô

n lấp 

Dự 

phòn

g 

Tổn

g 

1 

KXL  

huyện 

Thới Lai 

185 47 25 257 0,6 0,3 1,9 1,0 0,5 4,2 

2 

KXL 

CTR quận 

Ô Môn 

 
18

5 
99 355 2,2 1,2  3,5 1,9 8,8 

3 

KXL 

CTR 

huyện 

Vĩnh 

Thạnh 

 
38

5 
135 485 3,0 1,6  4,2 2,4 11,2 

4 

Nhà máy 

điện đốt 

trấu Trà 

Nóc 

   150      2 

5 

Nhà Máy 

điện đốt 

trấu Thốt 

Nốt 

   600      10 

12.4.10. Quy hoạch quản lý CTR y tế 

Bảng 27. Công suất lò đốt đáp ứng nhu cầu xử lý CTR y tế nguy hại tại các quận/huyện 

trên địa bàn thành phố Cần Thơ đến năm 2030. 

TT Quận/Huyện Công suất lò đốt (kg/ngày) 

2010-2015 2016-2020 2021-2025 2026-2030 

1 Quận Ninh Kiều 1089 1315 1496 1693 



 
P r o j e c t  r e l a t e d  

 

 

Wednesday, 09 February 
2022 

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ XÂY DỰNG PHƢƠNG 
ÁN BỐ TRÍ KHÔNG GIAN VÀ ĐỊNH HƢỚNG PHÁT 
TRIỂN HỆ THỐNG ĐÔ THỊ - NÔNG THÔN VÀ CÁC 
KHU CHỨC NĂNG 

BH5302-RHD-ZZ-XX-RP-Z-0001 212  

 

2 Quận Ô Môn 100 117 135 155 

3 Quận Bình Thủy 76 100 116 133 

4 Quận Cái Răng 114 125 144 166 

5 Quận Thốt Nốt 79 87 100 115 

6 Huyện Vĩnh Thạnh 37 41 48 55 

7 Huyện Cờ Đỏ 14 27 31 36 

8 Huyện Phong Điền 23 37 42 49 

9 Huyện Thới Lai 23 37 42 49 

 

Đối với các khu vực định hƣớng xử lý CTR y tế nguy hại tập trung hoặc theo cụm nhƣng 

hiện trạng chƣa có cơ sở xử lý hoặc cơ sở xử lý hiện có không đáp ứng nhu cầu trong 

tƣơng lai, lựa chọn vị trí xây dựng lò đốt CTR y tế nguy hại tại các khu xử lý CTR cấp 

vùng huyện hoặc liên huyện đã đƣợc lựa chọn trong Quy hoạch quản lý CTR sinh hoạt 

nhằm hạn chế phát tán ô nhiễm, giảm thiểu tác động tới cộng đồng dân cƣ, thuận tiện cho 

việc xử lý tro thải sau đốt, vận hành hệ thống quản lý, thu gom, vận chuyển một cách tập 

trung và chuyên nghiệp. 

Dựa trên cơ sở lựa chọn địa điểm xây dựng lò đốt CTR y tế nguy hại, định hƣớng quy 

hoạch hệ thống xử lý CTR y tế tại thành phố Cần Thơ cụ thể nhƣ bảng dƣới đây. 

Bảng 28. Quy hoạch mạng lƣới cơ sở xử lý CTR y tế nguy hại trên địa bàn  thành phố 

Cần Thơ đến năm 2030 

TT 
Lò đốt CTR y 

tế nguy hại 
Phạm vi phục vụ Khả năng đáp ứng 

1 Lò đốt của 

bệnh viện đa 

khoa Cái Răng 

Đốt chất thải rắn y tế 

nguy hại cho 1 số cụm 

bệnh viện của các 

quận nội thành thành 

phố Cần Thơ 

Lò đốt đƣợc xây dựng mới nên có thể đáp 

ứng nhu cầu xử lý CTR y tế nguy hại đến 

năm 2017.  

Giai đoạn sau 2017 đƣa ra khu xử lý tập 

trung tại KXL Phƣớc Thới quận Ô Môn  

2 Lò đốt của 

bệnh viện đa 

khoa trung 

Đốt chất thải rắn y tế 

nguy hại cho 1 số cụm 

bệnh viện của các 

Lò đốt đƣợc trang bị năm 2006 nên có thể 

đáp ứng nhu cầu xử lý CTR y tế nguy hại 
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TT Lò đốt CTR y 

tế nguy hại 

Phạm vi phục vụ Khả năng đáp ứng 

ƣơng Cần Thơ quận nội thành thành 

phố Cần Thơ 

đến năm 2017.  

Giai đoạn sau 2017 đƣa ra khu xử lý tập 

trung tại KXL Phƣớc Thới quận Ô Môn  

3 Lò đốt của 

bệnh viện đa 

khoa Cần Thơ 

Đốt chất thải rắn y tế 

nguy hại cho 1 số cụm 

bệnh viện của các 

quận nội thành thành 

phố Cần Thơ 

Lò đốt đƣợc xây dựng theo quy hoạch của 

Sở y tế Cần Thơ giai đoạn 2010-2015 mới 

nên có thể đáp ứng nhu cầu xử lý CTR y 

tế nguy hại đến năm 2017.  

Giai đoạn sau 2017 đƣa ra khu xử lý tập 

trung tại KXL Phƣớc Thới quận Ô Môn  

4 Lò đốt của 

bệnh viện y 

học cổ truyền 

Đốt chất thải rắn y tế 

nguy hại cho 1 số cụm 

bệnh viện của các 

quận nội thành thành 

phố Cần Thơ 

Lò đốt đƣợc xây dựng theo quy hoạch của 

Sở y tế Cần Thơ giai đoạn 2010-2015 mới 

nên có thể đáp ứng nhu cầu xử lý CTR y 

tế nguy hại đến năm 2017.  

Giai đoạn sau 2020 đƣa ra khu xử lý tập 

trung tại KXL Phƣớc Thới quận Ô Môn  

5 Lò đốt của 

bệnh viện đa 

khoa Phong 

Điền 

Xử lý CTR y tế nguy 

hại cho các cơ sở y tế 

thuộc huyện Phong 

Điền 

Lò đốt đƣợc xây dựng mới nên có thể đáp 

ứng nhu cầu xử lý CTR y tế nguy hại đến 

năm 2017.  

Giai đoạn sau 2017 đƣa ra khu xử lý tập 

trung tại KXL Phƣớc Thới quận Ô Môn 

6 Lò đốt của 

bệnh viện Tây 

Đô 

Xử lý CTR y tế nguy 

hại cho bệnh viện đa 

khoaTây Đô 

Lò đốt mới đƣợc trang bị nên có thể đáp 

ứng nhu cầu xử lý CTR y tế nguy hại đến 

năm 2017.  

Giai đoạn sau 2017 đƣa ra khu xử lý tập 

trung tại KXL Phƣớc Thới quận Ô Môn 

7 Lò đốt của 

bệnh viện đa 

khoa Hoàn Mỹ 

Cửu Long 

Xử lý CTR y tế nguy 

hại cho bệnh viện đa 

khoa Hoàn Mỹ Cửu 

Long 

Lò đốt mới đƣợc trang bị nên có thể đáp 

ứng nhu cầu xử lý CTR y tế nguy hại đến 

năm 2017.  

Giai đoạn sau 2017 đƣa ra khu xử lý tập 
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TT Lò đốt CTR y 

tế nguy hại 

Phạm vi phục vụ Khả năng đáp ứng 

trung tại KXL Phƣớc Thới quận Ô Môn 

8 Lò đốt của 

bệnh viện đa 

khoa huyện 

Thới Lai 

Xử lý CTR y tế nguy 

hại cho các cơ sở y tế 

huyện Thới Lai 

- Lò đốt đƣợc xây dựng mới nên có thể 

đáp ứng nhu cầu xử lý CTR y tế nguy hại 

đến năm 2017.  

- Giai đoạn sau 2017 đƣa ra khu xử lý tập 

trung tại KXL Phƣớc Thới – Ô Môn 

9 Lò đốt của 

bệnh viện đa 

khoa huyện 

Cờ Đỏ 

Xử lý CTR y tế nguy 

hại cho các cơ sở y tế 

huyện Cờ Đỏ 

Lò đốt mới đƣợc trang bị nên có thể đáp 

ứng nhu cầu xử lý CTR y tế nguy hại đến 

năm 2017.  

Giai đoạn sau 2017 đƣa ra khu xử lý tập 

trung tại KXL Phƣớc Thới quận Ô Môn 

10 Lò đốt của 

bệnh viện đa 

khoa huyện 

Vĩnh Thạnh 

Xử lý CTR y tế cho 

các cơ sở y tế huyện 

Vĩnh Thạnh. 

Lò đốt mới đƣợc trang bị nên có thể đáp 

ứng nhu cầu xử lý CTR y tế nguy hại đến 

năm 2017.  

Giai đoạn sau 2017 đƣa ra khu xử lý tập 

trung tại KXL Phƣớc Thới quận Ô Môn 

 

Bảng 29. Tổng hợp quy hoạch hệ thống xử lý TP. Cần Thơ 

TT 

 

Tên 

KXL 

CTR 

 Quy mô, công suất Công nghệ 

xử lý và  

phạm vi 

phục vụ 

Diện 

tích 

quy 

hoạch 

(ha) 

Công suất 

ủ sinh học 

(tấn/ngày) 

Công suất 

nhà máy 

tái chế 

(tấn/ngày) 

Công suất 

lò đốt 

CTRNH 

(tấn/ngày) 

Công 

suất lò 

đốt CTR 

y tế 

(kg/ngày) 

Công suất 

tiếp nhận 

(tấn/ngày) 

1 KXL 

Phƣớc 

Thới, P. 

Phƣớc 

Thới, 

47 

(đã 

quy 

hoạch 

800 700  2500 1500 - Xử lý 

CTR sinh 

hoạt, xây 

dựng, CN 

thông 
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TT 

 

Tên 

KXL 

CTR 

 Quy mô, công suất Công nghệ 

xử lý và  

phạm vi 

phục vụ 

Diện 

tích 

quy 

hoạch 

(ha) 

Công suất 

ủ sinh học 

(tấn/ngày) 

Công suất 

nhà máy 

tái chế 

(tấn/ngày) 

Công suất 

lò đốt 

CTRNH 

(tấn/ngày) 

Công 

suất lò 

đốt CTR 

y tế 

(kg/ngày) 

Công suất 

tiếp nhận 

(tấn/ngày) 

Q. Ô 

Môn 

47 ha) thƣờng bùn 

cặn cống 

cho các 

Quận: Ninh 

Kiều, Bình 

Thủy, Ô 

Môn.  

- Đốt CTR 

y tế nguy 

hại cho 

toàn tp Cần 

Thơ  

2 KXL 

Thới 

Lai, xã 

Trƣờng 

Xuân, 

huyện 

Thới 

Lai 

 

60 

(đã 

quy 

hoạch 

120 

ha) 

350 630 190  1850 - Xử lý 

CTR công 

nghiệp 

nguy hại 

cho toàn 

thành phố 

Cần Thơ  

- Xử lý 

CTR sinh 

hoạt, xây 

dựng, CN 

thông 

thƣờng bùn 

cặn cống 
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TT 

 

Tên 

KXL 

CTR 

 Quy mô, công suất Công nghệ 

xử lý và  

phạm vi 

phục vụ 

Diện 

tích 

quy 

hoạch 

(ha) 

Công suất 

ủ sinh học 

(tấn/ngày) 

Công suất 

nhà máy 

tái chế 

(tấn/ngày) 

Công suất 

lò đốt 

CTRNH 

(tấn/ngày) 

Công 

suất lò 

đốt CTR 

y tế 

(kg/ngày) 

Công suất 

tiếp nhận 

(tấn/ngày) 

cho H. 

Thới Lai; 

H. Phong 

Điền và Q. 

Cái Răng .  

- Chôn lấp 

hợp vệ sinh 

chất thải 

rắn sau xử 

lý (bằng 

công nghệ 

không chôn 

lấp) của Ô 

Môn, Bình 

Thủy, Ninh 

Kiều  

3 KXL 

Thạnh 

Quới 

Huyện 

Vĩnh 

Thạnh 

40 250 500 -  1000 - Xử lý 

CTR sinh 

hoạt, xây 

dựng, CN 

thông 

thƣờng, 

bùn cặn 

cống cho 

huyện Vĩnh 

Thạnh, Cờ 

Đỏ và Q. 
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TT 

 

Tên 

KXL 

CTR 

 Quy mô, công suất Công nghệ 

xử lý và  

phạm vi 

phục vụ 

Diện 

tích 

quy 

hoạch 

(ha) 

Công suất 

ủ sinh học 

(tấn/ngày) 

Công suất 

nhà máy 

tái chế 

(tấn/ngày) 

Công suất 

lò đốt 

CTRNH 

(tấn/ngày) 

Công 

suất lò 

đốt CTR 

y tế 

(kg/ngày) 

Công suất 

tiếp nhận 

(tấn/ngày) 

Thốt Nốt. 

4 Nhà 

máy 

điện đốt 

trấu Trà 

Nóc, 

KCN 

Trà Nóc 

2, Q. Ô 

Môn 

2 - 150 - - Xử lý CTR 

từ công 

nghiệp xay 

sát cho TP. 

Cần Thơ  

5 Nhà 

Máy 

điện đốt 

trấu 

Thốt 

Nốt, 

KCN 

Thốt 

Nốt, Q. 

Thốt 

Nốt 

10 - 600 - - Xử lý CTR 

từ công 

nghiệp xay 

sát cho TP. 

Cần Thơ  
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Hình 42. Bản đồ quy hoạch hệ thống các khu xử lý CTR ở Cần Thơ đến 2050 

12.4.11. Các thách thức đối với hệ thống quản lý chất thải rắn ở Cần Thơ 

- Thách thức lớn nhất đối với hệ thống quản lý CTR ở Cần Thơ là diên tích đất cho 

quy hoạch các khu xử lý chất thải rắn. 

- Vấn đề quan trọng thứ hai là kinh phí đầu tƣ và vận hành các hệ thống quản lý 

chất thải. 

- Tiếp đến, thành phố chƣa có một hệ thống quản lý chất thải rắn hoàn thiện và chƣa 

cân bằng đƣợc thu chi trong vận hành hệ thống 

 

 CHƢƠNG XIII: HIỆN TRẠNG NGHĨA TRANG 

 Hiện trạng nghĩa trang trên địa bàn thành phố 13.1.

13.1.1. Hiện trạng chung 
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Năm 2014 trên địa bàn thành phố có 04 nghĩa trang liệt sĩ (Nghĩa trang liệt sĩ thành phố, 

Nghĩa trang liệt sĩ quận Bình Thủy, Nghĩa trang liệt sĩ quận Ô Môn, Nghĩa trang liệt sĩ 

quận Thốt Nốt) đƣợc đầu tƣ bằng nguồn vốn ngân sách nhà nƣớc với tổng diện tích 

khoảng 21 ha.  

Hệ thống nghĩa trang nhân dân tại thành phố Cần Thơ có quy mô khá nhỏ, thuộc cấp IV 

(quy mô dƣới 10 Ha); chƣa có các khu nghĩa trang tập trung quy mô lớn.  

Ngoài ra có nhiều nghĩa trang nhỏ đƣợc đầu tƣ bởi các tổ chức, cá nhân chủ yếu phục vụ 

nhu cầu của các tổ chức tôn giáo, dân tộc, trong đó có 06 nghĩa trang có diện tích lớn hơn 

01 ha (Khu chôn cất Dƣơng Tôn Từ, Nghĩa trang từ thiện, Nghĩa trang Đạt Nghĩa Từ; 

Chiếu Minh nghĩa địa - Cao Đài; Nghĩa trang Quảng Đông; Nghĩa trang Tin Lành).  

Một số nơi ngƣời dân vẫn còn tiếp tục chôn cất ngƣời thân ở đất vƣờn, ruộng, đất thổ 

cƣ… gây ô nhiễm môi trƣờng. 

Phần lớn các nghĩa trang nằm xen kẽ trong khu vực dân cƣ, có từ lâu đời. Trong quá trình 

xây dựng và qua quá trình đô thị hóa vị trí các nghĩa trang thƣờng không đảm bảo khoảng 

cách ly tối thiểu đến khu dân cƣ. 

Vị trí các nghĩa trang trƣớc đây đƣợc chọn thƣờng dựa vào cao độ nền và sự thuận tiện về 

giao thông, nhƣng chƣa quan tâm nhiều đến yếu tố sử dụng hiệu quả quỹ đất, môi trƣờng, 

địa chất, nƣớc, hƣớng gió,... 

Qua thời gian, nhiều nghĩa trang tập trung đã xuống cấp nghiêm trọng, nhiều nơi không 

có ban quản lý hay ngƣời quản lý trực tiếp tại khu đất nên việc xây dựng, bảo quản nghĩa 

trang rất hạn chế, không kiểm soát đƣợc tình trạng vệ sinh môi trƣờng chung. Cơ cấu sử 

dụng đất trong nghĩa trang chƣa đảm bảo theo Tiêu chuẩn quy định, đặc biệt là tỷ lệ cây 

xanh và giao thông (theo quy định yêu cầu phải đạt 18% và 10%).  

a. Hiện trạng nghĩa trang, nghĩa địa tập trung: 

Hệ thống nghĩa trang, nghĩa địa tập trung (cấp IV, quy mô dƣới 10 Ha) hiện có tổng diện 

tích khoảng 50,7 ha, đƣợc phân bố tại quận, huyện nhƣ sau: 

Bảng 30 Hiện trạng nghĩa trang tập trung TPCT năm 2013 

Stt Quận/huyện Số lƣợng (khu) Tổng quy mô (m2) 

1 Ninh Kiều 02 13.000 

2 Bình Thủy  05 17.100 

3 Cái Răng 04 37.730 
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Stt Quận/huyện Số lƣợng (khu) Tổng quy mô (m2) 

4 Ô Môn 09 44.700 

5 Thốt Nốt 13 68.600 

6 Vĩnh Thạnh 53 154.990 

7 Cờ Đỏ 0 - 

8 Thới Lai 01  5.000 

9 Phong Điền  05 65.400 

 Tổng 92 406.520 

(Nguồn: Khảo sát - Tổng hợp của Sở Xây dựng năm 2013) 

Trong 92 khu nghĩa trang, nghĩa địa có: 01 khu nghĩa trang Hồi giáo Ấn kiều; 51 nghĩa 

trang Công giáo, Tin lành; 04 nghĩa trang Phật giáo; 02 nghĩa trang Cao Đài; 07 nghĩa 

trang ngƣời Hoa; còn lại 27 khu nghĩa trang nhân dân, nghĩa địa. 

b. Hiện trạng mộ phân tán trên địa bàn thành phố: 

Trên cơ sở khảo sát tại các quận, huyện và phân tích tính toán về mật độ mộ và diện tích đất 

xây dựng mộ phân tán theo từng điạ bàn đô thị, có thể tổng hợp hiện trạng mộ phân tán tại 

các địa phƣơng cụ thể nhƣ sau:  

Bảng 31 Tổng hợp các phần mộ phân tán trong đô thị 

(Đơn vị tính: mộ phần) 

Quận Khu vực đô thị Khu vực đô 

thị hóa 

Khu vực đất 

trồng cây lâu 

năm 

Khu vực đất 

trồng lúa, 

màu 

Ninh Kiều 866 1.190 850 - 

Bình Thủy 1.668 6.944 2.400 118 

Cái Răng 2.268 6.153 2.040 114 

Ô Môn 463 10.241 3.046 520 

Thốt Nốt 1.072 11.287 1.577 471 

Tổng 6.337 35.815 9.913 1.223 

 

Bảng 32 Tổng hợp các phần mộ phân tán khu vực nông thôn 

(Đơn vị tính: mộ phần) 

Huyện Khu vực thị trấn, Khu vực đất trồng Khu vực đất trồng 
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khu dân cƣ tập 

trung 

cây lâu năm lúa, màu 

Phong Điền 9.328 6.698 291 

Thới Lai 9.936 2.389 1.565 

Cờ Đỏ 11.888 733 1.987 

Vĩnh Thạnh 12.400 1.117 1.906 

Tổng 43.552 10.937 5.749 

c. Tổng hợp nghĩa trang, nghĩa địa trên địa bàn thành phố: 

Đất nghĩa trang, nghĩa địa phân tán manh mún do ngƣời dân tự quản lý chiếm tỷ lệ rất 

cao. Thực trạng này ảnh hƣởng rất lớn đến khả năng nâng cấp, cải tạo, quản ly, kiểm soát 

hiệu quả sử dụng đất và vệ sinh môi trƣờng chung. 

Đa số các quận, huyện trên địa bàn thành phố đều có tỷ lệ đất chôn cất phân tán cao hơn 

tổng diện tích nghĩa trang tập trung. 

Bảng 33 So sánh đất nghĩa trang tập trung và phân tán 

Stt Địa 

phƣơng 

Nghĩa trang tập 

trung 

Nghĩa trang phân 

tán 

Đất nghĩa trang 

Phân bố theo địa 

phƣơng 

  Diện tích Tỷ lệ Diện tích Tỷ lệ Diện tích Tỷ lệ 

1 Ninh Kiều 13.000 17,62 60.800 82,38 73.800 2,34 

2 Bình Thủy  17.100 18,37 76.000 81,63 93.100 2,95 

3 Cái Răng 37.730 13,55 240.670 86,45 278.400 8,83 

4 Ô Môn 44.700 12,76 305.600 87,24 350.300 11,11 

5 Thốt Nốt 68.600 11,92 507.000 88,08 575.600 18,26 

6 Vĩnh Thạnh 154.990 35,29 284.210 64,71 439.200 13,93 

7 Cờ Đỏ -  418.400 100,00 418.400 13,27 

8 Thới Lai 5.000 1,07 462.700 98,93 467.700 14,83 

9 Phong Điền  65.400 14,32 391.200 85,68 456.600 14,48 

 Tổng 406.520 12,89 2.746.580 87,11 3.153.100 100,00 

d.  Đánh giá tình hình sử dụng đất và đề xuất kế hoạch quy tập, di dời. 
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Hiện trạng mộ phân táng trên địa bàn thành phố Cần Thơ một mặt tác động xấu trong vấn 

đề vệ sinh môi trƣờng, cảnh quan; một mặt gây ảnh hƣởng rất lớn đến hiệu quả sử dụng 

đất: làm giảm về diện tích sử dụng, công năng sử dụng và giá trị sử dụng đất đối với khu 

đất mộ phần và phạm vi đáng kể các khu đất xung quanh. Việc bố trí các khu mộ không 

theo trật tự cũng dẫn đến sự hạn chế trong bố trí các không gian sử dụng khác. 

Hiện nay quá trình đô thị hóa đã và đang thực hiện công tác di dời, quy tập các khu mộ 

phân tán. Trƣớc mắt cần thực hiện tốt công tác di dời trong các dự án đầu tƣ, nâng cấp, 

cải tạo chỉnh trang đô thị.  

Trong giai đoạn sau năm 2020, cần tập trung thực hiện tại các khu vực trong phạm vi đô 

thị và khu vực phát triển đô thị, ƣu tiên tại các quận gồm Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái 

Răng, Ô Môn và Thốt Nốt. 

13.1.2. Hiện trạng nhà tang lễ và cơ sở hỏa táng 

a. Hiện trạng Nhà tang lễ 

Hiện nay TPCT chƣa xây dựng đƣợc hệ thống nhà tang lễ chính quy phục vụ cho nhân 

dân. Nhà tang lễ hiện chỉ đƣợc bố trí trong một số bệnh viện, nghĩa trang chỉ đáp ứng nhu 

cầu lễ tang đơn giản. 

Thành phố Cần Thơ hiện chỉ có Nhà tang lễ Câu lạc bộ Hƣu trí, tại địa chỉ số 30A, đƣờng 

Mậu Thân, quận Ninh Kiều. Ngoài ra Sở LĐTBXH đã ghi vốn xây dựng nhà tang lễ trên 

QL 91B (Nguyễn Văn Linh), quận Ninh Kiều. 

Nhà tang lễ trong bệnh viện có quy mô trung bình 300m
2
, đƣợc xây dựng với các khu vực 

chức năng tối thiểu, không có khoảng cách ly tiếng ồn; không gian tổ chức lễ tang nhỏ, 

không cho phép tập trung đông ngƣời. 

Nhà tang lễ trong các nghĩa trang có quy mô trung bình 400m
2
, thƣờng kết hợp với các 

khu vực tâm linh, thờ phụng; tƣơng tự nhà tang lễ trong bệnh viện, nơi đây chỉ xây dựng 

các không gian tối thiểu phục vụ lễ tang đơn giản. 

Hiện nay tại một số khu dân cƣ mới, khu chung cƣ có bố trí không gian sinh hoạt chung 

để phục vụ nhiều sự kiện, bao gồm các lễ tang cho hộ dân cƣ xung quanh. Diện tích trung 

bình khoảng 600 m
2
. 

Việc tổ chức tang do đó thƣờng diễn ra tại gia đình, nên thƣờng gây ảnh hƣởng về giao 

thông chung và ảnh hƣởng đến các gia đình lân cận. Trong khu vực đô thị cần thiết phải 

xây dựng hệ thống nhà tang lễ phục vụ theo quy định. 
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b. Cơ sở hỏa táng: 

TPCT hiện nay chỉ mới có 01 cơ sở hỏa táng do ngân sách đầu tƣ đặt tại Nghĩa trang 

nhân dân Mỹ Khánh, còn lại có 04 cơ sở hỏa táng tại các chùa Khmer: Chùa Sanvor (Ô 

Môn); chùa Settodor (Cờ Đỏ); chùa Neryvonne và chùa Phêsachévone - Rạch Tra (Thới 

Lai). 

Trong đó, có 01 cơ sở có quy mô 4 lò; 4 cơ sở có quy mô 2 lò. Các cơ sở hỏa táng hiện 

đều sử dụng công nghệ lạc hậu, dùng nguyên liệu củi (gỗ). 

Bảng 34 Hệ thống cơ sở hỏa táng TPCT năm 2013 

Stt Quận/huyện Số lƣợng 

(khu) 

Vị trí 

1 Ô Môn 01 Chùa Sanvor, p. Châu Văn Liêm 

2 Cờ Đỏ 01 chùa Settodor thuộc xã Thới Xuân 

3 Thới Lai 02  chùa Nerryvonne xã Định Môn và chùa 

Phêsachesvone thuộc xã Thới Thạnh. 

4 Phong Điền  01 Nghĩa trang Mỹ Khánh 

 Tổng 05  

(Nguồn: Khảo sát - Tổng hợp của Sở Xây dựng năm 2013) 

 Đánh giá tổng hợp 13.2.

13.2.1. Thuận lợi: 

- Hệ thống nghĩa trang hiện trạng đã góp phần đảm bảo một phần nhu cầu táng trong 

nhân dân. Các nghĩa trang theo tôn giáo, dân tộc đã đáp ứng yêu cầu, nhu cầu an táng 

theo văn hóa, truyền thống. 

- Các nghĩa trang trong khu vực đô thị đã quá tải, không đảm bảo quỹ đất, không thể 

mở rộng tạo điều kiện để phát triển các nghĩa trang ngoài đô thị. 

- Hệ thống nghĩa trang có quy mô nhỏ, nên việc di dời, quy tập có thể thƣục hiện từng 

bƣớc, không tác động mạnh đến đời sống, thói quen của ngƣời dân. 

- Hệ thống nghĩa trang nông thôn, trong các khu vực giáo xứ cơ bản có thể tiếp tục hoạt 

động, có cây xanh cảnh quan, khoảng cách ly tƣơng đối đảm bảo. Hệ thống nghĩa 

trang Công giáo đƣợc quản lý khá tốt. Các nghĩa trang mới có quy định chặt chẽ về 

hình thức kiến trúc,đáp ứng nhu cầu an táng trong nhân dân khu vực nông thôn ở một 

số địa phƣơng.  
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- Các cụm mộ phân tán trong khu vực nông thôn đƣợc bố trí tại khu vực vƣờn cây phía 

sau nhà, hay dọc các bờ đất cao của mƣơng, rạch dẫn nƣớc vào đồng ruộng. Việc bố 

trí này ít ảnh hƣởng đến việc sản xuất nông nghiệp. 

- Hệ thống nhà hỏa táng tuy chƣa phân bố đều và số lƣợng còn hạn chế nhƣng đã đáp 

ứng cơ bản nhu cầu của nhân dân tại khu vực có yêu cầu sử dụng hình thức hỏa táng; 

phát huy tốt công suất phục vụ. 

- Hệ thống nhà tang lễ quy mô còn khiêm tốn, nhƣng hoạt động ổn định, đáp ứng cơ 

bản yêu cầu một số khu vực đô thị.  

13.2.2. Thách thức: 

Phần lớn các nghĩa trang tập trung tại khu vực đô thị không đảm bảo về điều kiện hạ tầng 

đối nội, không đảo bảo khoảng cách ly; hình thức kiến trúc, cảnh quan chƣa đƣợc quan 

tâm.  Một số nghĩa trang không đƣợc quản lý, chăm sóc dẫn đến tình trạng vệ sinh môi 

trƣờng xuống cấp, ảnh hƣởng trực tiếp đến các khu vực dân cƣ lân cận. Hệ thống nghĩa 

trang trong đô thị hiện không thu hút đƣợc sự lựa chọn của ngƣời dân do hạ tầng thấp 

kém, nguy cơ di dời cao, chi phí cao. 

Hạ tầng giao thông đối ngoại nhìn chung chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu táng. Do đó, bán 

kính phục vụ và phạm vi phục vụ bị giới hạn trong phạm vi hẹp, dẫn đến tình trạng nhiều 

nghĩa trang bố trí manh mún, quy mô nhỏ. 

Đa số các nghĩa trang chƣa hoặc thiếu đồng bộ về hệ thống hạ tầng kỹ thuật thoát nƣớc 

mặt, chiếu sáng, giao thông. Cao độ nền không đồng bộ nên một số diện tích bị ngập 

trong mùa mƣa lũ. 

Thiếu các công trình, các hạng mục phụ trợ nhƣ khu hậu hỏa táng (nhà lƣu tro, khu địa 

hỏa táng), đài hóa thân hoàn vũ (lò hỏa táng), nhà tang lễ, nhà quản trang, cây xanh cảnh 

quan, sân bãi đậu xe, nhà vệ sinh,.. 

Các nghĩa trang tập trung phần lớn chƣa đƣợc trang bị hệ thống lò hỏa táng đạt chuẩn, 

hiện chỉ có 05 lò hỏa táng tại nghĩa trang Mỹ Khánh, chùa Sanvor, chùa Settodor, chùa 

Neryvonne, chùa Phêsachévone. Vị trí các lò hỏa táng chƣa đáp ứng về khoảng cách ly 

và hƣớng gió. 

Toàn bộ các khu nghĩa trang phân tán đều xây dựng không đảm bảo quy định, tƣ phát, để 

phục vụ nhu cầu của gia đình, dòng họ. Quy mô đất sử dụng rất nhỏ, bố trí phân tán xen 

lẫn trong khu dân cƣ, trong khu vực nhà ở. Việc chôn cất không theo quy định về kích 

thƣớc, kiến trúc, xây dựng phụ thuộc vào ý thích của mỗi gia đình. Các khu nghĩa trang 
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hay cụm mộ này thƣờng không có khoảng cách ly, chƣa có hệ thống hào thoát nƣớc và hệ 

thống cây xanh.  

Hệ thống nhà hỏa táng chƣa đảm bảo về công nghệ sử dụng, chƣa đáp ứng yêu cầu môi 

trƣờng, thẩm mỹ. Số lƣợng và phân bố không đều, chƣa đáp ứng đầy đủ nhu cầu ngày 

càng lớn của xã hội. 

Hệ thống nhà tang lễ quy mô nhỏ, thiếu tiện nghi, thiếu thẩm mỹ; số lƣợng và phân bố 

không đầy đủ nên chƣa đáp ứng nhu cầu cho mọi tầng lớp nhân dân. 

13.2.3. Đề xuất: 

- Cần sớm xây dựng khu nghĩa trang tập trung, có quy mô cấp II, III, đồng bộ về hạ 

tầng, có giao thông đối ngoại phù hợp để phục vụ cho nhu cầu nhân dân các quận 

Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái răng, Ô Môn, và Phong Điền. Việc hình thành khu nghĩa 

trang tập trung mới nhằm đáp ứng nhu cầu táng mới và tạo quỹ đất nhằm quy tập tro 

cốt của các nghĩa trang, phần mộ phải di dời trong khu vƣục trung tâm thành phố để 

phục vụ phát triển đô thị, phát triển kinh tế - xã hội. 

- Xây dựng hệ thống Nhà tang lễ và đài hỏa táng đạt chuẩn với bán kính phục vụ phù 

hợp, với hình thức quan tâm đến yếu tố phong tục tập quán và văn hóa. 

- Giai đoạn 2020 đến 2025 và đến 2030 cần tiếp tục đầu tƣ nghĩa trang tập trung tại khu 

vực phía Bắc để phục vụ khu vực KĐT quận Thốt Nốt, KĐT mới Ô Môn. Đồng thời, 

mở rộng nghĩa trang tập trung đã đƣợc đầu tƣ mới ở giai đoạn trƣớc. 

- Một số nghĩa trang nằm trong khu vực dân cƣ thuộc quận Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái 

răng, Ô Môn, Thốt Nốt cần phải di dời. Lộ trình di dời đề xuất thực hiện trong giai 

đoạn 2020 đến năm 2025. Trong đó ƣu tiên do dời các nghĩa trang tại trung tâm Ninh 

Kiều-Bình Thủy trong giai đoạn 2015 đến 2020. 

- Giai đoạn năm 2025-2030 tiếp tục di dời đóng cửa các nghĩa trang trong khu vực đô 

thị không đảm bảo các tiêu chí hoạt động theo quy định. Quy tập các nghĩa trang quy 

mô nhỏ trong khu vực đô thị về các nghĩa trang tập trung của thành phố. 

- Đề xuất cấm việc chôn cất phân tán trong phạm vi khu vực phát triển đô thị đến năm 

2030. Nâng cao khả năng quản lý các nghĩa trang cho chính quyền cấp phƣờng, xã. 

 

 CHƢƠNG XIV: HIỆN TRẠNG ĐIỆN, NĂNG LƢỢNG 

 Hiện trạng Ngành điện 14.1.
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Đánh giá toàn diện (Chất lƣợng và công suất, quy mô phục vụ, ...) về phát triển hạ tầng, 

nguồn, lƣới truyền tải và cung cấp điện, chỉ số tiếp cận điện năng: mức độ bao phủ và 

tiếp cận đƣợc với điện lƣới quốc gia. 

Phát triển kinh tế-XH của Tp. Cần Thơ diễn ra mạnh mẽ, nhu cầu sử dụng điện trong thời 

gian qua tăng nhanh, giai đoạn 2001-2005 mức tiêu thụ điện đã tăng gấp hai lần trong 

vòng 5 năm, đạt khoảng 232kwh bình quân đầu ngƣời năm 2005 so với 110 kwh bình 

quân đầu ngƣời năm 2001. Tỷ lệ điện khí hoá đạt trên 99% và dự kiến sẽ tiếp tục tăng 

cao.  

Bảng 35  Sản xuất của ngành điện giai đoạn 2015-2020  

 2015 

 

2016 2017 2018 2019 Sb. 

2020 

Chỉ số sản xuất công nghiệp 

(%) 

 

107.3 

 

108.8 107.2 108.13 108,16 96.54 

Sản xuất và phân phối điện, 

khí đốt, nƣớc nóng, hơi nƣớc 

và điều hòa không khí (%) 

158.7 

 

159.8 106.6 107.07 109,93 102.03 

Điện (Triệu Kwh) 1098 1590 1831 1,545 47,591 52,109 

Nhiệt điện Cần Thơ (Triệu 

Kwh) 

    1.017,78  

(nguồn: Niêm giám Thống kê 63 tỉnh, thành phố, Tổng cục Thống kê 2020 và niêm giám 

thống kê Tp Cần Thơ 2020) 

Lƣu ý: phần bôi vàng số liệu đang chờ xác minh
5
!! 

 

Tính đến cuối năm 2020: tổng số khách hàng của công ty điện lực Cần Thơ gần 380.000, 

trong đó gần 360.000 là khách hàng sinh hoạt. Thời gian trung bình giải quyết cấp điện 

cho khách hàng mua điện sinh hoạt là 2,80 ngày/quy định là 3 ngày ở khu vực thành phố, 

thị trấn, thị xã; 3,12 ngày/quy định là 5 ngày ở khu vực nông thôn. 

 

Theo Báo cáo cập nhật tháng 5/2021, các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện tiếp tục đƣợc 

cải thiện so với cùng kỳ năm trƣớc. Trong 05 tháng đầu năm 2021, tổng thời gian mất 

điện khách hàng bình quân (SAIDI) là 71,16 phút, tần suất mất điện thoáng qua bình 

                                                      
5
 https://nhietdiencantho.vn/vi/news/tin-tuc/cong-ty-nhiet-dien-can-tho-tong-ket-hoat-dong-sxkd-nam-2019-va-trien-khai-ke-hoach-

nhiem-vu-nam-2020-163.html 
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quân (MAIFI) là 0,517 lần/khách hàng, tần suất mất điện bình quân kéo dài (SAIFI) là 

1,32 lần/khách hàng. 

 

Hiện nay có 100% số xã đã có điện lƣới quốc gia. Trong tổng số 111.898 hộ ở nông thôn, 

hiện có 108 hộ chƣa có điện (QHĐVIII, 2/2020), tỷ lệ hộ nông thôn có điện đạt 99,90%. 

Theo kế hoạch, điện lực Cần Thơ sẽ triển khai cấp điện cho các hộ này. 

14.1.1. Mạng lưới điện 

Giai đoạn 2016-2019, ngành điện đã đầu tƣ vào hệ thống đƣờng dây 500kV, đóng điện 

đƣờng dây 500kV Ô Môn – Long Phú góp phần giải tóa công suất lƣới điện khu vực và 

tăng cƣờng liên kết để cấp điện. 

Theo chiến lƣợc phát triển của Tp. CT giai đoạn trƣớc và theo quy hoạch điện VII, thời 

gian qua nguồn điện chủ yếu đƣợc cấp từ mạng lƣới điện quốc gia - đƣờng dây 220 KV 

Cai Lậy - Trà Nóc và Cai Lậy - Rạch Giá. Cấp điện cho thành phố thông qua đƣờng dây 

110 kV và 6 trạm biến áp 110/22 kV và 110 /15kV. Tp. CT cũng thực hiện cải tạo toàn 

bộ mạng lƣới điện 6 KV thành 22 KV đạt chuẩn quốc gia đến năm 2020. 

Do nhu cầu sử dụng điện tăng nhanh, năm 2019, trạm biến áp 500kV Ô Môn đã có hiện 

tƣợng đầy tải, quá tải trong một số thời điểm. 
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 (nguồn: Bản đồ Năng lƣợng Việt Nam JETRO 2010) 

14.1.2. Nguồn điện 

Nguồn cung cấp cho Cần Thơ chủ yếu Công ty nhiệt điện Cần Thơ với 5 tổ máy có tổng 

công suất 188MW (tổ máy nhiệt điện S4 công suất 33MW, 2 tổ máy tua bin khí công suất 

2 x 38,48MW, 2 tổ máy tua bin khí công suất 2 x 39,1MW), Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn 

1 với 2 tổ máy có tổng công suất 660MW (tổ máy S1 và S2 công suất 2 x 330MW). 

 

Theo số liệu cập nhật tại dự thảo quy hoạch điện VIII và thông tin của Sở Công Thƣơng 

Cần Thơ, trên địa bàn Cần Thơ có 1 số nhà máy điện hiện đang hoạt động, với tổng công 

suất  khoảng 750 MW, thể hiện tại bảng dƣới đây. 

 

 

 

Bảng 36 Các nhà máy điện ở Tp Cần Thơ 

TT Tên nhà máy Công suất 

(MW) 

Hoạt 

động từ 

Nhiên liệu, tình trạng hoạt động 
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TT Tên nhà máy Công suất 

(MW) 

Hoạt 

động từ 

Nhiên liệu, tình trạng hoạt động 

1 
Nhiệt điện Cần 

Thơ 

 

165 1999; 

dự kiến 

dừng  

sau 

2025 

Dầu FO. Do số giờ huy động thấp nên 

giá trị tỷ lệ ngƣng máy do sự cố và bảo 

dƣỡng thấp.  

Tuy đã cũ nhƣng vẫn phải duy trì trong 

vận hành nhằm giảm thiểu rui ro thiếu 

điện, dù có chỉ tiêu phát thải SOx, NOx 

và bụi PM khá cao (gấp khoảng 10 lần 

so với nhiệt điện than hiện tại). 

2 
Nhiệt điện  

Ô Môn 1 #1  

Ô Môn 1 #2  

330 

 

330 

2009  

 

2015 

hiện dùng FO, sử dụng khí lô B từ 2024-

2025.  

hiện dùng FO, sử dụng khí lô B từ 2024-

2025. 

3 
Nhà máy điện 

rác thải Cần 

Thơ 

7,5 2018 sử dụng công nghệ đốt rác trực tiếp 

(p263, p307), công suất xử lý khoảng 

400 tấn rác/ngày, phát điện khoảng 60 

triệu kWh/năm 

4 
Các trạm điện 

mái nhà 
Khoảng 

80MW 

2020  

(nguồn: Dự thảo quy hoạch điện VIII, 2/2021, và báo cáo SX của Sở Công Thƣơng Tp 

Cần Thơ). 

Các nhà máy phát điện đều đạt thông số do Tổng công ty điện lực 2 đề ra về: Tỷ lệ điện 

tự dùng (%), Suất tiêu hao nhiệt (GJ/GWh), Tỷ lệ ngừng máy do sự cố (%), Tỷ lệ ngừng 

máy do bảo dƣỡng (%). 

 Phân tích đánh giá về khả năng đa dạng hóa nguồn lực, nguồn năng lƣợng, 14.2.

thách thức và khó khăn.  

 

Trong 2 năm 2019-2020, sau khi có 1 số chính sách ƣu đãi phát triển năng lƣợng tái tạo, 

có hàng trăm nhà đầu tƣ quy mô nhỏ đã đầu tƣ phát triển các cơ sở điện mặt trời mái nhà 
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tại các hộ gia đình và cơ sở sản xuất kinh doanh. Tổng công suất điện mái nhà đạt khoảng 

80MWp. Tuy vậy những điều chỉnh chính sách gần đây đang đặt ra nhiều thách thức 

trong phát triển các cơ sở sản xuất điện từ nguồn NLTT, đòi hỏi cần có tiếp cận tổng hợp, 

đa ngành. 

   

Nghiên cứu của Green ID cho thấy Cần Thơ có tiềm năng sản xuất điện năng lƣợng mặt 

trời có thể đáp ứng 46% – 70% nhu cầu sử dụng điện. Theo đó, Cần Thơ có khả năng sản 

xuất đến 1,5 TWh điện mỗi năm. Nếu kết hợp diện tích đất nông nghiệp, chƣa kể diện 

tích đất trồng lúa để lắp đặt pin năng lƣợng mặt trời. Khối lƣợng này tƣơng ứng với 46% 

đến 70% nhu cầu sử dụng điện. Nếu tính cả ứng dụng kết hợp năng lƣợng mặt trời trong 

sản xuất nông nghiệp ở các khu trồng lúa. Tiềm năng thực tế sẽ tăng lên 10,5 – 16 TWh, 

sản lƣợng này vƣợt xa nhu cầu điện của thành phố, có thể đáp ứng cả nhu cầu của các địa 

phƣơng lân cận; Điều này càng cấp thiết khi quy hoạch điện VIII đƣợc thực hiện theo 

quan điểm tự cân đối vùng, tỉnh và hạn chế truyền tải điện liên vùng. 

 

Nhƣ trên đã nêu, tháng 4/2021, UBND Thành phố Cần Thơ đã khởi động dự án chuyển 

hoá carbon thấp trong lĩnh vực tiết kiệm năng lƣợng tại thành phố Cần Thơ giai đoạn 

2020–2030, tầm nhìn đến năm 2050 với mục tiêu đến năm 2025 sẽ tập trung phát triển và 

ứng dụng rộng rãi năng lƣợng gió và năng lƣợng mặt trời trên toàn thành phố. Đến năm 

2030 sẽ tăng mức cung lên đến 6.000MW điện gió và 12.000MW điện mặt trời mỗi năm.  

 

Với tiếp cận đa ngành, toàn diện, tháng 5/2021, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân và Thành ủy 

Cần Thơ có buổi làm việc trực tuyến với Tập đoàn SK Hàn Quốc nhằm trao đổi về phát 

triển năng lƣợng tái tạo, kho cảng khí hóa lỏng LNG, sản xuất pin nhiên liệu hydrogen, 

giới thiệu về các mô hình của Tập đoàn SK và tìm kiếm cơ hội đầu tƣ tại thành phố Cần 

Thơ để có thể xây dựng nền kinh tế năng lƣợng sạch trong tƣơng lai. 

Có thể nói, lãnh đạo Tp Cần Thơ đã nhìn nhận những lợi ích của phát triển năng lƣợng tái 

tạo  kết hợp với phát triển các nguồn năng lƣợng sạch sẽ giúp nâng cao tính chống chịu 

của nền kinh tế, đảm bảo an ninh năng lƣợng, đóng góp vào tăng trƣởng xanh;  

Theo QH điện VII và điện VIII khi một hệ thống đƣờng dẫn LNG mới cung cấp khí đốt 

cho hai nhà máy điện hiện tại và hai nhà máy điện mới hoạt động với chế độ toàn thời 

gian có thể giúp thành phố từ chủ yểu sử dụng nguồn điện nhập khẩu sang tự chủ đƣợc 

nguồn điện. Đồng thời có thể trợ giúp hiệu quả cho nỗ lực phát triển năng lƣợng tái tạo 

trong vùng – vốn đang bị nghẽn 1 phần vì tính thiếu ổn định do điều kiện thời tiết; Hơn 
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nữa, lƣợng nhiệt dãn trƣớc khi sử dụng số ga hóa lỏng sẽ giúp Tp. Cần Thơ có thể phát 

triển hệ thống kho lạnh để bảo quản lƣơng thực, thực phẩm tại trung tâm đầu mối và cơ 

sở khác có nhu cầu. Đây là nguồn tài nguyên giá trị cần đƣợc sử dụng hiệu quả; Từ đó 

thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đa dạng hóa ngành nghề, tạo điều kiện nâng cao 

chất lƣợng nguồn nhân lực, tăng thu nhập, việc làm. 

14.2.1. Thách thức, khó khăn 

- Diện tích đất để phát triển điện mặt trời quy mô không có nhiều, Giá thuê đất thuộc 

loại cao nhất vùng; Những thảo luận với Sở Công Thƣơng cho thấy, Tp Cần Thơ có 

thể không đặt mục tiêu trở thành trung tâm năng lƣợng của Vùng; 

- Tác động tiêu cực từ BĐKH và thời tiết cực đoan có thể làm tăng suất đầu tƣ và chi 

phí vận hành; 

- Những thay đổi chính sách đối với phát triển nguồn điện tái tạo hiện chƣa ổn định, 

chƣa thu hút đƣợc nhà đầu tƣ; 

- Nguồn khí từ lô B nếu đảm nhận cung cấp cho cụm nhà máy điện Ô Môn cũng chỉ  

đƣợc trên 10 năm. Sau đó sẽ cần tính đến phƣơng án nhập khẩu LNG. 

- Đánh giá thực hiện quy hoạch năng lƣợng, quy hoạch điện VII, điện VII bổ sung, quy 

hoạch điện vùng ĐBSCL trên địa bàn Tp CT. 

Tháng 5/2011, UBND Tp CT có quyết định số 1311/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy 

hoạch phát triển công nghiệp Tp CT giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn đến 2025. Quyết định 

nêu rõ. 

Ngoài nguồn điện hiện hữu khoảng 183MW của nhà máy điện Trà Nóc, sẽ xây dựng 

trung tâm điện lực Ô Môn- Cần Thơ, tổng công suất 3.360MW. Ngoài ra còn có dự án 

năng lượng tái tạo tại khu công nghiệp Trà Nóc. 

 

Theo quy hoạch điện VII và điều chỉnh quy hoạch tổng thể Trung tâm Điện lực Ô Môn 

tại quyết định số 4032/QĐ-BCT của Bộ Công Thƣơng ngày 07/10/2016: Trung tâm Điện 

lực này có quy mô 4 nhà máy, với tổng công suất 2.910 MW. Trong đó, Nhà máy Nhiệt 

điện Ô Môn 1 có công suất 660 MW, Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn 2 có công suất 750 MW, 

Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn 3 và 4 mỗi nhà máy có công suất 750 MW. 

 

Tuy nhiên do khó khăn về thu xếp nguồn vốn, đến nay kế hoạch xây dựng các nhà máy 

này chuyển sang giai đoạn 2021-2025. 

 

Cập nhật tiến độ triển khai nhà máy nhiệt điện Ô Môn và đƣờng dẫn khí LNG từ lô B. 
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a. Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn 2 

 

- Dự án nhà máy Nhiệt điện Ô Môn 2 có công suất 1.050±10% MW. 

- Tổng vốn đầu tƣ: 30.560.285.990 VND (sau thuế), khoảng 1.314.070.446 USD  

- Đã đƣợc Thủ tƣớng chính phủ giao cho Liên danh Tổng công ty cổ phần  Thƣơng  mại  

Xây  dựng  (Việt  Nam)  -  Tập  đoàn  Marubeni  (Nhật Bản) làm chủ đầu tƣ Dự án theo 

hình thức đầu tƣ thông thƣờng (chủ đầu tƣ tự đầu tƣ xây dựng, sở hữu và vận hành; 

không thực hiện theo hình thức đối tác công tƣ) Công văn số 1200/TTg-CN ngày 

25/9/2019. 

 

b. Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn 3 

 

- Dự án nhà máy Nhiệt điện Ô Môn 3 có công suất 1.050MW±10% MW. 

- Chủ đầu tƣ: Tập đoàn Điện lực Việt Nam. 

- Tổng vốn đầu tƣ: 25.494.957.000 VND (sau thuế), khoảng 1.102.627.671 USD (giá trị 

thẩm định năm 2018). 

Thủ tƣớng chính phủ đã có Công văn số 1904/TTg-CN ngày 13 tháng 12 năm 2017 về 

việc chuyển chủ đầu tƣ các dự án nhà máy nhiệt điện Ô Môn 3 và Ô Môn 4 từ 

EVNGENCO2 sang EVN. 

- UBND thành phố có ý kiến thẩm định Hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Nhà 

máy nhiệt điện Ô Môn III tại Công văn số 883/UBND-KT ngày 26/3/2018. 

- Hiện nay Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ đang thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án 

nhà máy nhiệt điện Ô Môn 3. 

 

c. Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn 4 

 

- Dự án nhà máy Nhiệt điện Ô Môn 4 có công suất 1.050±10% MW. 

- Tổng mức đầu tƣ: 29.943.869.876.254 VNĐ (tƣơng đƣơng 1.263.081.363 USD, thẩm 

định năm 2019). 

- Đã đƣợc Thủ tƣớng chính phủ phê duyệt chủ trƣơng đầu tƣ tại Quyết định số 183/QĐ-

TTg ngày 15 tháng 02 năm 2019 với Chủ đầu tƣ là Tập đoàn Điện lực Việt Nam. 

- UBND thành phố Cần Thơ có ý kiến Hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Nhà máy 

Nhiệt điện Ô Môn 4 tại Công văn số 2821/UBND-KT, ngày 12/9/2019 (Ủy ban quản lý 

vốn nhà nƣớc gửi văn bản lấy ý kiến thẩm định). 
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- Năm 2018 UBND thành phố có thẩm định tại Văn bản 883/UBND-KT ngày 26/3/2018 

(do Bộ Công Thƣơng lấy ý kiến thẩm định, Tổng mức đầu tƣ lúc này là 25.793,78 tỷ 

đồng). 

- Hiện nay Ủy ban Quản lý vốn Nhà nƣớc tại doanh nghiệp đang thẩm định Báo cáo 

nghiên cứu khả thi dự án nhà máy nhiệt điện Ô Môn IV. 

 

d. Dự án đƣờng ống dẫn khí Lô B (dự án có cung cấp khí) 

 

- Đƣờng ống dẫn khi lô B đi qua 02 địa phƣơng là Ô Môn và Thới Lai, tổng chiều dài 

khoảng 31km. 

- Chủ đầu tƣ Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN). 

- Tổng mức đầu tƣ: Khoảng 1,3 tỷ USD (cả dự án). 

- UBND thành phố có Văn bản số 2515/UBND-KT ngày 20/8/2020 giao các Sở: Tài 

nguyên môi trƣờng, Công Thƣơng hỗ trợ Công ty Điều hành đƣờng ống dẫn khí Tây 

Nam trong thực hiện dự án. 

- Hiện nay, Công ty Điều hành đƣờng ống dẫn khí Tây Nam phối hợp Trung tâm phát 

triển Quỹ đất, UBND quận Ô Môn và Thới Lai đo đạt diện tích đất, đã có Công văn 

số 254/SWPOC-XD ngày 03/9/2020; Văn bản số 253/SWPOC-XD ngày 03/9/2020 

gửi cho 02 địa phƣơng và Sở Tài nguyên môi trƣờng đƣa vào kế hoạch sử dụng đất 

trình HĐND vào kỳ họp cuối năm 2020. 

 

Cần Thơ có kế hoạch xây dựng 03 nhà máy điện trấu, nhƣng đến 2020 chỉ triển khai nhà 

máy điện trấu Đình Hải đạt mức xây dựng xong hệ thống lò hơi và sản xuất hơi bán cho 

các hộ tiêu thụ trong khu CN Trà Nóc.  

 

Tháng 12/2018, UBND Tp CT có quyết định số 3486/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy 

hoạch phát triển điện lực Tp CT giai đoạn 2016-2025, có xét đến 2035- Hợp phần Quy 

hoạch chi tiết phát triển lƣới điện trung và hạ áp sau các trạm 110kV. Quyết định nêu rõ 

mục tiêu “Năm 2020: Công suất cực đại Pmax = 468MW, điện thương phẩm 5.825 triệu 

kWh. Tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm bình quân hàng năm giai đoạn 2016-2020 là 

6,4%/năm. Điện năng thương phẩm bình quân đầu người là 2.327kWh/người/năm“. 

 

Nếu căn cứ theo quyết định số 3486/QĐ-UBND nêu trên, có thể thấy các mục tiêu chính 

của quy hoạch điện lực nhƣ Pmax, điện thƣơng phẩm, Tốc độ tăng trƣởng điện thƣơng 

phẩm bình quân hàng năm đều đạt. 
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14.2.2. Những tồn tại, hạn chế 

- Thứ nhất: Nhiều dự án quan trọng nguồn điện chậm tiến độ so với quy hoạch làm 

ảnh hƣởng nghiêm trọng tới việc đảm bảo cung ứng điện trong thời gian tới.  

- Thứ hai: Mất cân đối nguồn cung điện và cầu điện, hiện nguồn điện sản xuất tại 

Tp Cần Thơ chỉ đáp ứng đƣợc khoảng ….% nhu cầu. 

- Thứ ba: Nguồn điện từ năng lƣợng tái tạo chậm phát triển, đồng thời hệ thống 

truyền tải điện để giải tỏa công suất phát triển chƣa sẵn sàng.  

- Thứ tƣ: Việc đảm bảo nhiên liệu cho phát điện ngày càng phụ thuộc nhiều hơn vào 

nguồn LNG nhập khẩu, sắp tới sử dụng LNG từ khí lô B, nhƣng sau khoảng 10 

năm nữa sẽ chủ yếu là nguồn nhập khẩu. 

- Thứ năm: Huy động vốn cho các dự án điện gặp nhiều khó khăn.  

  

 CHƢƠNG XV: HIỆN TRẠNG THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG 

 Đánh giá toàn diện 15.1.

Đánh giá toàn diện Chất lƣợng và công suất, quy mô phục vụ, ...) về hạ tầng thông 

tin và truyền thông 

Hạ tầng TTTT gồm hạ tầng bƣu chính, hạ tầng số (hạ tầng viễn thông băng rộng, 

điện toán đám mây, IoT), hạ tầng công nghiệp CNTT và các nền tảng chuyển đổi số quốc 

gia đƣợc đảm bảo bằng hệ thống an toàn thông tin mạng để phục vụ sự phát triển kinh tế, 

xã hội trên địa bàn. 

Căn cứ Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về 

Chính phủ điện tử, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ (viết tắt là UBND thành phố) đã 

ban hành Kế hoạch số 146/KH-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2015 về việc thực hiện 

36a/NQ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử và căn cứ 

Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, 

giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, UBND thành phố 

ban hành Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2019 về việc thực hiện Nghị 

quyết số 17/NQ-CP và triển khai thực hiện trong tất cả các cơ quan nhà nƣớc, các tổ 

chức, đơn vị có liên quan. 

Trong giai đoạn 2011 – 2020 hạ tầng TTTT những bƣớc chuyển dịch mạnh mẽ, đáp 

ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội, thực hiện chuyển đổi số và từng bƣớc phát triển 
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kinh tế số tại Tp Cần Thơ. Lĩnh vực TTTT có mức tăng trƣởng theo giá hiện hành trên 

10% /năm. 

Hoạt động bƣu chính: phát triển ổn định; mạng lƣới bƣu chính cơ bản đã phủ đầy 

đủ đến các xã, phƣờng, thị trấn, đảm bảo phục vụ nhu cầu của ngƣời dân và doanh 

nghiệp, thành phố có 209 điểm phục vụ bƣu chính có ngƣời phục vụ, bán kính phục vụ 

1,46 km, số dân phục vụ bình quân trên một điểm phục vụ là 6.155 ngƣời/điểm; Lĩnh vực 

bƣu chính đã có những bƣớc chuyển dịch quan trọng trở thành nền tảng thiết yếu cho lĩnh 

vực thƣơng mại điện tử, tham gia vào chuỗi cung ứng logistics trên địa bàn Thành phố. 

Thị trƣờng viễn thông: tại Tp Cần Thơ hiện có 07 nhà mạng viễn thông, 02 nhà 

cung cấp truyền hình cáp với 296 điểm phục vụ viễn thông, 2.030 trạm BTS phủ khắp các 

xã, phƣờng, thị trấn, đảm bảo cung cấp dịch vụ cho ngƣời dân khi có nhu cầu. Ba nhà 

mạng lớn (VNPT Cần Thơ, Mobiphone Cần Thơ, Viettel Cần Thơ) đã phủ sóng 4G tại 

các khu vực trung tâm thành phố, quận, huyện, cung cấp dịch vụ băng thông rộng cho 

ngƣời dân và doanh nghiệp, đáp ứng đƣợc nhu cầu giải trí và các ứng dụng IoT, CMCN 

4.0 và đô thị thông minh cho hiện tại và tƣơng lai. Dịch vụ Internet phát triển mạnh mẽ ở 

Cần Thơ với 263.542 thuê bao.  

Bảng 37 Thực trạng phát triển di động và Internet tại thành phố Cần Thơ 

 2015 2017 2018 2019 2020 

Điện thoại      

Tổng số thuê bao 

(nghìn thuê bao) 
1406 1420 1487 1352 1302 

Số thuê bao cố định 

Số thuê bao Internet 

(nghìn thuê bao) 

78 73 68 54 45 

Số thuê bao di động 

(nghìn thuê bao) 
1328 1,347 1,419 1,298 1,257 

Tỉ lệ ngƣời sử dụng 

điện thoại di dộng (%) 
106.08 105.85 109.06 98.57 101.77 

Internet      

Tỉ lệ ngƣời sử dụng 

Internet (%) 
29.92 37.40 62.04 69.77 74.29 

Số thuê bao Internet 

(nghìn thuê bao) 
375 477 807 919 948 

Nguồn: NGTK Thành phố Cần Thơ 
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Dịch vụ điện thoại tăng trƣởng không ổn định từ năm 2015 đến năm 2019 với số thuê bao 

điện thoại giảm từ 1406 nghìn thuê bao xuống 1302 nghìn thuê bao. Số thuê bao cố định 

đặc biệt giảm 10%/năm. Đây cũng là xu hƣớng tất yếu khi việc sử dụng di động sẽ có thể 

thay thế gần nhƣ hoàn toàn điện thoại cố định trong tƣơng lai. Internet có tốc độ phát 

triển rất nhanh, đặc biệt là trong giai đoạn 3 năm trở lại đây, khi vào giai đoạn 2017-

2018, tỉ lệ ngƣời sử dụng Internet đã tăng 25 điểm % và tỉ lệ số thuê bao Internet đã tăng 

69%. 

Công nghiệp công nghệ thông tin có bƣớc phát triển tốt, tốc độ tăng trƣởng hàng năm 

trung bình 20 - 25%; hiện có 661 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực CNTT, điện tử 

và nội dung thông tin số
6
.  

 

Bảng 38 Giá trị tăng thêm TT-TT các năm 2010, 2015 và sơ bộ 2020 theo giá hiện 

hành (Cục TK Tp. Cần Thơ, tháng 9/2021) 

TT  2010 2015 Sb. 2020 

1 GRDP (tr. đg) 30.831.595,07 61.615.699,47 89.247.137,78 

2 Tổng giá trị tăng thêm (tr. 

đg) 

28.897.807,07 57.119.218,47 82.623.473,78 

3 Thông tin – Truyền thông 

(tr. đg) 

1.180.390,01 2.004.472,66 2.654.920,31 

4 Mức tăng trƣởng của TT-

TT (%) so với 2010 
 169,8% 224,9% 

5 Chiếm % của GRDP 3,8% 3,3% 3,0% 

(nguồn: Niên giám thống kê Tp. Cần Thơ, 2020) 

 Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin 15.2.

a. Mạng truyền số liệu chuyên dùng thành phố Cần Thơ đƣợc hoàn thiện và đã triển khai 

đến 100% xã, phƣờng thị trấn, các cơ quan Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội thuộc 

thành phố Cần Thơ với băng thông 100 Mbps đảm bảo an toàn, bảo mật. Tỷ lệ cơ 

quan có mạng cục bộ (LAN) trên toàn thành phố đạt 100%; các hệ thống mạng đều 

đƣợc quan tâm bảo trì định kỳ phục vụ hiệu quả triển ứng dụng CNTT trong cơ quan 

                                                      
6
 Trong đó có 573 doanh nghiệp công nghiệp điện tử, phần cứng máy tính, dịch vụ CNTT và 88 doanh nghiệp công 

nghiệp phần mềm và nội dung số. 
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nhà nƣớc các cấp, các ngành thành phố. 100% cán bộ, công chức, viên chức trong cơ 

quan nhà nƣớc các cấp có máy tính sử dụng trong công việc.  

b. Trung tâm dữ liệu thành phố đảm bảo duy trì, phục vụ cho việc vận hành các hệ thống 

dùng chung của thành phố nhƣ: cổng dịch vụ công trực tuyến và hệ thống phần mềm 

một cửa, cổng thông tin điện tử, email, quản lý văn bản và điều hành, hội nghị truyền 

hình... Bên cạnh đó, thành phố đã thực hiện thuê dịch vụ dự phòng Trung tâm dữ liệu 

thành phố nhằm phục vụ công tác dự phòng khả năng sự cố về an toàn thông tin có 

thể xảy ra.  

c. Toàn thành phố đã có 1.721 trạm BTS (của 5 nhà mạng cung cấp dịch vụ viễn thông 

di động) đảm bảo phủ sóng đến tất cả các xã phƣờng, thị trấn trên toàn thành phố, 3 

nhà mạng lớn là VNPT Cần Thơ, Mobiphone Cần Thơ, Viettel Cần Thơ đã phủ sóng 

4G tại các khu vực trung tâm thành phố, quận, huyện cung cấp dịch vụ băng thông 

rộng cho ngƣời dân và doanh nghiệp, đáp ứng đƣợc nhu cầu giải trí và các ứng dụng 

IoT, CMCN 4.0 và đô thị thông minh cho hiện tại và tƣơng lai. 

Hạ tầng công nghiệp CNTT bao gồm: (1) hạ tầng để sản xuất, lắp ráp các sản 

phẩm phần cứng điện tử viễn thông thuộc tại các nhà máy sản xuất tại các khu công 

nghiệp; (2) hạ tầng các khu CNTT tập trung để tập trung các hoạt động nghiên cứu - phát 

triển, đào tạo, sản xuất và kinh doanh sản phẩm, dịch vụ CNTT, cung cấp hạ tầng, cung 

ứng dịch vụ CNTT cho các tổ chức, doanh nghiệp và các hoạt động khác liên quan đến 

CNTT. Hiện nay (6/2021) khu CNTT tập trung Tp Cần Thơ quy mô 20 ha đang trong quá 

trình đầu tƣ xây dựng hạ tầng. 

Triển khai ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nƣớc từ thành phố đến cấp xã; 100% 

cơ quan quản lý nhà nƣớc có mạng cục bộ (LAN) và có máy tính kết nối Internet băng 

thông rộng phục vụ công việc. Hệ thống Hội nghị truyền hình thành phố tiếp tục đƣợc 

khai thác ổn định, hiệu quả với 132 điểm (từ thành phố đến cấp huyện, cấp xã), đảm bảo 

truyền đạt đầy đủ thông tin đến cấp cơ sở. Hiện nay thành phố đang xây dựng phần mềm 

nền tảng Chính quyền điện tử, nền tảng tích hợp, chia sẻ cấp tỉnh (LGSP) và các dịch vụ 

nền tảng phục vụ chia sẻ kết nối liên thông các Hệ thống thông tin trong CQNN, đảm bảo 

tính đồng bộ và thống nhất theo kiến trúc chính quyền điện tử thành phố và nền tảng cho 

phát triển đô thị thông minh.  

Ứng dụng công nghệ thông tin đƣợc triển khai rộng đến cơ quan nhà nƣớc cấp xã. 

Cải cách hành chính tiếp tục nâng cao về chất, hiệu quả trong triển khai thực hiện, các chỉ 

số: Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh 
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(PAPI) và Chỉ số Cải cách hành chính cấp tỉnh (PAR INDEX) đều nằm trong nhóm 10 

tỉnh, thành phố có thứ hạng cao nhất.  

Về an toàn thông tin mạng: hàng năm, Tp Cần Thơ đã phối hợp với các cơ quan 

nhà nƣớc thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan tổ chức tuyên 

truyền nâng cao nhận thức, hội thảo chuyên đề, tọa đàm, diễn tập ứng phó sự cố an toàn 

thông tin mạng.  

Bảng 39 Xếp hạng chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT TP Cần Thơ 

 2013 

 

2016 2020 

Xếp hạng ICT index 14/63 12/63 4/63 

Xếp hạng Chỉ số hạ tầng kĩ thuật 9/63 8/63 17/63 

Xếp hạng Chỉ số hạ tầng nhân lực 25/63 26/53 1/63 

Xếp hạng Chỉ số ứng dụng CNTT 15/63 10/63 2/63 

Nguồn: Báo cáo ICT Index 2020, Bộ Thông tin và truyền thông
7
 

 

Chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT và truyền thông là một chỉ số quan 

trọng phản ánh mức độ hiện đại hóa và hiệu quả hoạt động trong nền kinh tế - xã hội. 

Theo báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông, xếp hạng chung của TP Cần Thơ năm 

2020 về độ sẵn sàng trong ứng dụng và phát triển CNTT-TT đã có bƣớc tiến triển rõ rệt, 

đứng vị trí 4/63 chỉ sau Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế và Quảng Ninh và còn đứng trên 

Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Đóng góp rất lớn cho thứ hạng này là chỉ số hạ tầng 

nhân lực và hạ tầng CNTT cao vƣợt bậc, xếp lần lƣợt thứ 1 và thứ 2 toàn quốc. Tuy 

nhiên, chỉ số hạ tầng kĩ thuật vẫn cần đƣợc cải thiện khi đang có chiều hƣớng tụt dốc. 

15.2.1. Phân tích SWOT trong phát triển ngành 

a. Điểm mạnh:  

- Nhận thức của cả hệ thống chính trị về vai trò, lợi ích của việc ứng dụng 

CNTT, từng bƣớc chuyển đổi số trong bƣu chính - viễn thông, phục vụ cải 

cách hành chính trong hoạt động cơ quan nhà nƣớc từng bƣớc đƣợc nâng lên; 

- Việc triển khai, quản lý và vận hành các hệ thống dùng chung đã đem lại 

hiệu quả thiết thực có tác dụng thúc đẩy đầu tƣ, ứng dụng CNTT, chuyển đổi 

số; 

- Hạ tầng trang thiết bị CNTT, hệ thống mạng nội bộ, bƣu chính đƣợc đầu tƣ 

nâng cấp đồng bộ trong cơ quan nhà nƣớc; Trung tâm dữ liệu, mạng truyền 
                                                      
7
 https://mic.gov.vn/Upload_Moi/TinTuc/Vietnam-ICT-Index-2020-dang-tai-Cong-TTTT-20210423.pdf 
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số liệu chuyên dùng trong cơ quan nhà nƣớc đƣợc vận hành ổn định phục vụ 

triển khai các ứng dụng CNTT, cơ sở dữ liệu chuyên ngành của các cơ quan 

nhà nƣớc, doanh nghiệp, cộng đồng;  

- Trình độ của nhân lực CNTT, nhận thức, kỹ năng sử dụng CNTT, an toàn 

thông tin của cán bộ, công chức, viên chức đƣợc nâng lên, sẵn sàng phục vụ 

cho bƣớc phát triển sắp tới. 

 

b. Điểm yếu:  

- Phƣơng thức tăng trƣởng thay đổi chƣa rõ rệt, chủ yếu dựa vào vốn đầu tƣ, 

lao động và các nguồn lực đầu vào khác; chất lƣợng tăng trƣởng có mặt 

chậm đƣợc cải thiện, chƣa phát huy hết tiềm năng, lợi thế phát triển. Công 

nghiệp hỗ trợ chƣa phát triển, nguyên vật liệu, linh kiện phục vụ sản xuất 

trong nƣớc còn phụ thuộc lớn vào bên ngoài, thậm chí vào một thị trƣờng; 

chƣa quan tâm đúng mức đến chuỗi giá trị và cung ứng trong nƣớc, trong 

vùng.  

- Chất lƣợng nguồn nhân lực, trình độ khoa học, công nghệ nhìn chung còn 

khoảng cách so với nhóm đầu khu vực. Hiệu quả nghiên cứu và ứng dụng kết 

quả chƣa cao.  

- Thiếu cơ chế, chính sách phù hợp hỗ trợ thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo và 

doanh nghiệp thực hiện đổi mới, ứng dụng công nghệ, đặc biệt là các công 

nghệ tiên tiến, thành tựu của Cách mạng công nghiệp lần thứ tƣ.  

- Hệ thống kết cấu hạ tầng còn hạn chế, chƣa theo kịp yêu cầu phát triển, chất 

lƣợng chƣa cao, chƣa bảo đảm tính đồng bộ, ảnh hƣởng đến hiệu quả khai 

thác, vận hành. 

- Công nghiệp CNTT chậm triển khai. 

 

c. Cơ hội 

- Kinh tế số thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tạo ra giá trị mới, giúp tăng năng suất 

lao động, tạo động lực tăng trƣởng mới, cơ hội thoát bẫy thu nhập trung bình; 

- Trở thành trung tâm kinh tế số, trung tâm dữ liệu, trung tâm bƣu chính của 

vùng;  

- Xã hội số giúp ngƣời dân bình đẳng về cơ hội tiếp cận dịch vụ, đào tạo, tri 

thức, thu hẹp khoảng cách phát triển, giảm bất bình đẳng; 

- Sự chuyển dịch các ngành sản xuất, kinh doanh từ không gian vật lý sang 

không gian số; Đây là cơ hội mở ra thị trƣờng cho các doanh nghiệp công 

nghệ triển khai, cạnh tranh cung cấp sản phẩm, dịch vụ; 

- Các ngành, lĩnh vực đƣợc tối ƣu, thông minh hóa hƣớng đến nâng cao trải 

nghiệm và chất lƣợng cuộc sống của ngƣời dân; 
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- Việt Nam và vùng ĐBSCL đang chứng kiến thay đổi nhanh về cơ cấu dân số 

và xã hội. Tầng lớp trung lƣu đang hình thành – hiện chiếm 13% dân số và 

dự kiến sẽ lên đến 26% vào  năm 2026. Tp Cần Thơ có nguồn nhân lực trẻ, 

ham học hỏi, sáng tạo, thích ứng nhanh và có khát vọng làm giàu, thị trƣờng 

cho các dịch vụ số đáp ứng nhu cầu từ nhóm ngƣời có khả năng chi trả ngày 

càng cao đối với các dịch vụ. 

 

d. Thách thức: 

- Tỷ lệ đầu tƣ cơ sở hạ tầng TTTT tính theo phần trăm GDP của Việt Nam, 

của Tp CT ở mức thấp so với quốc gia khác trong khu vực. Điều này tạo ra 

những thách thức đối với sự phát triển liên tục của các dịch vụ cơ sở hạ tầng 

hiện đại cần thiết cho giai đoạn tăng trƣởng tiếp theo. 

- Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo của Tp Cần Thơ hiện có giá trị gia tăng 

thấp, chiếm tỷ trọng lớn nhƣng đóng vai trò quan trọng cho tăng trƣởng kinh 

tế. Tuy nhiên, một nền công nghiệp có giá trị gia tăng cao hơn, với đổi mới, 

sáng tạo, và một lực lƣợng lao động có kỹ năng là cần thiết để đảm bảo nền 

kinh tế của Tp Cần Thơ có thể phát triển hơn nữa.  

- Nguy cơ bất bình đẳng trong lĩnh vực số hóa và sự kéo giãn khoảng cách 

trong xã hội có thể sẽ ngày càng trầm trọng hơn do một bộ phận dân cƣ 

không hoặc khó có khả năng tiếp cận các sản phẩm số hóa. 

- Khi không gian số đƣợc mở ra, các vấn đề về đảm bảo an toàn, an ninh 

mạng, dữ liệu, dữ liệu cá nhân, quyền riêng tƣ cá nhân của con ngƣời trên 

không gian mạng sẽ trở thành mối thách thức lớn. 

- Những mối quan hệ mới chƣa có tiền lệ phát sinh, những mối quan hệ truyền 

thống có thể bị gián đoạn hoặc chấm dứt. 

 

15.2.2. Đánh giá thực hiện quy hoạch TT-TT vùng ĐBSCL trên địa bàn Tp CT. 

Ngày 15 tháng 3 năm 2011, Bộ trƣởng Bộ TT-TT ra quyết định số: 357/QĐ-BTTTT, phê 

duyệt Quy hoạch phát triển công nghệ thông tin và truyền thông Vùng kinh tế trọng điểm 

vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020. 

Tháng 2 năm 2020, UBND TP Cần Thơ ban hành Kế hoạch số 18/KH-UBND về ứng 

dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nƣớc thành phố Cần Thơ năm 

2020 với một số chỉ tiêu cụ thể. 

 

Đối chiếu với các mục tiêu đề ra tại những quyết định trên, đánh giá kết quả thực hiện 

giai đoạn 2011-2020. 



 
P r o j e c t  r e l a t e d  

 

 

Wednesday, 09 February 
2022 

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ XÂY DỰNG PHƢƠNG 
ÁN BỐ TRÍ KHÔNG GIAN VÀ ĐỊNH HƢỚNG PHÁT 
TRIỂN HỆ THỐNG ĐÔ THỊ - NÔNG THÔN VÀ CÁC 
KHU CHỨC NĂNG 

BH5302-RHD-ZZ-XX-RP-Z-0001 241  

 

a.  Những kết quả tích cực đã đạt đƣợc 

- Nhận thức của cả hệ thống chính trị về vai trò của việc ứng dụng CNTT, từng 

bƣớc chuyển đổi số trong hoạt động cơ quan nhà nƣớc từng bƣớc đƣợc nâng lên. 

Công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra việc triển khai ứng dụng CNTT trong hoạt 

động cơ quan nhà nƣớc, hƣớng tới xây dựng Chính quyền điện tử hƣớng tới 

Chính quyền số gắn kết chặt chẽ với công tác cải cách hành chính;  

- Việc triển khai, quản lý và vận hành các hệ thống dùng chung nhƣ: Hệ thống Hội 

nghị truyền hình trực tuyến đến cấp xã, hệ thống quản lý văn bản và điều hành 

thành phố phục vụ việc gửi nhận văn bản điện tử liên thông 04 cấp, hệ thống 

Cổng Dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử phục vụ giải quyết thủ tục hành 

chính cho ngƣời dân, doanh nghiệp mang lại hiệu quả thiết thực góp phần nâng 

cao năng lực chỉ đạo, điều hành của các cấp lãnh đạo đƣợc nhanh chóng, tiết kiệm 

thời gian, chí phí, tăng cƣờng tính công khai, minh bạch trong hoạt động cơ quan 

nhà nƣớc; 

- Nhận thức, kỹ năng sử dụng CNTT, an toàn thông tin của cán bộ, công chức, viên 

chức đƣợc nâng lên thông qua việc hàng năm tổ chức các lớp đào tạo, bồi dƣỡng, 

tổ chức các hội thảo, hội nghị, hội thi cho cán bộ, công chức, viên chức; 

- Phát triển viễn thông: có sự tham gia của các doanh nghiệp có nhân lực chất 

lƣợng cao, hiện đang đảm nhận chuyển sang các ngành công nghiệp và dịch vụ 

nội dung số, công nghiệp điện tử viễn thông; công nghiệp an toàn, an ninh mạng, 

công nghiệp IoT, công nghiệp 4.0 với nguồn nhân lực đòi hỏi phải có trình độ 

cao, ngoại ngữ giỏi nhằm tiếp cận những tiến bộ mới nhất của lĩnh vực CNTT 

nhƣ trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn (Big Data) và Internet vạn vật…  

Phát triển cơ sở hạ tầng:  

- Cơ sở hạ tầng mạng lƣới viễn thông của Tp CT đƣợc mở rộng, hiện đại hóa và 

phát triển mạnh mẽ, mạng di động (2G/3G/4G) phủ sóng tới gần 100% dân số. 

- Hạ tầng trang thiết bị CNTT, hệ thống mạng nội bộ đƣợc đầu tƣ nâng cấp đồng 

bộ trong cơ quan nhà nƣớc; Trung tâm dữ liệu, mạng truyền số liệu chuyên dùng 

trong cơ quan nhà nƣớc đƣợc vận hành ổn định phục vụ triển khai các hệ thống 

phần mềm dùng chung của thành phố, ứng dụng CNTT, cơ sở dữ liệu chuyên 

ngành của các cơ quan nhà nƣớc. Triển khai các giải pháp kỹ thuật đảm bảo an 

toàn thông tin mạng, hàng năm tổ chức các khóa tập huấn, hội thảo tuyên truyền 

nâng cao nhận thức về an toàn thông tin mạng, tổ chức diễn tập ứng cứu sự cố an 

ninh mạng thông tin trong cơ quan nhà nƣớc. 

- Việc quy hoạch và triển khai hạ tầng viễn thông còn thiếu đồng bộ đặc biệt giữa 

hạ tầng viễn thông và các hạ tầng kỹ thuật khác (giao thông, cấp thoát nƣớc, 

chiếu sáng, điện lực…).  

Phát triển ứng dụng CNTT:  
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- Cần Thơ đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin từ rất sớm, với ngành giáo 

dục là từ những năm 1990 nhằm đổi mới phƣơng pháp quản lý, phƣơng pháp 

giảng dạy, học tập, đem lại hiệu quả và chất lƣợng ngày càng cao. 

- Từ đầu giai đoạn 2011-2020, CNTT đã đƣợc ứng dụng nhiều trong hoạt động 

quảng bá, xúc tiến du lịch nhƣ một trong những giải pháp thể hiện tính chuyên 

nghiệp, năng động; đồng thời tạo đƣợc kết nối hiệu quả, lan tỏa nhanh và an toàn, 

nhất là trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Chuyển đổi số đƣợc 

đẩy mạnh trong hoạt động du lịch của Cần Thơ từ 2016, nhất là khi dự án Du lịch 

thông minh đƣợc triển khai. 

- Tuy vậy, phát triển công nghiệp CNTT: không đạt cả về xây dựng hạ tầng, tốc độ 

tăng trƣởng. Hiện nay (6/2021) khu CNTT tập trung Tp Cần Thơ quy mô 20 ha 

đang trong quá trình đầu tƣ xây dựng hạ tầng mặc dù theo quy hoạch cần đi vào 

hoạt động từ 2015. 

Phát triển nguồn nhân lực CNTT:  

Hiện nay ở Tp Cần Thơ có 1 số cơ sở đào tạo nguồn nhân lực CNTT, đáng kể là ĐH Cần 

Thơ, ĐH Nam Cần Thơ, ĐH Công nghệ-Kỹ thuật Cần Thơ, Trung tâm đào tạo lập trình 

viên quốc tế. Sở Thông tin và Truyền thông cũng phối hợp với cac sở ngành, địa phƣơng 

tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn để nâng cao trình độ, kỹ năng áp dụng công nghệ 

thông tin trong giải quyết các thủ tục hành chính, chia sẻ thông tin... 

b. Những tồn tại, hạn chế 

- Còn một số ít cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, nhất là cán bộ, công chức lãnh 

đạo chƣa tham gia xử lý, giải quyết công việc trên môi trƣờng mạng; còn một số 

cơ quan, đơn vị chƣa đƣợc quan tâm đúng mức công tác an toàn thông tin mạng. 

- Ngƣời dân, doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ công trực tuyến còn ít, tỷ lệ 

hồ sơ giải quyết trực tuyến mức 3,4 qua Cổng dịch vụ công thành phố còn thấp. 

- Việc ứng dụng CNTT trong CQNN thiếu sự đồng bộ và chia sẻ, kết nối liên 

thông, đặc biệt là việc kết nối, liên thông giữa các hệ thống thông tin của địa 

phƣơng với các hệ thống thông tin theo ngành dọc của Bộ ngành Trung ƣơng 

triển khai. Chƣa thực hiện số hóa hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính, hình thành 

kho dữ liệu số cho tổ chức, cá nhân để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, công 

dân giảm bớt thủ tục hành chính khi nộp hồ sơ gỉải quyết thủ tục hành chính. 

- Hạ  tầng kỹ  thuật CNTT, an toàn thông tin mạng mặc dù đƣợc bổ sung, nâng cấp, 

tuy nhiên việc mua sắm thay thế, bổ sung chƣa kịp thời, hiện nay các trang thiết 

bị  máy tính đa phần đã xuống cấp. 

- Chƣa có chế độ chính sách đãi ngộ cho cán bộ chuyên trách và kiêm nhiệm công 

tác công nghệ thông tin tại các Sở, Ban ngành. 
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15.2.3. Tổng hợp phân tích, đánh giá để xác định các yêu cầu và nhu cầu trong phát 

triển thông tin và truyền thông 

Theo Kế hoạch đã đƣợc lãnh đạo Tp Cần Thơ ban hành, sắp tới sẽ tập trung thúc đẩy việc 

phát triển hạ tầng viễn thông phục vụ phát triển đô thị thông minh. Phát triển mạng lƣới 

bƣu chính theo hƣớng là hạ tầng chuyển - phát và logistics để phát triển thƣơng mại điện 

tử và kinh tế số. Thí điểm thực hiện và triển khai cung ứng dịch vụ công qua mạng bƣu 

chính công cộng, dịch vụ bƣu chính công ích tại địa phƣơng hƣớng tới mục tiêu các 

doanh nghiệp bƣu chính lớn có mạng lƣới đến cấp huyện, xã. 

Nâng cấp, phát triển cổng thông tin điện tử của thành phố và các cổng thành phần của các 

sở, ban, ngành, quận, huyện, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 

phục vụ ngƣời dân và doanh nghiệp; ƣu tiên phát triển công nghiệp phần mềm và nội 

dung số
8
. Xây dựng, hình thành khu công nghệ thông tin tập trung tại Cần Thơ, vƣờn 

ƣơm doanh nghiệp và các trung tâm cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin cho thị trƣờng 

trong nƣớc và quốc tế. Thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài nƣớc đầu tƣ phát triển 

thị trƣờng công nghiệp phần mềm, đặc biệt là thị trƣờng nội địa, tiến tới xây dựng thị 

trƣờng gia công xuất khẩu phần mềm và dịch vụ.  

Tuy vậy căn cứ theo quy hoạch hạ tầng Thông tin và truyền thông thời kỳ 2021 đến 2030, 

tầm nhìn đến 2050 những nội dung chính cần quan tâm nhƣ sau: 

Yêu cầu phát triển ngành 

Đến năm 2030, hạ tầng viễn thông cơ bản hoàn thành chuyển sang hạ tầng số với dung 

lƣợng lớn, tốc độ và độ tin cậy cao, bảo đảm tính di động, an toàn an ninh mạng, trải 

nghiệm khách hàng, đáp ứng yêu cầu các dịch vụ số của cuộc cách mạng công nghiệp lần 

thứ tƣ, góp phần thực hiện thành công công cuộc chuyển đổi số quốc gia và giữ vững chủ 

quyền quốc gia trên không gian mạng.  

Thiết lập hạ tầng số phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nƣớc. Hạ tầng IoT hình thành, hiện đại, 

thông minh, đƣợc tích hợp trên các nền tảng chuyển đổi số quốc gia, góp phần giảm chi 

phí xã hội, nâng cao đáng kể năng lực quản trị quốc gia, sản xuất - kinh doanh, đáp ứng 

nhu cầu của ngƣời dân và doanh nghiệp.  

                                                      
8
 100% các văn bản, tài liệu của các cơ quan nhà nước các cấp được trao đổi trên môi trường mạng và có ứng dụng 

chữ ký số; cung cấp 95% dịch vụ công mức độ 3 và 70% dịch vụ công mức độ 4 phục vụ người dân và doanh 
nghiệp; ít nhất 25 doanh nghiệp phần mềm, nội dung số và dịch vụ công nghệ thông tin có thương hiệu,.. 
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Hạ tầng bƣu chính đƣợc mở rộng trên các nền tảng và dữ liệu, hỗ trợ các mô hình kinh 

doanh mới, tham gia đầy đủ vào chuỗi giá trị thƣơng mại điện tử và logistic giúp ngƣời 

dân làm giàu, thoát nghèo. Công nghiệp CNTT phát triển mạnh theo hƣớng công nghiệp 

dữ liệu, hình thành các vùng động lực kinh tế mới, tạo ra nhiều sản phẩm, dịch vụ, mô 

hình độc đáo, giải quyết tốt bài toán trong nƣớc, vƣơn ra thị trƣờng thế giới. Xây dựng, 

phát triển các hệ thống kỹ thuật, nền tảng đáp ứng nhu cầu bảo đảm an toàn, an ninh 

thông tin; an toàn không gian mạng quốc gia; bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tƣơng tác lành 

mạnh, sáng tạo trên không gian mạng; phát triển nguồn nhân lực và nâng cao nhận thức 

về an toàn thông tin mạng; hợp tác quốc tế, kết nối chia sẻ thông tin an toàn thông tin 

mạng. 

Mạng bưu chính: 

Định hƣớng phát triển: Phát triển hạ tầng bƣu chính đồng bộ, hiện đại, gắn kết giữa thế 

giới thực và thế giới số, trở thành hạ tầng thiết yếu của vùng, thành phố và của nền kinh 

tế số. 

Cần Thơ sẽ là trung tâm bƣu chính vùng 15, phục vụ thành phố Cần Thơ và các tỉnh Hậu 

Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, An Giang, Kiên Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long, 

Đồng Tháp. đảm bảo năng lực phục vụ bình quân trên 8 tấn/ngày (2025), 16 tấn/ngày 

(2030); phạm vi phục vụ bình quân 115km. 

Hạ tầng số:  

Hạ tầng viễn thông và IoT, Hạ tầng điện toán đám mây, Trung tâm dữ liệu, trong đó Cần 

Thơ là trung tâm dữ liệu của vùng, với dự báo nhu cầu về quy mô trung tâm dữ liệu của 

Tp Cần Thơ, trên cơ sở hệ số GrDP bình quân/GrDP vùng: 1,32 -- Dự kiến số rack cần 

trang bị đến năm 2025 (số rack): 2.935 và quy mô trung tâm dữ liệu dự kiến là 3.875. 

Ứng dụng công nghệ thông tin: Ứng dụng CNTT phục vụ chính phủ số, kinh tế số, xã hội 

số, Ứng dụng CNTT đảm bảo an toàn thông tin cho Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số và 

an ninh, quốc phòng. 

Công nghiệp công nghệ thông tin: Phát triển ngành công nghiệp CNTT của Tp Cần Thơ 

trở thành một trong những ngành kinh tế chính.  

 

 CHƢƠNG XVI: HIỆN TRẠNG NHÀ Ở 

 Thực trạng nhà ở trên địa bàn thành phố:  16.1.
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16.1.1. Hiện trạng chung về nhà ở 

a. Số lƣợng và diện tích nhà ở: 

Theo kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019 và kết quả khảo sát, tính 

toán về công tác phát triển nhà ở trên địa bàn thành phố Cần Thơ, hiện trạng chung về 

nhà ở trên địa bàn thành phố ƣớc đến hết năm 2019 nhƣ sau: 

- Tổng số căn nhà trên địa bàn thành phố: khoảng 358.086 căn. 

- Tổng diện tích sàn nhà ở: Khoảng 27.710.152 m². 

- Diện tích nhà ở bình quân đầu ngƣời trên địa bàn thành phố Cần Thơ là 22,5 

m² sàn/ngƣời. Trong đó khu vực đô thị là 22,4 m² sàn/ngƣời và khu vực nông 

thôn là 22,6 m² sàn/ngƣời. 

- Nhà ở đô thị: Tổng số căn nhà ở khu vực đô thị trên địa bàn toàn thành 

- phố là 244.036 căn với tổng diện tích sàn là 18.214.519 m². 

- Nhà ở nông thôn: Tổng số căn nhà khu vực nông thôn trên địa bàn toàn thành 

phố là 114.050 căn với tổng diện tích sàn là 9.495.633m². 

b. Chất lƣợng nhà ở: 

Theo sổ tay hƣớng dẫn nghiệp vụ dành cho các điều tra viên của Tổng điều tra dân số và 

nhà ở Việt Nam, nhà ở là một loại công trình xây dựng đƣợc dùng để ở và sinh hoạt của 

hộ dân cƣ, gồm 3 bộ phận: tƣờng, mái, sàn. để đánh giá chất lƣợng nhà ở của ngƣời dân, 

phiếu điều tra có các câu hỏi về kết cấu vật liệu chính cấu thành nhà ở nhƣ cột (trụ hoặc 

tƣờng chịu lực), mái và tƣờng/bao che. 

Trên cơ sở phân loại chất lƣợng vật liệu thành bền chắc và không bền chắc, nhà ở của các 

hộ đƣợc chia thành 4 loại: Nhà kiên cố, nhà bán kiên cố, nhà thiếu kiên cố và nhà đơn sơ.  

Vào thời điểm 2014, nhà ở kiên cố và nhà bán kiên cố trên địa bàn thành phố chiếm 78,9 

%, nhà ở thiếu kiên cố và đơn sơ chiếm 21,1 %. Sau 05 năm, chất lƣợng nhà ở trên địa 

bàn thành phố đƣợc cải thiện và nâng cao, đến thời điểm Tổng Điều tra dân số và nhà ở 

ngày 01/04/2019, nhà ở kiên cố và nhà bán kiên cố trên địa bàn thành phố chiếm 89,4 %, 

nhà ở thiếu kiên cố và đơn sơ chiếm 10,6 %. Cụ thể trên địa bàn thành phố nhƣ sau: 

Bảng 40 Chất lƣợng nhà ở trên địa bàn thành phố Cần Thơ 
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STT 

  

Đơn vị hành 

chính 

Kiên cố và bán kiên cố Thiếu kiên cố và đơn sơ 
Diện tích 

BQ  

1 căn 

nhà 

  

Diện tích 

Số căn 

Diện tích 

Số căn 
(m2) (m2) 

  Toàn TP 24.531.395 319.361 3.178.756 38.725 77 

1 Q. Ninh Kiều 6.318.898 94.734 632 9 67 

2 Q. Ô Môn 2.677.256 32.221 234.704 2.825 83 

3 Q. Bình Thuỷ 3.044.820 40.004 136.810 1.797 76 

4 Q. Cái Răng 2.524.563 30.123 99.723 1.190 84 

5 Q. Thốt Nốt 2.938.193 38.040 238.919 3.093 77 

6 H. Vĩnh Thạnh 1.646.047 20.134 561.042 6.863 82 

7 H. Cờ Đỏ 1.594.306 19.860 838.635 10.446 80 

8 H. Phong Điền 1.879.143 21.467 489.923 5.597 88 

9 H. Thới Lai 1.908.168 22.779 578.368 6.904 84 

(Nguồn số liệu: Tổng điều tra dân số và nhà ở 01/4/2019) 

 

Bảng 41 Chất lƣợng nhà ở trên địa bàn thành phố qua các giai đoạn 

Đơn vị: căn nhà 

 

 

 

STT 

 

 

Thời gian 

 

 

Tổng số 

căn 

 

Nhà ở 

kiên 

cố 

 

Nhà ở 

bán 

kiên cố 

Nhà ở 

thiếu 

kiên cố 

và đơn sơ 

1 
Năm 2009 281.262 18.171 170.63

0 

92.461 

2 
Năm 2014 300.000 20.400 216.30

0 

63.300 

3 
Năm 2019 358.086 319.36

1 

38.725 

(Nguồn: Tổng cục Thống kê và tính toán của HRC) 

Qua thời gian phát triển, số lƣợng căn nhà tăng mạnh, chủ yếu là loại hình nhà ở kiên cố 

và bán kiến cố, nhà ở thiếu kiên cố và đơn sơ giảm đi rõ rõ rệt. Chất lƣợng về nhà ở của 

ngƣời dân trên địa bàn thành phố Cần Thơ đƣợc cải thiện rất nhiều, đến nay trên địa bàn 

thành phố chỉ còn 38.725 căn nhà ở thiếu kiên cố và đơn sơ (giảm 39% so với thời điểm 

2014, 58% so với thời điểm năm 2009), nhà ở thiếu kiên cố và đơn sơ chủ yếu tập trung 
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tại các khu vực nông thôn 04 huyện, đa phần thuộc sở hữu của các hộ dân có thu nhập 

thấp, điều kiện sống ở mức trung bình nên chƣa có điều kiện cải tạo, nâng cấp nhàở. 

- Ƣớc tính tại khu vực đô thị (5 quận), tỷ lệ nhà ở kiên cố và bán kiên cố là 96,3%, 

tỷ lệ nhà thiếu kiên cố và đơn sơ là3,7%. 

- Ƣớc tính tại khu vực nông thôn (4 huyện), tỷ lệ nhà ở kiên cố và bán kiên cố là 

73,9%, tỷ lệ nhà thiếu kiên cố và đơn sơ là 26,1%. 

c. Số hộ gia đình có nhà ở 

TheokếtquảTổngđiềutradânsốvànhàởnăm2019,trên địa bàn thành phố Cần Thơ có 

359.375 hộ gia đình, trong đó có 358.086 hộ gia đình có nhà ở, 1.289 hộ gia đình đang ở 

lán tạm do đang xây dựng nhà và không có hộ gia đình nào không có nhà ở. Cụ thể nhƣ 

sau: 

Bảng 42 Số hộ gia đình có nhà ở trên địa bàn thành phố 

STT Quận, huyện Tổng số 

Tình trạng có nhà ở của hộ 

Có nhà ở 

Đang ở tạm do 

nhà đang xây 

dựng 

Không có 

nhà ở 

 

Toàn thành phố 

 

359.375 

 

358.086 

 

1.289 

 

0 

Thành thị 258.260 257.440 820 0 

Nông 

thôn 
101.115 100.646 469 0 

1 Q. Ninh Kiều 94.814 94.743 71 0 

2 Q. Ô Môn 35.205 35.046 159 0 

3 Q. Bình Thuỷ 41.943 41.801 142 0 

4 Q. Cái Răng 31.431 31.313 118 0 

5 Q. Thốt Nốt 41.370 41.133 237 0 

6 H. Vĩnh Thạnh 27.143 26.997 146 0 

7 H. Cờ Đỏ 30.476 30.306 170 0 

8 H. Phong Điền 27.159 27.064 95 0 

9 H. Thới Lai 29.834 29.683 151 0 
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d. Mật độ nhà ở và mật độ dân số 

Tính đến hết năm 2019, dân số Cần Thơ có khoảng 1.235.954 ngƣời. So với thời điểm 

2009, dân số thành phố sau 10 năm tăng thêm hơn khoảng 50 nghìn ngƣời (tăng 0,04 %). 

 

Bảng 43 Mật độ nhà ở và mật độ dân số trên địa bàn thành phố 

STT Đơn vị hành chính Mật độ dân số (ngƣời/km2) 
Mật độ nhà ở 

(căn nhà/km2) 

 Toàn thành phố 859 249 

1 Q. Ninh Kiều 9.60

5 

3.244 

2 Q. Ô Môn 976 266 

3 Q. Bình Thuỷ 2.00

1 

588 

4 Q. Cái Răng 1.58

0 

469 

5 Q. Thốt Nốt 1.28

4 

340 

6 H. Vĩnh Thạnh 321 88 

7 H. Cờ Đỏ 365 95 

8 H. Phong Điền 786 216 

9 H. Thới Lai 411 111 

Dân số trên địa bàn thành phố Cần Thơ tập trung chủ yếu tại các Quận nội thành, các 

Quận có mật độ dân số và nhà ở cao so với toàn thành phố, là nơi phát triển mạnh mẽ các 

loại hình dịch vụ thƣơng mại, văn phòng cho thuê. Đặc biệt là Quận Ninh Kiều nơi có 

mật độ dân số lên tới 9.605 ngƣời/km2, mật độ nhà ở là 3.244 cănnhà/km2. 

16.1.2. Chương trình phát triển nhà ở 

a. Kết quả đạt được 

Ngày 2/8/2017, UBND TP Cần Thơ có Quyết định số 1980/QĐ-UBND về việc phê duyệt 

Chƣơng trình phát triển nhà ở thành phố Cần Thơ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 

Theo đó, kết quả thực hiện các chỉ tiêu của Chƣơng trình nhƣ sau: 
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STT Nội dung 

Mục tiêu 

Chƣơng trình nhà ở đã 

đƣợc phê duyệt 
Ƣớc đến 31/12/2020 

1 
Diện tích bình quân 

(m²/ngƣời) 
25,5 m²/ngƣời 22,8 m²/ngƣời 

2 Chất lƣợng nhà ở 

- Tỷ lệ nhà kiên cố trong 

khu vực đô thị tối thiểu đạt 

75% 

-  Tỷ lệ nhà kiên cố và bán 

kiên cố là 89,4% 

- Không còn nhà đơn sơ 
-  Tỷ lệ nhà thiếu kiên cố và 

đơn sơ là 10,6 % 

3 
Diện tích  nhà ở toàn 

thành phố 
Tăng 12,80 triệu m2 sàn 8,70 triệu m2 sàn 

4 

Tỷ lệ phát triển nhà 

chung cƣ trong các dự 

án (%) 

60% 3,10% 

5 Nhà ở xã hội 2,56 triệu m2 sàn 0,32 triệu m2 sàn 

6 
Diện tích nhà ở tối thiểu 

> 8m2/ngƣời 
100% 92,80% 

 

b. Đánh giá việc thực hiện Chươngtrình phát triển nhà ở trên địa bàn thành phố: 

Sau khi triển khai thực hiện chƣơng trình, việc phát triển nhà ở trên địa bàn thành phố đã 

đƣợc cải thiện về mặt số lƣợng và chất lƣợng. Tuy nhiên việc phát triển nhà ở trên địa 

bàn thành phố vẫn chƣa đạt đƣợc một số chỉ tiêu đề ra, nguyên nhân một phần do sự gia 

tăng dân số của thành phố còn chậm so với dân số dự báo, một phần do các chỉ tiêu đặt ra 

tại Chƣơng trình phát triển nhà ở năm 2017 đã đƣợc phê duyệt chƣa phù hợp với tình 

hình thực tế, đặc thù phát triển nhà ở của địa phƣơng. Cụ thể nhƣ sau: 

- Diện tích nhà ở bình quân đầungƣời 

Trong vòng 10 năm (2009-2019) dân số toàn thành phố chỉ tăng thêm 50.000 ngƣời, diện 

tích nhà ở bình quân đầu ngƣời tăng từ 16,8 m²/ngƣời năm 2009 lên 22,5 m²/ngƣời năm 

2019, trung bình mỗi năm diện tích nhà ở bình quân đầu ngƣời tăng 0,57 m²/ngƣời. Diện 

tích nhà ở bình quân đầu ngƣời tăng thêm cho thấy nhà ở của ngƣời dân đã đƣợc cải 
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thiện, tuy nhiên chỉ tiêu này vẫn chƣa đạt theo mục tiêu đã đề ra (mục tiêu của Chƣơng 

trình phát triển nhà ở thành phố Cần Thơ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 là 25,5 

m² sàn/ngƣời, mục tiêu đến năm 2020 của Chiến lƣợc phát triển nhà ở quốc gia là 25 m² 

sàn/ngƣời) 

- Chất lƣợng nhà ở đƣợc cải thiện và nâng cao 

Chất lƣợng về nhà ở của ngƣời dân trên địa bàn thành phố Cần Thơ đƣợc cải thiện rất 

nhiều, đến nay trên địa bàn thành phố chỉ còn 38.725 căn nhà ở thiếu kiên cố và đơn sơ 

(giảm 39% so với thời điểm 2014, 58% so với thời điểm năm 2009), nhà ở thiếu kiên cố 

và đơn sơ chủ yếu tập trung tại các khu vực nông thôn 04 huyện, đa phần thuộc sở hữu 

của các hộ dân có thu nhập thấp, điều kiện sống ở chƣa đảm bảo đƣợc điều kiện cải tạo, 

nâng cấp nhàở. 

 Phát triển nhà ở theo dự án có quy mô và đồng bộ với hạ tầng kỹ thuật, nhiều khu 

nhà mới khang trang trên địa bàn Thành phố đã đƣợc xây dựng, hình thành các  khu   đô  

thị   mới,  đồng   bộ,  tƣơng  đối   hoàn  chỉnh   nhƣ   Dự   án Vinhomes Cần Thơ, khu đô 

thị Hƣng Phú, … Nhà ở phát triển đa dạng về kiểu dáng, không gian kiến trúc cũng nhƣ 

nâng cao tính thẩm mỹ về nội thất và ngoại thất. Nhà ở thấp tầng và nhà chung cƣ có kiến 

trúc đẹp, hiện đại, hạ tầng và công năng khá hoàn chỉnh. 

Phát triển nhà ở theo dự án mang đến hình ảnh thành phố hiện đại, thay thế dần các khu 

nhà lụp xụp, nhà trên và ven kênh rạch cần phải đƣợc khuyến khích và tạo điều kiên phát 

triển trong thời gian tới. 

- Tỷ lệ nhà ở chung cƣ cao tầng vẫn còn thấp trong các dự án 

Việc xây dựng nhà ở chung cƣ là xu hƣớng tất yếu tại các đô thị lớn. Nhà ở chung cƣ 

thƣờng có giá thấp hơn so với nhà ở thấp tầng (tƣơng đồng cùng vị trí) vì vậy ngƣời có 

nhu cầu dễ dàng tiếp cận với mức giá của nhà chung cƣ hơn nhà riêng lẻ. Ngoài ra, việc 

xây dựng nhà ở chung cƣ giúp tiết kiệm quỹ đất ở của thành phố, tuy nhiên theo khảo sát 

thì tỷ lệ phát triển nhà chung cƣ trong các dự án trên địa bàn thành phố chỉ chiếm 3,1%, 

thấp hơn rất nhiều so với tỷ lệ đƣợc đặt ra đến năm 2020 của Chiến lƣợc phát triển nhà ở 

quốc gia và mục tiêu của Chƣơng trình phát triển nhà ở thành phố Cần Thơ đến là trên 

60%. Mặt khác, căn cứ điều kiện về địa chất và định hƣớng phát triển đô thị theo 

hƣớng:“…là thành phố sinh thái, văn minh, hiện đại mang đậm bản sắc văn hóa sông 
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nước vùng đồng bằng sông Cửu Long…”, thì cần phải có điều chỉnh đối với việc phát 

triển loại hình này lại cho phùhợp. 

- Nhà ở xã hội 

Tƣơng tự nhƣ việc phát triển chung cƣ trên địa bàn thành phố Cần Thơ, việc phát triển 

nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố vẫn còn rất nhiều hạn chế. Trên địa bàn thành phố 

hiện nay chỉ có 06 dự án nhà ở xã hội dành cho ngƣời thu nhập thấp và công nhân khu 

công nghiệp có tổng quy mô là 2.459 căn hộ với tổng diện tích 166.506 m
2
sàn. Tuy 

nhiên, đến nay mới chỉ hoàn thành và đƣa vào sử dụng 03 dự án có quy mô 647 căn với 

tổng diện tích 31.712,6 m2. 

Việc phát triển dự án nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố thời gian qua đã nhận đƣợc sự 

đồng tình và ủng hộ của các cấp, bộ ngành, địa phƣơng và ngƣời dân. Tuy nhiên, kết quả 

phát triển nhà ở xã hội đến nay không cao do gặp phải hạn chế từ nguồn vốn đầu tƣ và 

quỹ đất sạch hình thành dự án. Do đó, quỹ nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố vẫn chƣa 

đƣợc đáp ứng kịp thời. 

c. So với các thành phố trực thuộc trung ương 

Bảng 44 Các chỉ tiêu phát triển 05 thành phố trực thuộc trung ƣơng 

Chỉ tiêu tại thời điểm 

01/4/2019 

Hồ Chí 

Minh 

Hà Nội Hải 

Phòng 

Đà Nẵng Cần Thơ 

Diện tích bình quân 

(m2/người) 

19,2 25,6 22,5 26,9 22,5 

Nhà thiếu kiên cố và 

đơn sơ (%) 

0,7 0,9 1 0,5 10,6 

Dân số 

(người) 

8.993.082 8.053.663 2.028.514 1.134.310 1.235.171 

Tỷ suất nhập cƣ 

(Người nhập cư/1000 

dân) 

 

91,4 
 

43,8 
 

13,3 
 

83,4 
 

44,9 

Tỷ suất xuất cƣ 

(Người xuất cư/1000 

dân) 

 

15,5 
 

12,4 
 

13,5 
 

15 
 

36 

Tỷ suất di cƣ thuần 

(Số di cư thuần/1000 

dân) 

 

75,9 
 

31,4 
 

-0,2 
 

68,4 
 

9 
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Trong vòng 10 năm (2009-2019), lƣợng nhà ở trên địa bàn thành phố Cần Thơ phát triển 

mạnh mẽ (tăng 38%), cơ bản đã đáp ứng đƣợc nhu cầu của dân số tăng thêm và góp phần 

cải thiện diện tích nhà ở. Tuy nhiên, trong nhóm 05  thành phố trực thuộc trung ƣơng, 

thành phố Cần Thơ là nơi có chất lƣợng nhà ở vẫn còn ở mức thấp, lƣợng nhà ở thiếu 

kiên cố và đơn sơ trên toàn thành phố chiếm tới 10,6 %. Vì vậy trong thời gian tới, thành 

phố cần tiếp tục quan tâm, phát triển nhà ở một cách bền vững, từng bƣớc xóa bỏ nhà ở 

thiếu kiên cố và đơn sơ để đáp ứng với xu hƣớng phát triển, đảm bảo chất lƣợng nhà ở và 

thích ứng với biến đổi khí hậu. 

- Nguyên nhân 

+ Nguyên nhân khách quan 

 Do bối cảnh nền kinh tế thế giới và nền kinh tế trong nƣớc sau khủng hoảng còn 

gặp nhiều khó khăn ảnh hƣởng trực tiếp đến nguồn thu và công tác thu hút đầu 

tƣ của thành phố ảnh hƣởng đến tiến độ đầu tƣ các dự án khu nhà ở nói riêng và 

khu đô thị nói chung; 

 Một số chỉ tiêu đặt ra tại “Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Cần Thơ đến 

năm 2030” không đạt, kinh tế xã hội phát triển chậm hơn dự báo dẫn đến nhà ở 

phát triển chậm, không đạt đƣợc các mục tiêu đề ra. 

 Hệ thống các văn bản quản lý nhà nƣớc về lĩnh vực quản lý phát triển nhà ở, khu 

đô thị thay đổi, thiếu tính ổn định, chƣa có sự thống nhất gây khó khăn trong 

công tác chỉ đạo điều hành tăng thủ tục hành chính (nhƣ Luật Nhà ở 2014, Luật 

Đầu tƣ 2014; Luật Quy hoạch đô thị; Luật Xây dựng, Nghị định 71/2010/NĐ-CP 

và Nghị định 11/2013/NĐ-CP, Nghị định 99/2015/NĐ-CP ...); 

 Về đầu tƣ Nhà ở xã hội hiện nay trên địa bàn thành phố thực hiện chủ yếu từ vốn 

của doanh nghiệp; do vốn đầu tƣ bỏ ra lớn, thời gian thu hồi vốn chậm, lợi nhuận 

không cao; mặt khác gói hỗ trợ lãi suất vay của trung ƣơng chậm triển khai, 

lƣợng vốn hỗ trợ cho vay lãi suất thấp thông qua ngân hàng chính sách địa 

phƣơng thấp. Do vậy, việc kêu gọi đầu tƣ phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn 

thành phố vẫn còn gặp nhiều khó khăn; ngoài ra thủ tục hành chính lựa chọn chủ 

đầu tƣ còn vƣớng mắc do quy định của pháp luật về công tác lựa chọn chủ đầu tƣ 

còn chồng chéo, chƣa cụ thể, quy trình thực hiện nhiều bƣớc, thủ tục phức tạp 

nên trong thực hiện mất rất nhiều thời gian, ảnh hƣởng lớn đến việc thu hút đầu 

tƣ. 

 Việc phát triển nhà ở xã hội cho ngƣời có thu nhập thấp trên địa bàn thành phố 
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chƣa đạt đƣợc kết quả theo mục tiêu của Chƣơng trình phát triển nhà đã phê 

duyệt do nhiều nguyên nhân: 

o Nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố tập trung không đồng đều; 

o Quỹ đất ở riêng lẻ trên địa bàn thành phố còn nhiều, mức giá đa dạng, phù 

hợp với thu nhập của ngƣời dân nên có nhiều sự lựa chọn thay vì mua căn 

hộ chung cƣ tại dự án nhà ở xã hội. 

o Các doanh nghiệp, tổ chức không ƣu tiên đầu tƣ nhà ở xã hội hơn các loại 

hình nhà ở khác do lợi nhuận thấp, nhiều thủ tục, nội dung phức tạp,… 

 Một số nhà đầu tƣ các dự án trong khu công nghiệp chƣa nhận thức đƣợc tầm 

quan trọng, chƣa quan tâm đến việc đầu tƣ xây dựng nhà ở cho công nhân; loại 

hình nhà ở xã hội cho thuê có nhu cầu thực tế nhƣng cần vốn lớn lại khó thu hồi 

vốn nên các doanh nghiệp không muốn thực hiện. 

 Một số nhóm công nhân có xu hƣớng muốn thuê nhà trọ do không phải chịu sự 

quản lý cũng nhƣ chấp hành các nội quy khi ở trong các dự án nhà ở công nhân. 

Vì vậy, đây cũng là một lý do khiến các chủ đầu tƣ nhà ở công nhân e ngại và 

không quyết định đầu tƣ. 

 Thủ tục, quy trình lựa chọn chủ đầu tƣ dự án nhà ở xã hội phục vụ công nhân 

khu công nghiệp còn phức tạp, chủ đầu tƣ hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp 

không đƣợc chỉ định trực tiếp làm chủ đầu tƣ dự án nhà ở công nhân, việc lựa 

chọn chủ đầu tƣ vẫn phải thực hiện theo quy trình của Luật Đấu thầu dẫn đến 

kéo dài thời gian và chi phí cho nhà đầu tƣ. 

 Trình tự thủ tục vay vốn ngân hàng chính sách xã hội đối với cá nhân có thu 

nhập thấp để mua nhà ở xã hội còn rƣờm rà, phức tạp, khó tiếp cận để đƣợc vay 

vốn. 

 Với tốc độ gia tăng dân số còn thấp, quỹ đất phát triển nhà ở trên địa bàn thành 

phố chƣa bão hòa, do đó tâm lý ngƣời dân vẫn ƣu tiên lựa chọn nhà ở riêng lẻ, 

nhiều khi không đảm bảo pháp lý nhƣ mua nền đất nông nghiệp trong các khu 

phân lô bán nền, chứ không muốn ở nhà chung cƣ làm ảnh hƣởng đến phƣơng án 

đầu tƣ khi các chủ đầu tƣ thăm dò nhu cầu thị trƣờng để xây dựng chung cƣ, kể 

cả chung cƣ nhà ở xã hội. 

 Việc bồi thƣờng, giải phóng mặt bằng còn gặp khó khăn do đơn giá bồi thƣờng 

giải phóng mặt bằng chƣa phù hợp với thực tế và thấp; còn thiếu sự đồng thuận 

của ngƣời dân trong công tác bồi thƣờng giải phóng mặt bằng tại một số dự án... 
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+ Nguyên nhân chủ quan 

 Khi xây dựng Chƣơng trình phát triển nhà ở của thành phố đƣợc phê duyệt năm 

2017, các chỉ tiêu phát triển nhà bám sát theo các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã 

hội tại “Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Cần Thơ đến năm 2030” và 

Chiến lƣợc nhà ở quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn 2030. Mặt khác, đến nay một 

số chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội không đạt, dẫn đến các chỉ tiêu phát triển nhà 

ở bị ảnh hƣởng. 

 Quá trình xây dựng, phê duyệt và triển khai thực hiện, thành phố vẫn đang tiến 

hành lập các quy hoạch phân khu nên sau khi chƣơng trình nhà đi vào thực hiện 

đến nay thành phố vẫn chƣa xây dựng đƣợc Kế hoạch phát triển nhà ở 5 năm và 

hàng năm trên địa bàn gây rất nhiều khó khăn trong việc lựa chọn danh mục dự 

án nhà ở, mời gọi đầu tƣ và quyết định các khu vực ƣu tiên phát triển. 

 Công tác phối hợp tại một số cấp chính quyền còn hạn chế, chƣa tạo đƣợc sự 

phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ giữa các cấp, các ngành trong công tác tuyên 

truyền, quản lý đất đai, đầu tƣ, xây dựng phát triển nhà ở,… Dẫn đến huy động 

nguồn lực xã hội hóa cho đầu tƣ phát triển các dự án nhà ở chƣa đạt kết quả nhƣ 

mong muốn. 

 Quan điểm phát triển nhà ở 16.2.

- Chƣơng trình phát triển nhà ở phải phù hợp với chiến lƣợc phát triển nhà ở quốc 

gia, phù hợp với Quy hoạch chung thành phố Cần Thơ đến năm 2030 và Chƣơng 

trình phát triển đô thị tổng thể của thành phố. Định hƣớng phát triển  bền vững và 

thích ứng với biến đổi khí hậu; 

- Phát triển nhà ở là một trong những nội dung quan trọng trong việc phát triển kinh 

tế - xã hội của thành phố, gắn liền với việc chỉnh trang và phát triển đô thị theo 

hƣớng văn minh, hiện đại, đáp ứng tốt hơn nhu cầu nhà ở cho các tầng lớp dân cƣ 

với mức thu nhập khác nhau, đặc biệt là nhà ở cho các đối tƣợng đƣợc hƣởng 

chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội theo Luật Nhà ở, nhằm góp phần đảm bảo an 

sinh xã hội và phát triển thành phố theo hƣớng văn minh, hiện đại; 

- Phát triển nhà ở từng bƣớc đáp ứng nhu cầu nhà ở của ngƣời thu nhập thấp, đáp 

ứng nhu cầu gia tăng dân số không chính thức hàng năm của ngƣời lao động, công 

nhân, các hộ gia đình từ các địa phƣơng khác đến Thành phố sinh sống, học tập và 

làm việc; Tăng tỷ trọng nhà ở cho thuê đối với phân khúc nhà ở giá rẻ để giải 

quyết nhu cầu ở khá lớn của các đối tƣợng có thu nhập thấp tại đô thị, đặc biệt là 
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các hộ gia đình sống trên và ven kênh, rạch cần phải di dời, tái định cƣ hoặc trong 

các chung cƣ cũ, hƣ hỏng nặng, nguy hiểm cần phải sửa chữa, cải tạo, xây dựng 

mới; 

- Phát triển nhà ở gắn với phát triển thị trƣờng bất động sản trên địa bàn thành phố 

và Vùng kinh tế trọng điểm Đồng bằng sông Cửu Long, góp phần đổi mới mô 

hình tăng trƣởng kinh tế thành phố, chuyển dịch cơ cấu theo tầm nhìn  và mục tiêu 

đã nêu tại Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển 

thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045: “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 đồng bằng sông Cửu Long;…”.; 

- Phát triển nhà ở phải đảm bảo đồng bộ với phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ 

tầng xã hội; sử dụng quỹ đất tiết kiệm, hiệu quả; nâng cao chất lƣợng kiến trúc, 

cảnh quan và môi trƣờng. 
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PHẦN II.  QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU VÀ CÁC PHƢƠNG ÁN PHÁT TRIỂN 

KHÔNG GIAN 

 CHƢƠNG 1.  QUAN ĐIỂM VỀ PHÁT TRIỂN KHÔNG GIAN TP. 

CẦN THƠ 

 Tích hợp dựa trên hiện trạng phát triển: 1.1.

- Xây dựng thành phố có khả năng tích hợp cao đồng thời cũng cân nhắc nền tảng 

phát triển sẵn có (khu dân cƣ, khu công nghiệp, di tích lịch sử, các dự án đầu tƣ 

sẵn có.v.) 

- Xây dựng thành phố sinh thái, mang đậm bản sắc sông nƣớc – là nền tảng tạo nên 

thƣơng hiệu của Cần Thơ, thế mạnh hiện trạng của vùng Đồng bằng sông Cửu 

Long. Các yếu tố quan trọng là đa dạng sinh học, cấu trúc nƣớc, vận hành của hệ 

thống nƣớc, cảnh quan thiên nhiên và nhân văn vùng sông nƣớc, đều phải đƣợc 

phục hồi và phát huy, trƣớc khi đặt vấn đề về công năng đô thị. 

 Phát triển kinh tế:  1.2.

- Tận dụng lợi thế riêng biệt của từng khu vực (ví dụ, năng suất nông nghiệp, vị trí 

so với các tỉnh khác ở Đồng bằng sông Cửu Long, cơ sở hạ tầng, khu văn hóa và 

di sản, v.v.) để tối đa hóa các cơ hội kinh tế xanh và các cơ hội có giá trị cao. 

 Cải thiện điều kiện sống:  1.3.

- Cung cấp đủ không gian sống với mật độ phân bổ phù hợp để tạo môi trƣờng sống 

lành mạnh, đáng sống. Không gian Cần Thơ cần thể hiện những quan điểm phát 

triển và quy hoạch không gian tiên tiến nhất trên thế giới, thuận lợi cho phát triển 

những lĩnh vực tiềm năng lâu dài một cách bền vững. 

- Lấy con ngƣời làm trung tâm: Đảm bảo môi trƣờng sống tốt, đầy đủ cơ sở hạ tầng 

chăm sóc sức khoẻ, yếu tố văn hoá xã hội, tiềm năng phát triển về nhân lực về tầm 

nhìn dài hạn.  

 Bảo vệ môi trƣờng: 1.4.

- Phát triển, bảo tồn các không gian xanh và tài nguyên thiên nhiên, tích hợp với các 

thông số về khả năng hồi phục và biến đổi khí hậu. 
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- Khai thác tài nguyên một cách bền vững, đặc biệt tiết kiệm quỹ đất hạn chế của 

Cần Thơ. 

 Hình thành hành lang chiến lƣợc: 1.5.

- Tận dụng tối đa khả năng kết nối đến các sân bay và khu thƣơng mại trung tâm 

(CBD) để phát triển hành lang xã hội và kinh tế trọng điểm 

- Phù hợp với những ý tƣởng chính của quy hoạch vùng ĐBSCL, tăng cƣờng liên 

kết đối trọng với TPHCM trên trục tăng trƣởng Cần Thơ – TP. HCM với kết nối 

nhanh. 

 Hội nhập với khu vực ĐBSCL: 1.6.

- Hội nhập với các tỉnh mới nổi lân cận nhƣ Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang, 

Kiên Giang & Bạc Liêu cũng nhƣ toàn bộ khu vực ĐBSCL. 

- Tận dụng đƣợc lợi thế quan trọng của Cần Thơ, đó là vị trí chiến lƣợc khi là trung 

tâm của ĐBSCL, với những kết nối hạ tầng liên vùng. 

 CHƢƠNG II.  MỤC TIÊU TỔNG QUÁT 

Cần Thơ là thành phố sinh thái, văn minh, hiện đại mang đậm bản sắc văn hoá sông nƣớc 

vùng đồng bằng sông Cửu Long; là trung tâm của vùng về dịch vụ thƣơng 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 hoá, thể thao; là đô thị hạt nhân vùng đồng 

bằng sông Cửu Long; đời sống vật chất và tinh thần của ngƣời dân đạt mức cao; tổ chức 

đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; quốc phòng, an ninh đƣợc bảo đảm 

vững chắc. 

 Mục tiêu về không gian 2.1.

a. Chỉ tiêu về sử dụng đất 

Bảng 45 Chỉ tiêu sử dụng đất vào năm 2030 và 2050 

STT Sử dụng đất 
Hiện 

trạng % 

Quy hoạch SDD 

hiện hữu đến 

2030 % 

Đề xuất 

2030 % 

Đề xuất 

2050 % 

I Đất nông nghiệp 79 72 55 50 
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1.1. Đất lúa 54,6% 48,3% 25 15 

1.2. Thuỷ sản 1,9% 2,1% 5 8 

1.3. Rừng ngập nƣớc 0% 0% 1 2 

1.4. Cây trái 21,4% 19,8% 22 23 

1.5. khác 1,4% 1,8% 2 2 

II Đất phi nông nghiệp: 21 28 45 50 

2.1. Sản xuất (2.3-2.8) 1,1% 3,3% 10 15 

2.2. Hạ tầng (2.9) 6,7% 8,8% 10 10 

2.3. Ở (2.11, 2.12) 6,0% 8,5% 10 10 

2.4. 
Không gian trống (2.10, 

2.17, 2.19, 2.20) 
6,0% 6,2% 10 10 

2.5 Khác 0,8% 1,2% 5 5 

- Giảm diện tích đất nông nghiệp đáng kể, tăng diện tích phi nông nghiệp. 

- Trong nội bộ đất nông nghiệp, giảm tỷ lệ đất lúa, tăng các tỷ lệ đất khác: thuỷ sản, 

rừng ngập nƣớc, cây trái, rau màu. 

- Trong nội bộ diện tích đất phi nông nghiệp, tăng đáng kể diện tích đất sản xuất và 

không gian trống phi nông nghiệp, sau đó đến đất ở và hạ tầng. 

- Đảm bảo những thay đổi chính về cấu trúc sử dụng đất ngay từ giai đoạn 2030, để 

đạt tới tầm nhìn là một đô thị trung tâm vùng. 

b. Chỉ tiêu đất xây dựng đô thị 

- Chỉ tiêu đất xây dựng đô thị phù hợp với đô thị loại I trực thuộc TW và phù hợp 

với tính đặc thù của Thành phố. 

- Đất xây dựng đô thị bình quân khoảng 150 - 200m2/ngƣời.  

- Đất dân dụng các KĐT bình quân khoảng 80 - 90 m2/ng trong đó: 

- Đất ở bình quân khoảng 45 - 55 m2/ngƣời. 

- Đất công trình phúc lợi công cộng khoảng 5 - 8 m2/ngƣời.  

- Đất cây xanh khoảng 8 - 12 m2/ngƣời. 

- Đất giao thông và quảng trƣờng bình quân khoảng 19 - 20m2/ngƣời. 

c. Các chỉ tiêu hạ tầng 
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- Giao thông:  

Tỷ lệ đất giao thông và giao thông tĩnh trong đất xây dựng đô thị đạt tối thiểu 13% 

(tính đến đƣờng khu vực). Mật độ đƣờng 4,5 - 6,5km/km
2
.  

- Cấp nƣớc:  

Tiêu chuẩn cấp nƣớc đô thị loại I khoảng 150 - 180 lít /ng/ngày. Dân cƣ ngoại thành 

60 - 80 lít/ng-ngày. Công nghiệp 40m³/ha/ngày cho 60% tổng diện tích. 

- Cấp điện:  

Chỉ tiêu điện sinh hoạt dân dụng đô thị khoảng 1.100 – 2.100 Kwh/ngƣời/năm, chỉ 

tiêu điện sinh hoạt dân dụng ngoại thành 200 - 500 kW/ng/năm, chỉ tiêu cấp điện công 

nghiệp bình quân 200KW/ha. 

- Thoát nƣớc và vệ sinh môi trƣờng:  

+ Tiêu chuẩn thải nƣớc lấy theo tiêu chuẩn cấp nƣớc tƣơng ứng với từng đối tƣợng. 

Nƣớc thải đƣợc thu gom và xử lý đạt tiêu chuẩn trƣớc khi xả ra môi trƣờng đạt tỷ 

lệ >80%. 

+ Rác thải sinh hoạt 1,3 kg/ngƣời/ngày.đêm. 

Bảng 46 Tổng hợp các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chủ yếu của đô thị vào năm 2030 và 

2050 

STT Các chỉ tiêu Đơn vị 

Chỉ tiêu của 

loại I 
Hiện trạng 

Định hƣớng 

2030 

Định hƣớng 

2050 

Cận 

dƣới 

Cận 

trên    

I 
Quy mô dân số toàn đô 

thị       

1 Dân số nội thị ngƣời 400 2.000 868.839 1.100.000 1.600.000 

2 Tỷ lệ đô thị hóa % 40 70 70 80 84 

II 
Đất đai (Diện tích tự 

nhiên) 
Ha 

  
144.039,95 144.039,95 144.039,95 

1 Đất xây dựng đô thị Ha 
  

29.764 
18.000- 

20.000 

25.000 - 

28.000 
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STT Các chỉ tiêu Đơn vị 

Chỉ tiêu của 

loại I 
Hiện trạng 

Định hƣớng 

2030 

Định hƣớng 

2050 

Cận 

dƣới 

Cận 

trên    

 
Chỉ tiêu m2/ng 

  
29 150 - 200 170- 200 

2 Đất dân dụng đô thị Ha 
  

10.824 8.000-10.000 14.000-16.000 

 
Chỉ tiêu m2/ngƣời 

  
80 70 -80 80-90 

III 
Hệ thống công trình hạ 

tầng đô thị       

1 Nhà ở 
      

a 
Diện tích sàn nhà ở bình 

quân khu vực nội thị 

m
2
 

sàn/ngƣời 
12 15 22,4 29 30 

b 

Tỷ lệ nhà kiên cố, khá 

kiên cố, bán kiên cố khu 

vực nội thị 

% 70 80 89,4 99,5 100 

2 Giao thông 
      

a 

Tỷ lệ đất giao thông khu 

vực NT so với đất xây 

dựng ĐT 

% 16 24 18,23 20 24 

b 
Mật độ đƣờng trong KV 

nội thị (MC≥11,5m) 
km/km

2
 10 13 14,88 18 20 

c 
Tỷ lệ phục vụ vận tải 

hành khách công cộng 
% 15 20 5 10 15 

d 
Diện tích đất giao 

thông/dân số nội thị 
m

2
/ngƣời 13 15 19,93 20 20 

3 Cấp nƣớc 
      

a 
Tiêu chuẩn cấp nƣớc sinh 

hoạt nội thị 
l/ng.ngđ 120 130 130 150 150 

b 
Tỷ lệ dân số KV nội thị 

đƣợc cấp nƣớc sạch 
% 80 85 98 100 100 

b Tỷ lệ dân số KV ngoại thị % 80 85 95,2 98 100 
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STT Các chỉ tiêu Đơn vị 

Chỉ tiêu của 

loại I 
Hiện trạng 

Định hƣớng 

2030 

Định hƣớng 

2050 

Cận 

dƣới 

Cận 

trên    

đƣợc cấp nƣớc sạch 

c Tỷ lệ nƣớc thất thoát % 30 25 20 18 15 

4 Thoát nƣớc 
      

a 
Mật độ đƣờng cống thoát 

nƣớc chính KV nội thị 
km/km

2
 4 4,5 2,98 4,5 4,5 

b 
Tỷ lệ bao phủ hệ thống 

thoát nƣớc 
% 80 90 80 90 95 

c 
Tỷ lệ nƣớc thải sinh hoạt 

đƣợc xử lý 
% 60 70 82 90 95 

d 
Tỷ lệ cơ sở SX mới có 

TXL nƣớc thải 
% 80 100 100 100 100 

5 
Cấp điện và chiếu sáng 

công cộng       

a 
Chỉ tiêu cấp điện sinh 

họat KV nội thị 
kwh/ng/năm 850 1000 2015 1500 1500 

b 

Tỷ lệ đƣờng phố chính 

KV nội thị đƣợc chiếu 

sáng 

% 95 100 100 100 100 

c 
Tỷ lệ ngõ hẻm đƣợc 

chiếu sáng 
% 60 85 90 95 100 

6 
Thông tin, bƣu chính 

viễn thông       

a 
Số máy điện thoại bình 

quân/số dân 
máy/100ng 30 40 160 180 200 

7 Cây xanh 
      

a Đất cây xanh toàn đô thị m
2
/ngƣời 10 15 8 12 15 

b Đất cây xanh công cộng m
2
/ngƣời 5 6 7,9 10 12 
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STT Các chỉ tiêu Đơn vị 

Chỉ tiêu của 

loại I 
Hiện trạng 

Định hƣớng 

2030 

Định hƣớng 

2050 

Cận 

dƣới 

Cận 

trên    

trong KV nội thị 

c 
Đất cây xanh công cộng 

trong KV ngoại thị 
m

2
/ngƣời 5 6 4,5 10 12 

8 

Cây xanh, thu gom xử 

lý chất thải và nhà tang 

lễ 
      

a 
Tỷ lệ chất thải rắn KV 

nội thị đƣợc thu gom 
% 90 100 98 100 100 

b 

Tỷ lệ chất thải rắn KV 

nội thị đƣợc xử lý (chôn 

lấp hợp vệ sinh, tái chế, 

công nghệ đốt) 

% 80 90 98 100 100 

c 

Tỷ lệ chất thải rắn y tế 

nguy hại đƣợc thu gom 

và xử lý đảm bảo tiêu 

chuẩn môi trƣờng đạt 

100% 

% 
  

100 100 100 

d 

Tỷ lệ các cơ sở sản xuất 

mới áp dụng công nghệ 

sạch hoặc trang bị các 

thiết bị giảm ô nhiễm đạt 

100% 

% 
  

100 100 100 

e 

Tỷ lệ các cơ sở gây ô 

nhiễm môi trƣờng 

nghiêm trọng đƣợc xử lý 

đạt 95% 

   
100 100 100 

9 Nhà tang lễ 
      

a 
Số nhà tang lễ khu vực 

nội thị 
nhà 5 7 1 5 7 

10 Rác thải 
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STT Các chỉ tiêu Đơn vị 

Chỉ tiêu của 

loại I 
Hiện trạng 

Định hƣớng 

2030 

Định hƣớng 

2050 

Cận 

dƣới 

Cận 

trên    

a Rác thải Kg/ngƣời 
  

1 1 1,3 

b Tỷ lệ thu gom CTR % 
  

> 80 > 80 > 80 

 

 Sắp xếp và tổ chức không gian phát triển ngành quan trọng của thành phố  2.2.

2.2.1. Nông lâm nghiệp và thủy sản  

a. Nông nghiệp 

- Lúa: Thực hiện chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng cây rau màu, hoa, cây cảnh, cây 

ăn trái nhằm nâng cao thu nhập cho nông dân  

- Rau quả: Xây dựng và hình thành các vùng sản xuất chuyên canh rau quả an toàn 

của thành phố Cần Thơ, góp phần nâng tỷ trọng giá trị sản xuất nông nghiệp ứng 

dụng công nghệ cao của Cần Thơ theo định hƣớng chung của cả nƣớc. Ứng dụng 

giống lai có năng suất, chất lƣợng cao, áp dụng quy trình thâm canh tổng hợp và 

quy trình VietGAP để nâng cao hiệu quả sản xuất và tăng thu nhập cho nông dân. 

Tập trung triển khai thực hiện trên địa bàn có lợi thế nhƣ quận Bình Thủy, Cái 

Răng,Thốt Nốt, Ô Môn và huyện Phong Điền 

- Xây dựng vùng chuyên canh cây ăn trái kết hợp với du lịch sinh thái và du lịch 

nông nghiệp: Phát triển vùng cây ăn trái theo tiêu chuẩn VietGAP, ứng dụng công 

nghệ cao để năng cao năng suất, đạt phẩm chất an tòan vệ sinh thực phẩm tại các 

quận Cái Răng và Bình Thủy, huyện Phong Điền và Thới Lai.  

 

b. Thủy sản 

-  Vùng I: Bao gồm các quận: Thốt Nốt, Ô Môn, Bình Thủy, Ninh Kiều, Cái Răng. 

Bố trí các mô hình nuôi thủy sản: Nuôi cá tra thâm canh ở các cồn và ven sông 

Hậu; nuôi cá rô phi, cá trê, cá lóc,...thâm canh (TC), bán thâm canh (BTC) trong 

ao nuôi chuyên hoặc nuôi trong mƣơng vƣờn, nuôi cá lồng bè, sản xuất và kinh 

doanh cá cảnh; 
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- Vùng II: Bao gồm các huyện: Vĩnh Thạnh, Cờ Đỏ, Thới Lai, Phong Điền; một 

phần diện tích khu vực phía Đông Nam thuộc quận Cái Răng. Bố trí các mô hình 

nuôi thủy sản: Nuôi cá tra thâm canh ở ven sông, kênh; nuôi cá rô phi, cá trê, cá 

lóc,..thâm canh, bán thâm canh trong ao nuôi chuyên hoặc nuôi trong mƣơng 

vƣờn; nuôi kết hợp cá - lúa, tôm càng xanh - lúa, nuôi cá vèo và thủy đặc sản 

- Phát triển vùng chuyên canh cá tra: xây dựng Vùng công nghiệp sản xuất giống cá 

tra tập trung trên địa bàn huyện Cờ Đỏ thành phố Cần Thơ và Vùng nuôi cá tra 

thƣơng phẩm tại khu vực phƣờng Tân Lộc, quận Thốt Nốt. Kết hợp phổ biến các 

quy trình về kỹ thuật ƣơng và nuôi cá tra chuyên canh tới ngƣời dân thông qua các 

khóa tập huấn và tài liệu khuyến ngƣ. 

2.2.2. Công nghiệp  

a. Công nghiệp chế biến thực phẩm 

- Thiết lập cụm chế biến thực phẩm tại phía Đông Nam Ô Môn, nằm gần trục cao 

tốc Châu Đốc – Sóc Trăng, gần sân bay Cần Thơ, thuận tiện cho việc kết nối để 

xuất khẩu.  

- Quy hoạch vùng xác định Cần thơ sẽ phải có một trung tâm đầu mối tổng hợp về 

kinh tế nông nghiệp. Trung tâm này bao gồm tất cả các hoạt động tổng hợp từ chế 

biến, đóng gói, kho bãi, nghiên cứu, công nghệ, du lịch nông nghiệp, đô thị nông 

nghiệp, kết hợp nông nghiệp với sản xuất năng lƣợng tái tạo v.v. Đây là điểm tập 

trung của lĩnh vực công nghiệp chế biến, một trong những lĩnh vực mũi nhọn của 

Cần Thơ. Trung tâm này cần phải vừa nằm trong vùng nông nghiệp, vừa phải gần 

các trung tâm dân cƣ, đô thị, các tiện ích giao thông, bến bãi. Quy hoạch hiện nay 

xác định nhiều điểm trung tâm nhỏ, cho riêng từng chức năng nhƣ lúa, cây trái, 

hoa màu, thuỷ sản v.v. nằm ở nhiều quận huyện khác nhau, để thúc đẩy kinh tế 

từng khu vực, nhất là các khu vực nông thôn. Theo quan điểm của chúng tôi thì 

làm nhƣ vậy không đủ quy mô và tính hấp dẫn. Cần phải tập trung tất cả vào một 

khu vực lớn, có quy mô toàn vùng thậm chí quốc gia, mà các tỉnh khác không thể 

thực hiện đƣợc. Khu này sẽ trở thành động lực phát triển cho cả một vùng lân cận. 

 

b. Công nghiệp năng lƣợng 

Định hƣớng dành quỹ đất lớn cho phát triển năng lƣợng tái tạo, bao gồm cả điện gió 

và mặt trời, kết hợp với sản xuất nông nghiệp nhƣ thuỷ sản, chăn nuôi, để biến Cần Thơ 

thành trung tâm cung cấp năng lƣợng tái tạo của vùng và chủ động hơn về nguồn năng 
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lƣợng. Ngoài ra bố trí xen kẽ những vùng năng lƣợng mặt trời đan xen vào các khu công 

nghiệp, để cung cấp năng lƣợng cục bộ cho các khu vực công nghiệp, nông nghiệp và đô 

thị. 

c. Công nghiệp chế tạo, lắp ráp, chế biến 

Nguyên tắc là tiết kiệm đất, ƣu tiên phát triển công nghệ cao, sạch. Định hƣớng lâu 

dài hiện nay là phát triển công nghiệp ngoài vành đai 1. Tuy nhiên, trong thời kỳ trung 

hạn, vẫn phải chấp nhận phát triển công nghiệp trong vành đai 1, thậm chí công nghiệp 

cũ, vì cần phải giải quyết vấn đề lao động, và tận dụng lực lƣợng lao động, tiếp cận hạ 

tầng kỹ thuật và xã hội hiện hữu. Chỉ có trong vành đai 1 mới đủ sức hấp dẫn nhà đầu tƣ. 

Tuy nhiên, không nên dàn trải ra toàn bộ dải ven sông Hậu. Cần khẳng định là các loại 

công nghiệp này chỉ là giải pháp nhất thời để tạo thu nhập và công ăn việc làm. Đây 

không phải là những lĩnh vực thế mạnh của Cần Thơ cũng nhƣ vùng ĐBSCL, cũng 

không phải là những lĩnh vực chủ chốt lâu dài. Trong tƣơng lai xa, sẽ chuyển đổi dần 

những khu vực công nghiệp này về thành đô thị ven sông Hậu. 

d. Công nghiệp nhỏ, tiểu thủ công nghiệp 

Mục đích là tăng sự đa dạng ngành nghề và thu nhập cho ngƣời dân ở các trung tâm 

thị trấn của các Huyện nhƣ Thới Lai, Cờ Đỏ, Vĩnh Thạnh, để ngƣời dân đỡ phải di cƣ, có 

thể tận dụng không gian sống rộng rãi ở vùng quê và quan hệ xã hội hiện hữu. Những 

không gian này có giá trị về xã hội hơn là những vai trò chiến lƣợc về kinh tế đối với 

thành phố Cần Thơ. 

e. Công nghệ số, công nghệ thông tin 

- Vƣờn ƣơm công nghệ và doanh nghiệp: 

Công năng này là sống còn đối với tƣơng lai phát triển của một đô thị tầm cỡ. 

Công năng này rất cần khu vực gần trung tâm, với mật độ dân cƣ cao, không cần 

nhiều diện tích. Trƣớc mắt tận dụng những không gian trung tâm trong các vùng 

lõi đô thị Ninh kiều, Bình Thuỷ, Cái Răng. 

- Technopolis: 

Có thể tạo ra một vùng trung tâm phát triển các loại công nghệ mới, kết hợp với 

không gian đô thị sinh thái, hấp dẫn để tạo thành một vùng đô thị sinh thái mà hiện 

đại, công nghệ cao. Đây là khu vực vừa có mật độ dân cƣ, vừa có những cảnh 

quan, sinh thái độc đáo để có thể tạo ra một vùng hỗn hợp ở và sản xuất kiểu 

technopolis. Đây sẽ là thế mạnh và là đống góp của Cần thơ nhƣ là một vệ tinh của 
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vùng TPHCM, vì việc kết hợp sản xuất, nghiên cứu công nghệ cao với môi trƣờng 

ở, sống và làm việc thật sạch, đẹp, thơ mộng, có bản sắc, rộng rãi là điều rất cần 

đối với các ngành công nghệ này, nhƣng không dễ đƣợc cung cấp ở khu vực 

TPHCM đất chật ngƣời đông. 

2.2.3. Dịch vụ 

a. Thƣơng Mại 

 Các chợ bán lẻ (chợ dân sinh) 

 

Đối với các khu vực quận, huyện chƣa phát triển sẽ cải tạo, nâng cấp các chợ trên cơ 

sở quy hoạch toàn bộ khu vực chợ theo hƣớng hình thành cụm hay tổ hợp thƣơng mại 

tổng hợp bao gồm các kết cấu hạ tầng bán lẻ nhƣ: dãy ki ốt; cửa hàng, siêu thị (nếu có đủ 

điều kiện),…; Tại địa bàn các xã, phƣờng còn chƣa phát triển sẽ từng bƣớc cải tạo, xây 

dựng mới và mở rộng mạng lƣới chợ (nông thôn) làm nơi trao đổi, buôn bán hàng hóa 

thuận lợi cho cƣ dân, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội (điều kiện giao thông, mật độ 

dân cƣ, qui mô và trình độ sản xuất,…) nhằm đáp ứng nhu cầu trao đổi hàng hóa của 

ngƣời dân 

 

 Siêu thị 

-   Quận Ninh Kiều có thể phát triển siêu thị ở tất cả các quy mô (hạng I, II, III).  

-   Phát triển ít nhất thêm 10 siêu thị hạng III tại các quận, huyện ngoại thành (bao 

gồm Ô Môn, Vĩnh Thạnh, Cờ Đỏ, Phong Điền, Thới Lai) 

 

 Trung Tâm thƣơng mại 

- Phát triển trung tâm thƣơng mại tại các  trung tâm thành phố cũng nhƣ trục kinh tế 

- đô thị quan trọng là trục ven sông Hậu từ Bình Thủy đến Hƣng Phú và các quận 

Ô Môn, Cái Răng.  

- Trung tâm Thƣơng mại hạng I: Cần cân nhắc xây dựng thêm 1 trung tâm thƣơng 

mại hạng I tại quận Ninh Kiều, với mô hình mua sắm all-in-one (tổ hợp TTTM, 

văn phòng, vui chơi giải trí). Hiện đã có một số nhà đầu tƣ tiềm năng cân nhắc dự 

án này, bao gồm AEON Mall, Coop Mart. 

- Trung tâm thƣơng mại hạng II, III: có thể đƣợc xây dựng tại các đô thị loại II trở 

lên (Q. Ô Môn, Q. Bình Thủy, Q. Ninh Kiều, Q. Cái Răng, Q.Thốt Nốt) 
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- Đối với đô thị hạng III, không phát triển các trung tâm thƣơng mại mà có thể phát 

triển thay thế bằng các trung tâm mua sắm . Các trung tâm mua sắm đƣợc xây 

dựng tại các đô thị quy mô loại III trở lên (huyện Vĩnh Thạnh, Thới Lao, Cờ Đỏ, 

Phong Điền). 

 

 Cửa hàng bán lẻ 

Phát triển phổ biến cửa hàng tiện lợi, cửa hàng chuyên doanh, cửa hàng nhƣợng 

quyền thƣơng mại tại các khu, cụm dân cƣ cả ở khu vực thành thị và khu vực nông thôn. 

b. Du lịch  

- Định hƣớng phát triển cho từng loại hình du lịch 

+ Du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo, triển lãm, tổ chức sự kiện, du lịch thƣơng mại, 

hội chợ tập trung khu vực quận Ninh Kiều 

+ Du lịch nghỉ dƣỡng ở khu vực cù lao Tân Lộc (quận Thốt Nốt). 

+ Du lịch văn hóa: Tham quan, lễ hội, di tích lịch sử tại các quận, huyện: Ninh Kiều, 

Bình Thủy, Phong Điền. 

+ Du lịch sinh thái miệt vƣờn huyện Phong Điền. 

+ Du lịch sinh thái sông nƣớc: Cù lao Tân Lộc (quận Thốt Nốt); Cồn Sơn (quận 

Bình Thủy); quận Cái Răng. 

+ Du lịch sinh thái đƣờng sông dọc sông Hậu và sông Cần Thơ. 

+ Các hoạt động vui chơi giải trí đô thị quận Ninh Kiều, quận Cái Răng; vui chơi 

giải trí cao cấp ở Cồn Ấu, cồn Cái Khế. 

c. Logistics 

Phát triển trung tâm logistics tại quận Cái Răng, khu trung tâm logistics hàng không 

tại quận Bình Thủy. Phát triển cảng Cái Cui thành cảng biển quốc tế với dịch vụ logistics 

cảng biển. 

 Không gian phát triển các lĩnh vực dịch vụ khác: y tế, giáo dục, dạy nghề, vui 2.3.

chơi giải trí, văn hoá xã hội  

Cho đến nay, các không gian dành có các loại dịch vụ nhƣ y tế, giáo dục, dạy nghề, vui 

chơi giải trí v.v. chủ yếu mới đƣợc xác định là những công trình theo kiểu hạ tầng xã hội 

đô thị. Tất cả các công trình này sẽ đƣợc cập nhật và phân bổ đất, để đảm bảo Cần Thơ 

có một mạng lƣới hạ tầng xã hội các cấp đầy đủ. Tuy nhiên, để hƣớng tới tầm nhìn là một 
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trung tâm vùng, là một đô thị trực thuộc Trung Ƣơng thì cần khoanh vùng những khu vực 

lớn, là những đô thị y tế và điều dƣỡng, đô thị về dạy nghề và giáo dục đào tạo, đô thị 

chuyên về vui chơi giải trí, văn hoá xã hội, sáng tạo nghệ thuật v.v. 

 Phƣơng án bố trí không gian các công trình, dự án quan trọng, các vùng bảo 2.4.

tồn trong quy hoạch cấp quốc gia, cấp vùng 

2.4.1. Các dự án khu, cụm công nghiệp 

Bảng 47 Danh sách Công trình, dự án cấp quốc gia phân bổ trên địa bàn thành phố 

STT Hạng mục 

Diện tích (ha) 

Địa điểm Quy 

hoạch 

Hiện 

trạng 

Tăng 

thêm 

I ĐẤT KHU CÔNG NGHIỆP 2553,97 542,65 2011,32   

1 Khu công nghiệp Trà Nóc 1 135,67 120,15 15,52 
Quận Bình 

Thủy 

2 Khu công nghiệp Hƣng Phú 1 262,00 90,00 172,00 
Quận Cái 

Răng 

3 Khu công nghiệp Hƣng Phú 2A  134,30 28,04 106,26 
Quận Cái 

Răng 

4 Khu công nghiệp Hƣng Phú 2B  67,00 27,00 40,00 
Quận Cái 

Răng 

5 Khu công nghiệp Trà Nóc 2 155,00 152,16 2,84 Quận Ô Môn 

6 Khu công nghiệp Ô Môn  500,00   500,00 Quận Ô Môn 

7 Dự án KCN - TTCN Thốt Nốt 200,00 62,65 137,35 
Quận Thốt 

Nốt 

+ 
Dự án KCN - TTCN Thốt Nốt (GĐ 

1, GĐ 2) 
174,00 54,65 119,35 

Quận Thốt 

Nốt 

+ 
Mở rộng KCN - TTCN Thốt Nốt 

(GĐ 3) 
10,00   10,00 

Quận Thốt 

Nốt 

+ 
Dự án KCN - TTCN Thốt Nốt (GĐ 

4) 
16,00 8,00 8,00 

Quận Thốt 

Nốt 

8 
Khu công nghiệp Vĩnh Thạnh (GĐ 

1) 
300,00   300,00 

Huyện Thới 

Lai 

9 Khu công nghiệp Vĩnh Thạnh (GĐ 600,00   600,00 Huyện Vĩnh 
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STT Hạng mục 

Diện tích (ha) 

Địa điểm Quy 

hoạch 

Hiện 

trạng 

Tăng 

thêm 

2) Thạnh 

II ĐẤT CỤM CÔNG NGHIỆP 
          

188,42    
           -      

        

188,42    
  

1 
Cụm công nghiệp, tiểu thủ công 

nghiệp Cờ Đỏ 
41,92   41,92 Huyện Cờ Đỏ 

2 Cụm công nghiệp Phong Điền 30,00   30,00 
Huyện Phong 

Điền 

3 
Cụm công nghiệp - Tiểu thủ công 

nghiệp 
25,50   25,50 

Huyện Thới 

Lai 

4 Cụm công nghiệp Vĩnh Thạnh 45,00   45,00 
Huyện Vĩnh 

Thạnh 

5 Cụm công nghiệp Bình Thủy 46,00   46,00 
Quận Bình 

Thủy 

  TỔNG ĐẤT CÔNG NGHIỆP 
       

2.742,39    

    

542,65    

     

2.199,74    
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Hình 43 Bản đồ các khu công nghệ tại Thành phố Cần Thơ 
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Hình 44 Các cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghệ tại TP Cần Thơ 

 

2.4.2. Các công trình văn hoá thể thao:  

Bảng 48 Danh sách Công trình, dự án cấp quốc gia phân bổ trên địa bàn thành phố: 

STT Hạng mục 

Diện tích (ha) 

Địa điểm 
Quy hoạch 

Hiện 

trạng 

Tăng 

thêm 

I 
ĐẤT DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN 

HÓA 
30,06 7,76 22,30   

1 

Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá 

trị Di tích lịch sử Địa điểm thành 

lập Chi bộ An Nam Cộng sản 

3,98 3,97 0,01 
Huyện Cờ 

Đỏ 
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STT Hạng mục 

Diện tích (ha) 

Địa điểm 
Quy hoạch 

Hiện 

trạng 

Tăng 

thêm 

Đảng Cờ Đỏ  

2 
Di tích lịch sử mộ nhà thơ Phan 

Văn Trị (mở rộng) 
4,00 0,24 3,76 

Huyện 

Phong 

Điền 

3 Di tích Khảo Cổ Nhơn Thành 5,00 0,70 4,30 

Huyện 

Phong 

Điền 

4 
Di tích lịch sử Giàn Gừa (mở 

rộng) 
10,28 0,28 10,00 

Huyện 

Phong 

Điền 

5 
Khu di tích chiến thắng Ông Hào 

(mở rộng) 
3,69 2,57 1,12 

Huyện 

Phong 

Điền 

6 Di tích Ông Đƣa 2,00   2,00 
Huyện 

Thới Lai 

7 Mở rộng đền thờ Châu Văn Liêm 0,81   0,81 
Huyện 

Thới Lai 

8 
Mở rộng Di tích lịch sử Linh Sơn 

Cổ Miếu 
0,10   0,10 

Quận Ô 

Môn 

9 
Mở rộng Di tích lịch sử Đình 

Thới An 
0,10   0,10 

Quận Ô 

Môn 

10 

Mở rộng Di tích lịch sử kiến trúc 

nghệ thuật Chùa Cảm Thiên Đại 

Đế 

0,10   0,10 
Quận Ô 

Môn 

II 
ĐẤT DI TÍCH LỊCH SỬ, 

DANH LAM THẮNG CẢNH 
158,72   158,72   

1 Mở rộng vƣờn cò Bằng Lăng 3,00   3,00 
Quận 

Thốt Nốt 

2 DTLS Đình Tân Lộc Đông  0,32   0,32 Quận 
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STT Hạng mục 

Diện tích (ha) 

Địa điểm 
Quy hoạch 

Hiện 

trạng 

Tăng 

thêm 

Thốt Nốt 

3 
Khu du lịch sinh thái cù lao Tân 

Lộc 
41,00   41,00 

Quận 

Thốt Nốt 

4 Khu du lịch sinh thái Phong Điền 40,00   40,00 

Huyện 

Phong 

Điền 

5 Khu du lịch Cồn Sơn 74,40   74,40 

Quận 

Bình 

Thủy 

 

2.4.3. Khu nghiên cứu, đào tạo và cơ sở khoa học và công nghệ 

Bảng 49 Danh sách các khu nghiên cứu, đào tạo và cơ sở khoa học công nghệ 

STT Hạng mục 

Diện tích (ha) 

Địa điểm 
Quy hoạch 

Hiện 

trạng 

Tăng 

thêm 

1 
Trung tâm ứng dụng tiến bộ 

KH&CN thành phố Cần Thơ 
2,15   2,15 

Quận Ninh 

Kiều 

2 

Vƣờn Ƣơm Công nghệ Việt 

Nam - Hàn Quốc (cân đối vào 

đất khu công nghiệp Ô Môn, 

600 ha) 

200,00   200,00 Quận Ô Môn 

3 
Khu nông nghiệp ứng dụng 

công nghệ cao - Khu 2 
244,17   244,17 Huyện Cờ Đỏ 

4 
Khu nông nghiệp ứng dụng 

công nghệ cao - Khu 3 
103,40   103,40 Huyện Cờ Đỏ 

5 
Khu nông nghiệp công nghệ 

cao tại xã Thới Đông 
400,00   400,00 Huyện Cờ Đỏ 

6 
Trung tâm đào tạo, nghiên cứu 

và ứng dụng nông nghiệp công 
30,28   30,28 Huyện Cờ Đỏ 
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STT Hạng mục 

Diện tích (ha) 

Địa điểm 
Quy hoạch 

Hiện 

trạng 

Tăng 

thêm 

nghệ cao 

7 
Khu nông nghiệp công nghệ 

cao - xã Trƣờng Xuân 
200,00   200,00 

Huyện Thới 

Lai 

8 
Khu nông nghiệp công nghệ 

cao - xã Thới Thạnh 
50,00   50,00 

Huyện Thới 

Lai 

9 
Vùng nông nghiệp công nghệ 

cao 
140,00   140,00 

Huyện Thới 

Lai 

10 
Vùng nông nghiệp công nghệ 

cao 
140,00   140,00 

Huyện Thới 

Lai 

11 
Vùng sản xuất nông nghiệp 

công nghệ cao xã Thạnh Tiến 
315,00   315,00 

Huyện Vĩnh 

Thạnh 

12 
Vùng sản xuất nông nghiệp 

công nghệ cao xã Thạnh Quới 
294,00   294,00 

Huyện Vĩnh 

Thạnh 

13 

Vùng sản xuất nông nghiệp 

công nghệ cao ấp E2 - xã 

Thạnh Lợi 

304,00   304,00 
Huyện Vĩnh 

Thạnh 

14 
Khu nghiên cứu ứng dụng công 

nghệ cao 
57,50   57,50 

Huyện Vĩnh 

Thạnh 

15 
Khu đô thị mới và Khu công 

nghệ thông tin tập trung 
72,39   72,39 

Quận Cái 

Răng 

  

KHU NGHIÊN CỨU, ĐÀO 

TẠO VÀ CƠ SỞ KHOA 

HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

2.552,89   2.350,74   

 

2.4.4. Công trình thuỷ lợi 

Bảng 50 Danh sách các công trình thủy lợi 

STT Hạng mục 

Diện tích (ha) Địa điểm 

Quy 

hoạch 

Hiện 

trạng 

Tăng 

thêm  
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STT Hạng mục 

Diện tích (ha) Địa điểm 

Quy 

hoạch 

Hiện 

trạng 

Tăng 

thêm  

1 

Nạo vét, nâng cấp hệ thống 

kênh tạo nguồn, giữ ngọt, 

kiểm soát mặn tuyến Thắng 

Lợi 1 – Bốn Tổng 

3,50   3,50 Huyện Cờ Đỏ 

2 Trạm cấp nƣớc Cờ Đỏ 2,00   2,00 Huyện Cờ Đỏ 

3 Nhà máy nƣớc Cờ Đỏ 0,85   0,85 Huyện Cờ Đỏ 

4 
Tuyến đê bao vƣờn cây ăn trái 

xã Nhơn Ái 
6,31   6,31 

Huyện Phong 

Điền 

5 
Tuyến đê bao Ba Láng - Vàm 

Xáng 
2,00   2,00 

Huyện Phong 

Điền 

6 
Tuyến đê bao Đình Trần - Tân 

Hƣng 
1,00   1,00 

Huyện Phong 

Điền 

7 
Tuyến đê bao Thới An B - Tân 

Hòa - Ba Cao 
1,00   1,00 

Huyện Phong 

Điền 

8 
Nâng cấp đê bao kênh 1000 

(từ kênh G1 - kênh H1) 
1,96 1,50 0,46 

Huyện Vĩnh 

Thạnh 

9 
Nâng cấp Đê bao kênh ranh 

An Giang ( C2-K.Ranh E2F2) 
0,33   0,33 

Huyện Vĩnh 

Thạnh 

10 
Trạm bơm điện E2 - D2 xã 

Thạnh Lợi 
0,09   0,09 

Huyện Vĩnh 

Thạnh 

11 Nâng cấp đê bao Đòn Dông 0,40   0,40 
Huyện Vĩnh 

Thạnh 

12 

Nạo vét, nâng cấp hệ thống 

kênh tạo nguồn, giữ ngọt, 

kiểm soát mặn tuyến Thắng 

Lợi 1 - Bốn Tổng 

0,25   0,25 
Huyện Vĩnh 

Thạnh 

13 

Nạo vét, nâng cấp hệ thống 

kênh tạo nguồn, giữ ngọt, 

kiểm soát mặn tuyến Thắng 

Lợi 2 - Bốn Tổng 

0,30   0,30 
Huyện Vĩnh 

Thạnh 



 
P r o j e c t  r e l a t e d  

 

 

Wednesday, 09 February 
2022 

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ XÂY DỰNG PHƢƠNG 
ÁN BỐ TRÍ KHÔNG GIAN VÀ ĐỊNH HƢỚNG PHÁT 
TRIỂN HỆ THỐNG ĐÔ THỊ - NÔNG THÔN VÀ CÁC 
KHU CHỨC NĂNG 

BH5302-RHD-ZZ-XX-RP-Z-0001 276  

 

STT Hạng mục 

Diện tích (ha) Địa điểm 

Quy 

hoạch 

Hiện 

trạng 

Tăng 

thêm  

14 
Khu xử lý nƣớc thải KDC TT 

Thạnh An 
0,15   0,15 

Huyện Vĩnh 

Thạnh 

15 
Nâng cấp đê bao K.1000 (từ 

kênh E-F) 
0,50   0,50 

Huyện Vĩnh 

Thạnh 

16 
Nâng cấp đê bao K.ranh An 

Giang (từ kênh E2-D2) 
0,32   0,32 

Huyện Vĩnh 

Thạnh 

17 Nâng cấp bờ bao kênh 600 2,19   2,19 
Huyện Vĩnh 

Thạnh 

18 

Dự án phát triển thành phố 

Cần Thơ và tăng cƣờng khả 

năng thích ứng đô thị 

15,22 9,46 5,76 
Quận Bình 

Thủy 

19 
Hồ điều hòa trữ nƣớc làng Đại 

học 
5,85 3,46 2,39 

Quận Bình 

Thủy 

20 
Hồ điều hòa trữ nƣớc Long 

Hòa 
9,37 6,00 3,37 

Quận Bình 

Thủy 

21 Kè rạch Cái Sơn 1,79 1,16 0,63 
Quận Bình 

Thủy 

22 Rạch Bà Bộ 1,02 0,48 0,54 
Quận Bình 

Thủy 

23 

Kè từ UBND phƣờng Thới An 

Đông đến trƣờng MN Thới An 

Đông (440m) 

0,13   0,13 
Quận Bình 

Thủy 

24 

Kè bờ sông Bình Thủy đoạn 

trƣớc khu di tích Quốc Gia 

(chùa Nam Nhã) 

2,39   2,39 
Quận Bình 

Thủy 

25 

Dự án phát triển thành phố 

Cần Thơ và tăng cƣờng khả 

năng thích ứng đô thị 

6,34   6,34 
Quận Ninh 

Kiều 

26 
Kè rạch Cái Sơn – Mƣơng 

Khai 
10,03 5,06 4,97 

Quận Ninh 

Kiều 
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STT Hạng mục 

Diện tích (ha) Địa điểm 

Quy 

hoạch 

Hiện 

trạng 

Tăng 

thêm  

27 Rạch Hàng Bàng 0,81 0,61 0,20 
Quận Ninh 

Kiều 

28 Rạch Cái Nai 0,20   0,20 
Quận Ninh 

Kiều 

29 Rạch Sao 1,12 0,52 0,60 
Quận Ninh 

Kiều 

30 Rạch Bà Bộ 0,12 0,04 0,08 
Quận Ninh 

Kiều 

31 
Rạch Từ Hổ đƣờng Nguyễn 

Văn Cừ 
0,33 0,22 0,11 

Quận Ninh 

Kiều 

32 Rạch Ngã Bát (đƣờng 3/2) 0,44 0,34 0,10 
Quận Ninh 

Kiều 

33 Rạch Ngã Bát 0,10   0,10 
Quận Ninh 

Kiều 

34 Rạch Xẻo Nhum 0,28 0,18 0,10 
Quận Ninh 

Kiều 

35 

Rạch Xẻo lá (ra hẻm 51 - 

đƣờng 3/2) - đƣờng Nguyễn 

Văn Cừ 

0,60 0,50 0,10 
Quận Ninh 

Kiều 

36 

Rạch Ông Tà (ra hẻm 51-

đƣờng 3/2)-đƣờng Nguyễn 

Văn Cừ 

0,52 0,12 0,40 
Quận Ninh 

Kiều 

37 Rạch Mƣơng Củi 0,45 0,30 0,15 
Quận Ninh 

Kiều 

38 Rạch Bà Lễ 0,12 0,07 0,05 
Quận Ninh 

Kiều 

39 
Kè chống sạt lở sông Ô Môn 

(thuộc phƣờng Thới Hòa) 
1,00   1,00 Quận Ô Môn 

40 Kè đƣờng Trƣng Nữ Vƣơng 0,10   0,10 Quận Ô Môn 

41 Kè sạt lở phƣờng Trƣờng Lạc 3,84   3,84 Quận Ô Môn 
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STT Hạng mục 

Diện tích (ha) Địa điểm 

Quy 

hoạch 

Hiện 

trạng 

Tăng 

thêm  

42 

Kè sông Cần Thơ (Bao gồm 

Âu thuyền Đầu Sấu và 3 cống 

ngăn triều: cống rạch Bà Lễ, 

cống rạch Tham Tướng, cống 

Trần Ngọc Quế trên Kè sông 

Cần Thơ) 

39,57   39,57 
Quận Ninh 

Kiều 

  
ĐẤT CÔNG TRÌNH THỦY 

LỢI  
124,88 30,02 94,87   

 

2.4.5. Công trình giao thông 

Bảng 51 Danh sách các công trình giao thông 

STT Hạng mục 

Diện tích (ha) 

Địa điểm 
Quy hoạch 

Hiện 

trạng 

Tăng 

thêm 

1 Đƣờng tỉnh 922         

+ 
Hạng mục: Xây dựng công 

viên mũi tàu 
0,35   0,35 Huyện Cờ Đỏ 

2 
Dự án xây dựng cầu Kênh 

Ngang 
0,50   0,50 Huyện Cờ Đỏ 

3 Đƣờng tỉnh 922B 20,00   20,00 Huyện Cờ Đỏ 

4 
ĐT 919 (Bốn Tổng - Một 

Ngàn) 
        

+ 
ĐT 919 (Bốn Tổng - Một 

Ngàn) dài 6,2km 
3,50   3,50 Huyện Cờ Đỏ 

+ 
ĐT 919 (Bốn Tổng - Một 

Ngàn) dài 1,8km 
2,14   2,14 Huyện Cờ Đỏ 

5 ĐT 921       Huyện Cờ Đỏ 
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STT Hạng mục 

Diện tích (ha) 

Địa điểm 
Quy hoạch 

Hiện 

trạng 

Tăng 

thêm 

+ 

Đƣờng tỉnh 921B (Điểm đầu 

giao với tuyến tránh Thốt Nốt - 

điểm cuối giao với đƣờng cao 

tốc Cần Thơ - Sóc Trăng- Châu 

Đốc) 

9,50   9,50 Huyện Cờ Đỏ 

6 

Đƣờng tỉnh 921 (NC đƣờng 

vào TT xã Thới Đông) dài 

1,4km 

0,42   0,42 Huyện Cờ Đỏ 

7 
ĐT.917 mở mới (đoạn qua địa 

bàn từ ĐT.918 - ĐT.923) 
4,16   4,16 

Huyện Phong 

Điền 

+ TT. Phong Điền 0,66   0,66 
Huyện Phong 

Điền 

+ Giai Xuân 3,50   3,50 
Huyện Phong 

Điền 

8 

ĐT.918 - Đoạn làm mới từ P. 

Long Hòa (Q. Bình Thủy) đến 

X. Giai Xuân (H. Phong Điền) 

2,88   2,88 
Huyện Phong 

Điền 

9 

Nâng cấp cải tạo đƣờng Tỉnh 

923 (đoạn Km11+120-

Km25+380) 

3,26   3,26 
Huyện Phong 

Điền 

10 

Nâng cấp mở rộng Tỉnh lộ 922 

(Đoạn từ Cống Tắc cà Đi 

huyện Thới Lai đến điểm giao 

Quốc lộ 91 Q. Ô Môn) 

4,00   4,00 Huyện Thới Lai 

11 
Khu vực nút giao thông 

(Đƣờng tỉnh 922)  
0,08   0,08 Huyện Thới Lai 

12 QL.91 8,96   8,96 Quận Ô Môn 

13 
QL.91B (Đƣờng Nguyễn Văn 

Linh) mở rộng 
4,00   4,00 Quận Ô Môn 

14 ĐT.917 (Đoạn tuyến nối từ 2,00   2,00 Quận Ô Môn 
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STT Hạng mục 

Diện tích (ha) 

Địa điểm 
Quy hoạch 

Hiện 

trạng 

Tăng 

thêm 

ĐT.920 đến cầu Trà Nóc 2)  

15 ĐT.920B 9,82 4,65 5,17 Quận Ô Môn 

16 

ĐT.920C (nằm trong khu công 

nghiệp Ô Môn) - cân đối vào 

đất khu công nghiệp 

      Quận Ô Môn 

17 ĐT.922 (cũ) mở rộng 1,00   1,00 Quận Ô Môn 

18 
ĐT.922 (mở mới, đoạn từ 

QL.91 - cầu Rạch Nhum) 
2,00   2,00 Quận Ô Môn 

19 

ĐT.922 (đoạn mở mới từ Chùa 

Phƣớc An, quận Bình Thủy - 

huyện Thới Lai) 

10,10   10,10 Quận Ô Môn 

20 

ĐT.923 [Dự án nâng cấp, cải 

tạo đƣờng Tỉnh 923 (đoạn 

Km11+120 - Km25+380 theo 

hình thức hợp đồng BT)] 

3,37   3,37 Quận Ô Môn 

21 
Đƣờng cao tốc Sóc Trăng - 

Cần Thơ - Châu Đốc 
309,00   309,00 

Huyện Vĩnh 

Thạnh 

Huyện Cờ Đỏ; 

Huyện Thới Lai; 

Q. Bình Thủy; 

Ninh Kiều; 

Cái Răng 

22 
Tuyến nối QL91 và tuyến tránh 

TP.Long Xuyên 
2,00   2,00 

Huyện Vĩnh 

Thạnh 

23 

Dự án Đƣờng vành đai phía 

Tây thành phố Cần Thơ (nối 

Quốc lộ 91 và Quốc  

lộ 61C) 

60,00   60,00 

Quận Ô Môn, 

quận Bình Thủy, 

huyện Phong 

Điền, quận Ninh 

Kiều, quận Cái 

Răng 
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STT Hạng mục 

Diện tích (ha) 

Địa điểm 
Quy hoạch 

Hiện 

trạng 

Tăng 

thêm 

  
ĐẤT CÔNG TRÌNH GIAO 

THÔNG 
440,71 4,65 436,06   

 

2.4.6. Công trình hạ tầng Chất thải rắn 

Bảng 52 Danh sách các công trình hạ tầng chất rắn 

STT Hạng mục 

Diện tích (ha) 

Địa điểm 
Quy hoạch 

Hiện 

trạng 

Tăng 

thêm 

1 Trạm trung chuyển rác các xã 4,00   4,00 
Huyện Cờ 

Đỏ 

2 

Quỹ đất xây dựng trạm trung chuyển 

rác và trạm xử lý nƣớc thải thành phố 

phân bổ trên địa bàn huyện 

3,50   3,50 
Huyện 

Phong Điền 

3 

Dự án Xử lý chất thải rắn công 

nghiệp thông thƣờng tại Khu xử lý 

chất thải rắn huyện Thới Lai và dự án 

xử lý chôn lấp chất thải tro bay của 

Nhà máy xử lý chất thải rắn (rác sinh 

hoạt) Cần Thơ 

15,00   15,00 
Huyện Thới 

Lai 

4 Khu xử lý chất thải 0,20   0,20 
Huyện Thới 

Lai 

5 Khu xử lý chất thải 0,20   0,20 
Huyện Thới 

Lai 

6 Khu xử lý chất thải 0,20   0,20 
Huyện Thới 

Lai 

7 Khu xử lý chất thải 0,20   0,20 
Huyện Thới 

Lai 

8 Khu xử lý chất thải 0,20   0,20 
Huyện Thới 

Lai 

9 Khu xử lý chất thải 0,20   0,20 Huyện Thới 
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STT Hạng mục 

Diện tích (ha) 

Địa điểm 
Quy hoạch 

Hiện 

trạng 

Tăng 

thêm 

Lai 

10 Khu xử lý chất thải 0,20   0,20 
Huyện Thới 

Lai 

11 Khu xử lý chất thải 0,20   0,20 
Huyện Thới 

Lai 

12 Khu xử lý chất thải 0,20   0,20 
Huyện Thới 

Lai 

13 Khu xử lý chất thải 0,10   0,10 
Huyện Thới 

Lai 

14 Đất dự trữ khu xử lý rác tập trung 1,16   1,16 
Huyện Vĩnh 

Thạnh 

15 Đất dự trữ khu xử lý rác tập trung 2,50   2,50 
Huyện Vĩnh 

Thạnh 

16 
Nhà máy xử lý nƣớc thải (QH 1/2000 

KĐT AB - MK) 
2,00   2,00 

Quận Bình 

Thủy 

17 
Trạm trung chuyển rác dự kiến (cặp 

QL91B) 
0,16   0,16 

Quận Bình 

Thủy 

18 
Trạm trung chuyển rác Trà Nóc (QH 

1/2000 KDC và chợ Trà Nóc) 
0,07   0,07 

Quận Bình 

Thủy 

19 

Khu xử lý nƣớc thải và điểm trung 

chuyển rác (QH 1/2000 Khu các 

trƣờng ĐH&GDCN) 

2,97   2,97 
Quận Bình 

Thủy 

20 
Trạm trung chuyển rác (QH 1/2000 

KĐT AB - MK) 
0,10   0,10 

Quận Bình 

Thủy 

21 

Trạm xử lý nƣớc thải và trung 

chuyển rác (QH 1/500 KĐT - TĐC 

Cửu Long) 

0,20   0,20 
Quận Bình 

Thủy 

22 
Khu xử lý nƣớc thải (QH 1/2000 

KDC và chợ Trà Nóc) 
0,50   0,50 

Quận Bình 

Thủy 

23 Trạm xử lý nƣớc thải 16,60   16,60 Quận Cái 
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STT Hạng mục 

Diện tích (ha) 

Địa điểm 
Quy hoạch 

Hiện 

trạng 

Tăng 

thêm 

Răng 

24 Trạm trung chuyển rác 0,01   0,01 
Quận Ninh 

Kiều 

25 Trạm trung chuyển rác 1,20   1,20 
Quận Ninh 

Kiều 

26 Trạm trung chuyển rác 0,06   0,06 
Quận Ninh 

Kiều 

27 Trạm xử lý nƣớc thải  0,25   0,25 
Quận Ninh 

Kiều 

28 Khu xử lý nƣớc thải  0,38   0,38 
Quận Ninh 

Kiều 

29 
Khu xử lý chất thải rắn tập trung 

quận Ô Môn (giai đoạn 2) 
26,10   26,10 

Quận Ô 

Môn 

30 
Các trạm xử lý nƣớc thải và trung 

chuyển rác trên địa bàn quận Ô Môn 
2,52   2,52 

Quận Ô 

Môn 

31 Trạm trung chuyển rác các phƣờng  1,74   1,74 
Quận Ô 

Môn 

32 Bãi chứa rác tập trung 0,50   0,50 
Quận Thốt 

Nốt 

33 
Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt quận 

Thốt Nốt 
0,65   0,65 

Quận Thốt 

Nốt 

34 

Các trạm xử lý nƣớc thải và trạm 

trung chuyển rác dự kiến trên địa bàn 

quận 

7,06   7,06 
Quận Thốt 

Nốt 

  
ĐẤT BÃI THẢI, BÃI XỬ LÝ RÁC 

THẢI 
91,13   91,13   

 

2.4.7. Công trình hạ tầng điện lực 

Bảng 53 Danh sách công trình hạ tầng năng lƣợng 
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STT Hạng mục 

Diện tích (ha) 

Địa điểm 
Quy hoạch 

Hiện 

trạng 

Tăng 

thêm 

1 
Đƣờng dây 500kV Ô Môn – 

Thốt Nốt. 
1,57   1,57 Huyện Cờ Đỏ 

2 
Trạm biến áp 110 Kv và 

đƣờng dây đấu nối 
0,59   0,59 

Huyện Phong 

Điền 

3 Đƣờng dây 22 Kv 2,57   2,57 
Huyện Phong 

Điền 

4 Trạm biến áp xã Nhơn Nghĩa 0,05   0,05 
Huyện Phong 

Điền 

5 Trạm quản lý điện 0,12   0,12 
Huyện Thới 

Lai 

6 Trạm quản lý điện 0,08   0,08 
Huyện Thới 

Lai 

7 Trạm quản lý điện 0,03   0,03 
Huyện Thới 

Lai 

8 Trạm quản lý điện 0,03   0,03 
Huyện Thới 

Lai 

9 Đƣờng ống dẫn khí lô B 10,43 10,00 0,43 
Huyện Thới 

Lai 

10 
Đƣờng ống dẫn khí lô B - Ô 

Môn 
23,10   23,10 

Huyện Thới 

Lai 

11 
Đƣờng dây 500kV Ô Môn – 

Thốt Nốt. 
1,38   1,38 

Huyện Thới 

Lai 

12 

Các đƣờng dây cao thế và 

trạm biến áp trên địa bàn 

quận Bình Thủy 

0,58   0,58 
Quận Bình 

Thủy 

13 Tuyến đƣờng dây 22 Kv  1,60   1,60 Quận Cái Răng 

14 Tuyến đƣờng dây 110 Kv  1,00   1,00 Quận Cái Răng 

15 Trạm biến áp 220 Kv 2,00   2,00 Quận Cái Răng 

16 
Công trình trạm biến áp 

110kV Cái Răng và đƣờng 
0,61   0,61 Quận Cái Răng 
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STT Hạng mục 

Diện tích (ha) 

Địa điểm 
Quy hoạch 

Hiện 

trạng 

Tăng 

thêm 

dây đấu nối 

17 
Đƣờng dây và trạm biến áp 

trên địa bàn quận Ninh Kiều 
0,50   0,50 

Quận Ninh 

Kiều 

18 

Trạm biến áp 110 Kv Ô Môn 

và đƣờng dây 110 Kv nhiệt 

điện Ô Môn 

0,14   0,14 Quận Ô Môn 

19 
Đƣờng dây 220 Kv Cai Lậy - 

Trà Nóc (cải tạo, nâng cấp) 
0,25   0,25 Quận Ô Môn 

20 Đƣờng ống dẫn khí lô B 8,30   8,30 Quận Ô Môn 

21 
Đƣờng dây 500kV Ô Môn – 

Thốt Nốt. 
1,07   1,07 Quận Ô Môn 

22 
Trạm biến áp 500kV Thốt 

Nốt 
9,37   9,37 Quận Thốt Nốt 

23 
Đƣờng dây 500Kv Ô Môn - 

Thốt Nốt 
0,94   0,94 Quận Thốt Nốt 

24 

Trạm biến áp 220kV Lấp Vò 

và đƣờng dây 220kV Thốt 

Nốt-Lấp Vò 

0,70   0,70 Quận Thốt Nốt 

25 
Dự án điện năng lƣợng mặt 

trời phục vụ khu công nghiệp 
50,00   50,00 

Huyện Vĩnh 

Thạnh 

  
ĐẤT CÔNG TRÌNH NĂNG 

LƢỢNG 
117,01 10,00 107,01   

 

2.4.8. Công trình hạ tầng viễn thông 

Bảng 54 Danh sách công trình hạ tầng viễn thông 

STT Hạng mục 

Diện tích (ha) 

Địa điểm 
Quy hoạch 

Hiện 

trạng 

Tăng 

thêm 
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1 

Các bƣu điện văn hóa và trạm 

viễn thông trên địa bàn Huyện 

Cờ Đỏ 

1,63   1,63 Huyện Cờ Đỏ 

2 

Các bƣu điện văn hóa và trạm 

viễn thông trên địa bàn huyện 

Phong Điền 

0,15   0,15 
Huyện Phong 

Điền 

3 
Bƣu điện văn hóa các phƣờng 

trên địa bàn quận Bình Thủy 
0,03   0,03 

Quận Bình 

Thủy 

4 
Các bƣu điện văn hóa và trạm 

viễn thông trên địa bàn quận 
0,20   0,20 

Quận Cái 

Răng 

5 

Các bƣu điện văn hóa và trạm 

viễn thông trên địa bàn quận 

Ninh Kiều 

0,40   0,40 
Quận Ninh 

Kiều 

6 TT viễn thông Thốt Nốt  0,10   0,10 
Quận Thốt 

Nốt 

7 Trạm VT Thạnh Hòa 0,03   0,03 
Quận Thốt 

Nốt 

  
ĐẤT BƢU CHÍNH VIỄN 

THÔNG 
2,54   2,54   

 

2.4.9. Công trình quốc phòng 

Bảng 55 Danh sách công trình quốc phòng 

STT Hạng mục 

Diện tích (ha) 

Địa điểm 
Quy hoạch 

Hiện 

trạng 

Tăng 

thêm 

1 

Các căn cứ hậu phƣơng, căn cứ 

chiến đấu và điểm tự chiến đấu 

các xã, thị trấn còn lại trên địa 

bàn huyện 

40,00   40,00 
Huyện Cờ 

Đỏ 

2 
Bệnh viện Quân - Dân y huyện 

Cờ Đỏ (Giai đoạn 2) 
2,60   2,60 

Huyện Cờ 

Đỏ 

3 
Phòng Tác Chiến (mở rộng, Bộ 

tham mƣu Quân khu 9) 
0,23   0,23 

Huyện 

Phong 
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STT Hạng mục 

Diện tích (ha) 

Địa điểm 
Quy hoạch 

Hiện 

trạng 

Tăng 

thêm 

Điền 

4 
Thao trƣờng huấn luyện (mở 

rộng, Bộ tham mƣu Quân khu 9) 
0,87   0,87 

Huyện 

Phong 

Điền 

5 
Căn cứ hậu phƣơng, căn cứ 

chiến đấu và điểm tựa chiến đấu 
17,16   17,16 

Huyện 

Phong 

Điền 

6 

Sở chỉ huy tình trạng khẩn cấp/ 

khu vực phòng thủ huyện (trong 

căn cứ hậu phƣơng) 

8,00   8,00 
Huyện 

Thới Lai 

7 
Sở chỉ huy cơ bản/ Ban CHQS 

huyện (trong căn cứ chiến đấu) 
3,00   3,00 

Huyện 

Thới Lai 

8 
Sở chỉ huy dự bị/ Ban CHQS 

huyện 
3,00   3,00 

Huyện 

Thới Lai 

9 
Công trình cất giấu HC- KT 1/ 

khu vực phòng thủ huyện 
1,00   1,00 

Huyện 

Thới Lai 

10 
Công trình cất giấu HC- KT 2/ 

khu vực phòng thủ huyện 
1,00   1,00 

Huyện 

Thới Lai 

11 
Công trình cất giấu HC-KT 

1/Ban CHQS huyện 
1,00   1,00 

Huyện 

Thới Lai 

12 
Công trình cất giấu HC-KT 

2/Ban CHQS huyện 
1,00   1,00 

Huyện 

Thới Lai 

13 
Cụm điểm tựa phòng ngự cấp 

tiểu đoàn bộ binh 
4,00   4,00 

Huyện 

Thới Lai 

14 
Trận địa phòng ngự cấp đại đội, 

trung đội bộ binh 
1,00   1,00 

Huyện 

Thới Lai 

15 
Trận địa phòng ngự cấp đại đội, 

trung đội dân quân cơ động 
1,00   1,00 

Huyện 

Thới Lai 

16 
Trận địa phòng ngự cấp đại đội, 

trung đội dân quân cơ động 
1,00   1,00 

Huyện 

Thới Lai 
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STT Hạng mục 

Diện tích (ha) 

Địa điểm 
Quy hoạch 

Hiện 

trạng 

Tăng 

thêm 

17 Ban CHQS xã Thới Thạnh 0,30   0,30 
Huyện 

Thới Lai 

18 Ban CHQS xã Trƣờng Thắng 0,13   0,13 
Huyện 

Thới Lai 

19 Ban CHQS xã Trƣờng Xuân 0,12   0,12 
Huyện 

Thới Lai 

20 Ban CHQS xã Thới Tân 0,06   0,06 
Huyện 

Thới Lai 

21 Ban CHQS xã Đông Bình 0,20   0,20 
Huyện 

Thới Lai 

22 Ban CHQS xã Định Môn 0,06   0,06 
Huyện 

Thới Lai 

23 
Mở rộng Ban CHQS xã Đông 

Thuận 
0,10   0,10 

Huyện 

Thới Lai 

24 
Căn cứ hậu phƣơng, căn cứ 

chiến đấu và điểm tựa chiến đấu 
5,00   5,00 

Huyện 

Thới Lai 

25 
Thế trận quân sự khu vực phòng 

thủ huyện Vĩnh Thạnh 
5,00   5,00 

Huyện 

Vĩnh 

Thạnh 

26 
Căn cứ hậu phƣơng huyện Vĩnh 

Thạnh 
15,00   15,00 

Huyện 

Vĩnh 

Thạnh 

27 
Căn cứ chiến đấu huyện Vĩnh 

Thạnh 
10,00   10,00 

Huyện 

Vĩnh 

Thạnh 

28 
Căn cứ hậu phƣơng, căn cứ 

chiến đấu và điểm tự chiến đấu 
10,00   10,00 

Quận Bình 

Thủy 

29 
Ban chỉ huy quân sự phƣờng 

Phú Thứ 
0,10   0,10 

Quận Cái 

Răng 

30 Ban chỉ huy quân sự phƣờng 0,10   0,10 Quận Cái 
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STT Hạng mục 

Diện tích (ha) 

Địa điểm 
Quy hoạch 

Hiện 

trạng 

Tăng 

thêm 

Thƣờng Thạnh Răng 

31 Trạm radar Sƣ đoàn 367 11,00   11,00 
Quận Ô 

Môn 

32 
Ban chỉ huy quân sự quận Ô 

Môn (mở rộng) 
5,01 3,01 2,00 

Quận Ô 

Môn 

33 
Căn cứ hậu phƣơng, căn cứ 

chiến đấu và điểm tựa chiến đấu 
38,00   38,00 

Quận Ô 

Môn 

34 Căn cứ chiến đấu 3,00   3,00 
Quận Thốt 

Nốt 

35 Căn cứ hậu phƣơng 3,00   3,00 
Quận Thốt 

Nốt 

36 Mở rộng BCHQS quận 2,10   2,10 
Quận Thốt 

Nốt 

37 Sở chỉ huy thống nhất 5,99   5,99 
Quận Thốt 

Nốt 

  ĐẤT QUỐC PHÕNG 200,13 3,01 197,12   

 

2.4.10. Công trình an ninh 

STT Hạng mục 

Diện tích (ha) 

Địa điểm 
Quy hoạch 

Hiện 

trạng 

Tăng 

thêm 

1 Trụ sở công an xã Trung Hƣng 0,10   0,10 
Huyện Cờ 

Đỏ 

2 Trụ sở công an xã Thới Đông 0,09   0,09 
Huyện Cờ 

Đỏ 

3 Trụ sở Công an xã Trung An 0,15   0,15 
Huyện Cờ 

Đỏ 

4 
Quỹ đất xây dựng trụ sở công an 

dự kiến tách xã trên địa bàn 
2,26   2,26 

Huyện Cờ 

Đỏ 
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STT Hạng mục 

Diện tích (ha) 

Địa điểm 
Quy hoạch 

Hiện 

trạng 

Tăng 

thêm 

huyện 

5 
Khu liên hợp thể thao công an 

thành phố 
10,00   10,00 

Huyện 

Phong Điền 

6 Trụ sở công an xã Giai Xuân 0,10   0,10 
Huyện 

Phong Điền 

7 Trụ sở công an xã Nhơn Ái 0,10   0,10 
Huyện 

Phong Điền 

8 Trụ sở công an xã Nhơn Nghĩa 0,08   0,08 
Huyện 

Phong Điền 

9 

Quỹ đất an ninh thành phố phân 

bổ trên địa bàn huyện Phong 

Điền 

2,24   2,24 
Huyện 

Phong Điền 

10 Trụ sở công an xã Trƣờng Long 0,07   0,07 
Huyện 

Phong Điền 

11 Trụ sở công an xã Tân Thới 0,12   0,12 
Huyện 

Phong Điền 

12 Phòng cảnh sát PCCC 0,30   0,30 
Huyện Thới 

Lai 

13 

Trụ sở công an  xã  Thới Tân, 

đổi Vị Trí về  khu dân cƣ vƣợt 

lũ 

0,08   0,08 
Huyện Thới 

Lai 

14 

Trụ sở công an  xã Đông Thuận  

đổi Vị trí (Mua lại trụ sở ngân 

hàng Phƣơng Đông) 

0,03   0,03 
Huyện Thới 

Lai 

15 Đất công an dự trữ 3,43   3,43 
Huyện Thới 

Lai 

16 

Trụ sở công an huyện (Hạng 

mục: Giải phóng mặt bằng phía 

trƣớc trụ sở công an huyện tiếp 

giáp quốc lộ 80)  

0,07   0,07 
Huyện Vĩnh 

Thạnh 
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STT Hạng mục 

Diện tích (ha) 

Địa điểm 
Quy hoạch 

Hiện 

trạng 

Tăng 

thêm 

17 
Trụ sở làm việc Công an huyện 

Vĩnh Thạnh 
3,00   3,00 

Huyện Vĩnh 

Thạnh 

18 

Trụ sở làm việc của công an các 

xã, thị trấn thuộc công an huyện 

Vĩnh Thạnh (Trụ sở làm việc 

mới) 

1,10   1,10 
Huyện Vĩnh 

Thạnh 

19 

Trung tâm NCƢD và đào tạo 

huấn luyện PCCC, cứu nạn, cứu 

hộ (địa bàn quận Bình Thủy) 

7,00   7,00 
Quận Bình 

Thủy 

20 
Trƣờng nghiệp vụ cảnh sát nhân 

dân 3 
0,11   0,11 

Quận Bình 

Thủy 

21 
Khu nhà ở cán bộ chiến sĩ cảnh 

sát nhân dân 3 
5,00   5,00 

Quận Bình 

Thủy 

22 
Khu nhà ở cán bộ chiến sĩ công 

an thành phố 
4,00   4,00 

Quận Bình 

Thủy 

23 
Trung tâm huấn luyện bồi dƣỡng 

nghiệp vụ (mở rộng) 
5,00   5,00 

Quận Bình 

Thủy 

24 Nhà tạm giữ và kho vật chứng 2,00 2,00   
Quận Bình 

Thủy 

25 
Nhà tạm giữ công an quận 

(GĐ2) 
0,53   0,53 

Quận Bình 

Thủy 

26 
Công an phƣờng Trà Nóc (Vị trí 

mới) 
0,50   0,50 

Quận Bình 

Thủy 

27 

Tháp tập phục vụ huấn luyện 

CC&CNCH (Mở rộng 

TTHL&BDNV) 

0,50   0,50 
Quận Bình 

Thủy 

28 

Phòng cảnh sát cơ động, huấn 

luyện cảnh khuyển, sân bãi cảnh 

sát đặc nhiệm 

1,20   1,20 
Quận Cái 

Răng 

29 TT nghiên cứu ƢD và ĐT huấn 2,50   2,50 Quận Cái 
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STT Hạng mục 

Diện tích (ha) 

Địa điểm 
Quy hoạch 

Hiện 

trạng 

Tăng 

thêm 

luyện PCCC, CH,CN Răng 

30 Trụ sở công an (KDC lô số 21) 1,00   1,00 
Quận Cái 

Răng 

31 
Trạm PCCC trung tâm (trong 

KDC lô 14A) 
0,45   0,45 

Quận Cái 

Răng 

32 Trụ sở thủy đoàn 3 0,59   0,59 
Quận Cái 

Răng 

33 Phòng trƣng bày hiện vật 0,05   0,05 
Quận Cái 

Răng 

34 Trụ sở công an phƣờng An Bình 0,07   0,07 
Quận Ninh 

Kiều 

35 
Trụ sở công an Thành phố (mở 

rộng) 
6,01 4,08 1,93 

Quận Ninh 

Kiều 

36 

Trung tâm NCƢD và đào tạo 

huấn luyện PCCC, cứu nạn, cứu 

hộ (địa bàn quận Ninh Kiều) 

3,00   3,00 
Quận Ninh 

Kiều 

37 

Trung tâm Chỉ huy tình báo Tây 

Nam Bộ (thuộc Tổng cục V - Bộ 

công an) 

2,63   2,63 
Quận Ninh 

Kiều 

38 Trụ sở Công an phƣờng An Hòa 0,08   0,08 
Quận Ninh 

Kiều 

39 

Quỹ đất xây dựng trụ sở công an 

dự kiến tách xã, phƣờng trên địa 

bàn quận Ninh Kiều 

3,40   3,34 
Quận Ninh 

Kiều 

40 Trụ sở Công an phƣờng Cái Khế 0,12   0,12 
Quận Ninh 

Kiều 

41 
Đội Cảnh sát PCCC quận Ô 

Môn 
0,30   0,30 Quận Ô Môn 

42 Trụ sở công an quận Ô Môn 2,27   2,27 Quận Ô Môn 

43 Nhà tạm giữ công an quận 1,00   1,00 Quận Ô Môn 
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STT Hạng mục 

Diện tích (ha) 

Địa điểm 
Quy hoạch 

Hiện 

trạng 

Tăng 

thêm 

44 
Quỹ đất an ninh thành phố phân 

bổ trên địa bàn quận Ô Môn 
2,64   2,64 Quận Ô Môn 

45 

Trụ sở công an cấp xã và quỹ 

đất giao thông dự trữ trên địa 

bàn thành phố Cần Thơ 

2,77   2,77 
Quận Thốt 

Nốt 

46 
Thủy đội thuộc phòng CSGT 

đƣờng thủy 
0,05   0,05 

Quận Thốt 

Nốt 

47 
Mở rộng công an phƣờng Trung 

Kiên 
0,03   0,03 

Quận Thốt 

Nốt 

 
ĐẤT AN NINH 78,02 6,08 71,88   

 

 Phƣơng án kết nối hệ thống hạ tầng của thành phố với hạ tầng quốc gia và 2.5.

vùng 

2.5.1. Kết nối giao thông 

a. Hạ tầng đƣờng bộ 

Các tuyến cao tốc, quốc lộ theo quy hoạch: Theo Quy hoạch mạng lƣới Đƣờng bộ thời kỳ 

2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đƣợc Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 

số 1454/QĐ-TTg ngày 01/09/2021 qua địa bàn thành phố Cần Thơ có 03 tuyến cao tốc 

kết nối với hệ thống quốc lộ, đƣờng tỉnh, đƣờng liên kết Vùng, 06 tuyến quốc lộ kết nối 

với hệ thống các tuyến đƣờng tỉnh, đƣờng huyện và đƣờng địa phƣơng thông qua 100 vị 

trí kết nối, cụ thể gồm: 

- Trục Cao tốc Bắc – Nam phía Đông (tuyến Cần Thơ - Cà Mau): 01 vị trí kết nối 

- Trục Cao tốc Bắc – Nam phí Tây (tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi): 02 vị trí kết nối 

- Tuyến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng: theo Báo cáo nghiên cứu tiền khả 

thi phƣơng án đầu tƣ xây dựng 02 nút giao kết nối liên thông với đƣờng cao tốc, 

tuy nhiên để đảm bảo thuận lợi, nhanh chóng, hiệu quả trong việc kết nối thành 

phố Cần Thơ với đƣờng cao tốc phục vụ phát triên kinh tế xã nội đề xuất tăng số 

vị trí kết nối lên là 05 vị trí 



 
P r o j e c t  r e l a t e d  

 

 

Wednesday, 09 February 
2022 

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ XÂY DỰNG PHƢƠNG 
ÁN BỐ TRÍ KHÔNG GIAN VÀ ĐỊNH HƢỚNG PHÁT 
TRIỂN HỆ THỐNG ĐÔ THỊ - NÔNG THÔN VÀ CÁC 
KHU CHỨC NĂNG 

BH5302-RHD-ZZ-XX-RP-Z-0001 294  

 

- Quốc lộ 1: 4 vị trí kết nối 

- Quốc lộ 91: 35 vị trí kết nối 

- Đƣờng Nam Sông Hậu: 07 vị trí kết nối 

- Quốc lộ 91B: 11 vị trí kết nối 

- Quốc lộ 61C: 20 vị trí kết nối 

- Quốc lộ 80: 15 vị trí kết nối 

b. Hạ tầng hàng không 

Đƣờng Võ Văn Kiệt là tuyến giao thông huyết mạch đƣờng bộ nối liền Cảng Hàng không 

quốc tế Cần Thơ với trung tâm Thành Phố Cần Thơ. Tuyến đƣờng có vai trò là trục giao 

thông chính trong việc kết nối giữa hệ thống giao thông đƣờng bộ thành phố Cần Thơ nói 

riêng và Vùng ĐBSCL nói chung, tuyến có điểm đầu giao với đƣờng Nguyễn Văn Cừ và 

điểm cuối kết nối vào Cảng Hàng không quốc tế Cần Thơ. Dọc hai bên tuyến đƣờng Võ 

Văn Kiệt có nhiều vị trí kết nối giao thông đối nội, giao thông đối ngoại kết nối ra các 

trục quốc lộ 91 và quốc lộ 91B đi các tỉnh trong Vùng. 

c. Hạ tầng đƣờng thủy nội địa 

Quy hoạch kết cấu hạ tầng đƣờng thủy nội địa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 

2050 đƣợc Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1829/QĐ-TTg ngày 

31/10/2021. Trong đó, có 4 hành lang vận tải thủy khu vực phía Nam (Thành phố Hồ Chí 

Minh - Cần Thơ - Cà Mau, Thành phố Hồ Chí Minh - An Giang - Kiên Giang, Bà Rịa - 

Vũng Tàu - Tây Ninh - Thành phố Hồ Chí Minh và hành lang vận tải thủy kết nối với 

Campuchia qua sông Tiền, sông Hậu). Các tuyến đƣờng thủy nội địa do thành phố quản 

lý nhƣ sông Ba Láng, rạch Phong Điền, rạch Cầu Nhiếm, sông Trà Nóc, kênh Thốt Nốt, 

kênh xáng Ô Môn, kênh KH8, kênh Bốn Tổng, kênh Đứng,… kết nối với các tuyến 

đƣờng thủy nội địa quốc gia, hình thành mạng lƣới đƣờng thủy nội địa từ trung tâm thành 

phố đến các quận, huyện.  

d. Hạ tầng cảng biển 

Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm 

nhìn đến năm 2050 đƣợc Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1579/QĐ-

TTg ngày 22/9/2021. Trong đó, cảng biển Cần Thơ gồm 03 khu bến (khu bến Cái Cui, 

khu bến Hoàng Diệu – Bình thủy, khu bến Trà Nóc – Ô Môn) và 2 bến cảng (bến cảng 

Thốt Nốt và bến cảng khách quốc tế Cần Thơ). Kết nối thông qua hệ thống cảng biển Cần 

Thơ với các hành lang đƣờng thủy nội địa kết nối giữa Tây Nam Bộ về TP. Hồ Chí Minh, 
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Bà Rịa - Vũng Tàu; giữa sông Tiền và sông Hậu; tuyến vận tải thủy quốc tế Cam pu chia; 

nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác tuyến ven biển. Kết nối với hệ thống đƣờng bộ 

thông qua các tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi, tuyến cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Cần Thơ; Châu 

Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng; và các tuyến kết nối từ quốc lộ đến cảng biển. 

e. Hạ tầng đƣờng sắt 

Quy hoạch mạng lƣới đƣờng sắt thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đƣợc 

Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1769/QĐ/TTg ngày 19/10/2021. Trong 

đó Tuyến đƣờng sắt TP Hồ Chí Minh kết nối vùng Đông bằng sông Cửu Long với trung 

tâm kinh tế TP. Hồ Chí Minh và với mạng lƣới đƣờng sắt quốc gia, chủ yếu phục vụ vận 

chuyển hành khách. Phƣơng án tuyến đƣờng sắt TP. Hồ Chí Minh – Cần Thơ đi qua địa 

phận TP. Cần Thơ có tổng chiều dài khoảng 5 km. Kết nối thông qua ga Cái Răng đặt tại 

phƣờng Phú Thứ - quận Cái Răng. 

2.5.2. Kết nối về thuỷ lợi:  

TP. Cần Thơ hiện có một hệ thống sông, kênh tạo nguồn/trục tiêu thoát khá đầy đủ. 

Ngoài sông Hậu, sông Cần Thơ, còn có hệ thống kênh trục và kênh cấp 1 dài khoảng 

779km, trên 2.000 km kênh cấp 2, có chiều rộng trung bình từ 6 ÷ 8 m, cao độ đáy từ –

0,5 đến –2,0 m. Mật độ hệ thống kênh cấp 2 đạt trung bình khoảng 16 m/ha, có vai trò rất 

quan trọng trong việc phân phối nƣớc từ sông, kênh trục, kênh cấp 1 đến các cánh đồng. 

Nhìn chung, mạng lƣới kênh cấp 2 trên địa bàn TP. Cần Thơ khá dày đặc, tuy nhiên hiện 

nay phần lớn đã bị bồi lắng nhiều, khả năng dẫn nƣớc (tƣới/tiêu) bị hạn chế. Đối vớ hệ 

thống kênh cấp 3, mỗi quận, huyện có từ 120 đến 150 kênh cấp 3 các loại. Kênh cấp 3 

thƣờng có mặt cắt: Bmặt = 2 ÷ 2,5 m; cao độ đáy từ 0,0 ÷ -0,5m. 

Hiện nay tại tất cả các khu vực sản xuất nông nghiệp trong TP. Cần Thơ đều đã có hệ 

thống đê, bờ bao kiểm soát lũ. Tuy nhiên, hệ thống đê bao chƣa hoàn chỉnh hoặc xuống 

cấp, đê bao thƣờng đƣợc kết hợp làm các tuyến giao thông bộ hay tuyến dân cƣ, chạy dọc 

theo các kênh trục, kênh cấp 1, với mặt đê rộng từ 2,5 ÷ 3 m, cao trình khoảng từ +1,8 

đến +2,0 m; Bờ bao chạy dọc theo các tuyến kênh cấp 2, có tác dụng kiểm sóat lũ tháng 

Tám, với bề rộng mặt B = 1m ÷ 2m, cao trình +1,5m.  

Việc cấp nƣớc tƣới và tiêu úng cho đất nông nghiệp chủ yếu tự chảy dựa vào năng lƣợng 

thủy triều, Cấp nƣớc tƣới và tiêu động lực chủ yếu thực hiện bằng bơm nhỏ ở cấp 3/nội 

đồng do ngƣời dân đầu tƣ và tự vận hành. Bên cạnh đó, hệ thống thủy lợi Ô Môn-Xà No 

khép kín (đê bao + cống) phục vụ sản xuất nông nghiệp. Hệ thống kiểm soát ngập khu lõi 
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2 quận Ninh Kiều và Bình Thủy (WB3) đang đƣợc xây dựng và dự kiến hoàn thành trong 

năm 2022. 

 

2.5.3. Kết nối hạ tầng viễn thông 

Nguyên tắc: Thực hiện theo các quy định của các Bộ, ngành Trung ƣơng về phƣơng án 

đấu nối công trình hạ tầng cấp quốc gia, cấp vùng vào hạ tầng cấp thành phố đối với từng 

loại hình công trình cụ thể. 

- Trung tâm dữ liệu vùng dự kiến đặt tại Thành phố Cần Thơ. Trung tâm theo công 

nghệ điện toán đám mây trong tƣơng lai với đủ tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn thông 

tin và khả năng tích hợp, sẵn sàng cho phục vụ cho việc tích hợp hạ tầng công 

nghệ thông tin của Thành phố Cần Thơ vào hạ tầng Chính phủ điện tử quốc gia, 

hình thành một hạ tầng điện toán đám mây quốc gia thông suốt, kết nối với mạng 

thông tin hành chính điện tử, tích hợp với Trung tâm tích hợp dữ liệu quốc gia. 

- Kết nối, liên thông hệ thống thông tin của thành phố với các hệ thống thông tin ở 

Trung ƣơng qua hệ thống kết nối NGSP, phục vụ xây dựng Nền tảng tích hợp, 

chia sẻ dữ liệu quốc gia. 

- Xây dựng mạng liên kết giữa công nghiệp CNTT tập trung TP Cần Thơ với các 

trƣờng đại học, viện nghiên cứu, các doanh nghiệp và các cơ quan nhà nƣớc trong 

lĩnh vực CNTT để chia sẻ thông tin, tri thức giữa các đơn vị đào tạo, nghiên cứu 

và các đơn vị sản xuất, kinh doanh. 

2.5.4. Kết nối hạ tầng điện lực 

Nguyên tắc: Thực hiện theo các quy định của các Bộ, ngành Trung ƣơng về phƣơng án 

đấu nối công trình hạ tầng cấp quốc gia, cấp vùng vào hạ tầng cấp tỉnh đối với từng loại 

hình công trình cụ thể. 

Giai đoạn đến năm 2025: 

- Xây mới đƣờng dây 500kV Ô Môn – Thốt Nốt (2 x 35) để giải tỏa công suất 

Trung tâm điện lực Ô Môn;  

- Xây mới đƣờng dây 500kV nối TBKHH Bạc Liêu – Thốt Nốt (2x130) đế đồng bộ 

TBKHH Bạc Liêu;  

- Xây mới đƣờng dây 500kV 500 kV Thốt Nốt – Lấp Vò (2 x 22). 
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Giai đoạn 2026-2030:   

- Xây mới đƣờng dây 500kV đoạn Tiền Giang – Rẽ Ô Môn- Mỹ Tho (4x5) để đấu 

nối với TBA 500kV Tiền Giang; 

- Xây mới đƣờng dây 500kV đoạn Thốt Nôt- Đức Hòa (2 x 135) để đồng bộ tổ máy 

số 2 của TBKHH Bạc Liêu, … 

- Đấu nối trạm 220 kV Sa Đéc chuyển tiếp thêm trên mạch còn lại của DZ 220 kV 

Ô Môn – Vĩnh Long theo chặng Sa Đéc – Rẽ Ô Môn – Vĩnh Long (mạch 2) 2 x 

0,2; 

- Đấu nối trạm 220 kV Long Xuyên chuyển tiếp thêm trên mạch còn lại của DZ 220 

kV Châu Đốc – Thốt Nốt chằng Long Xuyên – Rẽ Châu Đốc – Thốt Nốt (mạch 2) 

2 x 0,1; - Kết nối với lƣới điện quốc gia qua các trạm biến áp 500kV Ô Môn 

và Thốt Nốt, điện áp 500/220/22 kV và các trạm biến áp nâng áp 22/110 kV. Hệ 

thống lƣới điện 220kV và 110kV, lƣới điện trung áp và hạ áp của thành phố truyền 

điện từ các trạm biến áp đƣợc nâng cấp và xây dựng mới về các khu vực thành 

phố, thị xã, khu vực nông thôn, các KCN, CCN. 

- Các nhà máy nhiệt điện ở Ô Môn hòa lƣới điện quốc gia qua các tuyến đƣờng dây 

hiện và sẽ đƣợc nâng cấp theo quy hoạch Điện VIII. 

- Các nhà máy điện mặt trời, điện gió kết nối vào lƣới điện quốc gia qua các trạm 

biến áp, trạm trung gian.                                                                                                              

- Nâng cấp kết nối hạ tầng điện của Thành phố Cần Thơ tại 3 trạm Cần Thơ, Ô 

Môn, Thốt Nốt với hạ tầng điện trong vùng qua các tuyến đƣờng dây 220kV. 

2.5.5. Kết nối hạ tầng cấp nước 

a. Mục tiêu 

Nằm bên bờ sông Hậu, thành phố Cần Thơ có khả năng khai thác một lƣợng nƣớc thô lớn 

và có chất lƣợng tƣơng đối tốt hơn thế nữa với lợi thế nằm ở trung tâm của đồng bằng 

Sông cửu Long khiến cho Cần Thơ xứng đáng với vị thế trở thành trung tâm kết nối hạ 

tầng kỹ thuật của toàn vùng trong tầm nhìn dài hạn.   

Định hƣớng phát triển cho hệ thống cấp nƣớc của thành phố cần đƣợc xây dựng dựa 

trên cơ sở khảo sát, đánh giá năng lực hệ thống cấp nƣớc hiện hữu, trữ lƣợng các nguồn 

nƣớc thô và tính toán dự báo nhu cầu phát triển,  đặc biệt cần lƣu tâm đến các yếu tố thực 
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tiễn để tăng tính khả thi của các dự án . Trong hiện tại và tƣơng lai, hệ thống cấp nƣớc 

cho thành phố đòi hỏi phải có sự phát triển đồng bộ nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, du 

lịch và công nghiệp về cả số lƣợng, chất lƣợng và áp lực nƣớc.  Các phƣơng án mở rộng 

cần có tính mềm dẻo và đặc biệt cần phải đặt trong bức tranh tổng thể về điều tiết, phân 

vùng, kết nối liên khu vực/liên vùng để phát huy hết tiềm năng cũng nhƣ tăng tính an 

toàn cho hệ thống cấp nƣớc. Các nhà máy xử lý nƣớc cần đƣợc nâng cấp, mở rộng hoặc 

xây mới theo phân kỳ đầu tƣ phù hợp với đánh giá trữ lƣợng nguồn nƣớc thô, nhu cầu 

dùng nƣớc trong tầm nhìn dài hạn.  Hệ thống đƣờng ống truyền tải, phân phối cũng cần 

đƣợc phát triển song song, đồng bộ để đạt đƣợc sự hoàn chỉnh và mục tiêu chung. 

b. Phƣơng án kết nối hạ tầng cấp nƣớc 

Kết nội nội bộ Thành Phố 

Với mục đích cấp nƣớc tối ƣu hóa hoạt động của hệ thống cấp nƣớc, tạo điều kiện thuận 

lợi trong công tác quản lý và vận hành, hệ thống cấp nƣớc sẽ đƣợc chia thành các vùng 

cấp nƣớc chính, các vùng này liên kết với nhau để vừa đảm bảo tính chủ động nhƣng 

cũng tăng tính an toàn cho toàn bộ hệ thống tổng thể.   Hệ thống cấp nƣớc Cần Thơ đƣợc 

chia thành 2 vùng cấp nƣớc chính, gồm: 

- Vùng 1: Phía Đông Nam thành phố, bao gồm các quận Cái Răng, Ninh Kiều, Bình 

Thủy, Ô Môn (gồm cả khu Đô thị - Công nghiệp Trà Nóc), và Đô thị sinh thái 

Phong Điền.. Ƣớc tính nhu cầu sử dụng nƣớc sạch khu vực này chiếm 73% tổng 

nhu cầu sử dụng nƣớc sạch toàn thành phố. 

- Vùng 2: Phía Bắc và Đông Bắc thành phố, bao gồm quận Thốt Nốt, và các đô thị, 

khu dân cƣ, công nghiệp dọc Quốc lộ 80, từ Lộ Tẻ đến các thị trấn Vĩnh Thạnh, 

Thạnh An. Nhu cầu dùng nƣớc tại vùng 2 chiếm khoảng gần 25% tổng nhu cầu sử 

dụng nƣớc toàn thành phố. 

Ngoài 2 vùng cấp nƣớc chính ở trên, còn có các khu vực cấp nƣớc nhỏ lẻ là khu vực thị 

trấn Cờ Đỏ, khu vực thị trấn Thới Lai.  

Kết nối liên vùng 

Theo Quyết định “phê duyệt Quy hoạch Cấp nƣớc thành phố Cần Thơ đến năm 2030, 

tầm nhìn đến năm 2050”  do UBND thành phố Cần Thơ ký ngày 19/01/2015, định hƣớng 

xây dựng nhà máy nƣớc Sông Hậu 1 với công suất giai đoạn 1 là 500.000m3/ngày.đêm 
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và giai đoạn 2 là 1.000.000m3/ngày đêm cấp nƣớc cho liên vùng Đồng bằng Sông Cửu 

long.  Tuy nhiên căn cứ vào điều kiện năng lực thực tế nâng cấp và mở rộng của các nhà 

máy trong Thành phố, căn cứ vào thực trạng trữ lƣợng nguồn nƣớc thô cũng nhƣ đánh giá 

ảnh hƣởng của biến đổi khỉ hậu, trong Quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu long thời kỳ 

2021-2030, tầm nhìn 2050 có sự điều chỉnh, theo đó trong giai đoạn từ nay đến năm 2030 

chƣa xây dựng nhà máy nƣớc sông Hậu 1. Từ sau năm 2030, căn cứ vào thực trạng nhu 

cầu sử dụng nƣớc của Thành phố, khả năng đáp ứng của các nguồn nƣớc thô để cân nhắc 

việc xây dựng nhà máy này. 

Do vậy có thể nói trong giai đoạn từ nay đến 2030, hệ thống Cấp nƣớc Thành phố Cần 

Thơ tạm thời chƣa có kết nối vùng.   
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PHẦN III.  PHƢƠNG ÁN PHÁT TRIỂN KHÔNG GIAN ĐÔ THỊ VÀ HẠ TẦNG 

KỸ THUẬT 

 CHƢƠNG 1. CÁC PHƢƠNG ÁN PHÁT TRIỂN KHÔNG GIAN 

 Phƣơng án 1 1.1.

Phƣơng án này đi theo định hƣớng quy hoạch xây dựng TP năm 2013. 

Hình 45 Phƣơng án phân bổ không gian theo phƣơng án 1 

 
- Tập trung phát triển 3 khu vực: Khu 1 từ Bình Thuỷ đến Cái răng - phát triển dọc 

sông Hậu; Khu 2 ở Ô môn, phát triển từ trục giữa về hƣớng tây- kết nối vào cao 

tốc An Giang- Cần thơ tƣơng lai; Khu 3 ở Thốt nốt- bám vào sông Hậu và tuyến 

cao tốc Lộ tẻ - Rạch sỏi. 

- Tạo một trục giao thông chính đa phƣơng tiện kết nối 3 khu, với những công trình 

công cộng chính cấp vùng, tỉnh nằm dọc theo trục. 

- Giữ lại tất cả các vùng đô thị sinh thái, miệt vƣờn hiện hữu thành dạng công viên 

sinh thái. 

- Các vùng phát triển mới đƣợc xây dựng trên các nền đất cao thấp khác nhau, với 

nhu cầu thích ứng BĐKH khác nhau. (Terracing) 
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- Ƣu điểm: Phƣơng án này đáp ứng đƣợc tất cả các yêu cầu cơ bản đặt ra: hiện đại, 

bản sắc sông nƣớc, sinh thái, bền vững, tiết kiệm tài nguyên, ứng phó tốt với 

BĐKH. 

- Nhƣợc điểm:  

+ Vấn đề lớn nhất là tuyến hạ tầng đa phƣơng tiện là tiền đề cho phát triển. 

Tuyến này yêu cầu đầu tƣ ban đầu rất lớn. Trên thực tế có nhiều vƣớng mắc 

khi triển khai tuyến trung tâm này, nhất là ở đoạn giữa- Ô môn, khó có thể mở 

rộng đƣợc tới 80m nhƣ quy hoạch. 

+ Vấn đề lớn thứ hai là những khu đô thị, công nghiệp mới đều nằm ở vùng đất 

trũng. Muốn có một diện tích phát triển cần tái cấu trúc một vùng rộng lớn, 

chứ không chỉ khoanh riêng vùng cần phát triển. Việc tạo các terrace khác 

nhau theo quy hoạch cần có đầu tƣ ban đầu rất lớn và đồng bộ. 

+ Vấn đề lớn thứ ba là sức hút của các khu mới Ô môn, Thốt nốt chƣa cao. 

+ Vấn đề lớn thứ tƣ là giữa các khu đô thị và những vùng xanh, vùng nông 

nghiệp không có nhiều liên thông với nhau. Những vùng xanh, vùng nông 

nghiệp đƣợc xác định là các vùng dạng bảo tồn, để tạo cảnh quan cho khu vực 

đô thị. Nhƣng ở đây hiện đang có rất nhiều dân cƣ sinh sống. Mật độ dân cƣ 

không kém hơn nhiều so với các đô thị. Vì thế, cần có động lực kinh tế để họ 

có thể phát triển, thì mới có thể bảo tồn đƣợc các không gian xanh. 

+ Hiện nay, các quy hoạch phân khu, chi tiết và dự án ở Cần Thơ vẫn theo định 

hƣớng của quy hoạch chung này, tuy nhiên không giải quyết đƣợc những khâu 

đột phá chính mà quy hoạch chung này đƣa ra: Trục chính đa phƣơng tiện, bảo 

tồn vùng đô thị sinh thái ở tất cả các quận, phát triển các khu công nghiệp mới 

tập trung, tạo ra những nền terrace khác nhau cho phát triển. 

 Phƣơng án 2 1.2.

Đây vốn là định hƣớng từ trƣớc của Cần Thơ, phát triển thành dải song song dọc sông 

Hậu. Trong lịch sử, phát triển Cần Thơ bám sát quốc lộ 91 sát sông hậu. Theo quan điểm 

của ngành Giao thông, xác định tuyến Nam sông Hậu đang quy hoạch trƣớc mắt là đƣờng 

vành đai 1. Phát triển dải đô thị từ sông Hậu ra tới vành đai 1. Tiếp theo đó sẽ lấy tuyến 

cao tốc nam sông Hậu theo quy hoạch trƣớc đây là vành đai 2, phát triển đô thị một dải 

nữa ra tới vành đai 2. Khi đó, vành đai 1 trở thành trục chính đô thị.  
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Hình 46 Phƣơng án phân bổ không gian theo phƣơng án 2 

Ngoài các đƣờng song song với sông Hậu, có các tuyến cao tốc, tỉnh lộ, kênh trục vuông 

góc với sông Hậu, tạo thành mạng bàn cờ. Đặc trƣng của cấu trúc mạng ô cờ là phát triển 

đồng đều. 

- Ƣu điểm: Cấu trúc đơn giản, dễ quy hoạch 

- Nhƣợc điểm:  

+ Không đạt đƣợc bất kỳ tiêu chí nào trong các tiêu chí sinh thái, bản sắc sông nƣớc, 

hiện đại văn minh. 

+ Cấu trúc này can thiệp rất lớn vào hiện trạng, không phát huy những bản sắc chính 

về điều kiện tự nhiên, văn hoá xã hội của Cần thơ. Diện tích phát triển đô thị rất 

lớn nhƣng rất tốn kém do hệ thống giao thông sẽ cắt ngang tất cả mạng nƣớc tự 

nhiên. Không có môi liên hệ gì giữa phần đô thị và phần nông thôn, không tạo ra 

động lực gì cho toàn bộ khu vực ngoài vành đai 2. 

 Phƣơng án 3 1.3.

- Phát triển thành các hub phi tập trung 
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Hình 47 Phân bổ không gian theo phƣơng án 3 

- Phát triển các điểm hội tụ nhỏ, phi tập trung, nằm ở các nút giao với liên kết giao 

thông vùng, bao gồm liên kết hàng không, đƣờng thuỷ, đƣờng bộ, đƣờng sắt. 

- Mỗi một điểm hội tụ có thể có một chủ đề phát triển kinh tế 

- Giữ lại cấu trúc đô thị sinh thái hiện hữu. 

- Lấy tuyến Nam sông Hậu làm trục chính đô thị, kết nối các khu 

- Ƣu điểm: 

+ Khả thi, linh động. Tiết kiệm quỹ đất, bảo vệ đƣợc những khu vực đô thị sinh 

thái hiện hữu. Tận dụng đƣợc những cơ hội kết nối vùng. Phân bổ các động lực 

phát triển kinh tế đều ra các vùng, đặc biệt là các khu dân cƣ nông thôn. 

- Nhƣợc điểm: 

+ Không tạo đƣợc hiệu ứng tích hợp, đủ sức hấp dẫn để thu hút đầu tƣ quy mô 

lớn. Không thực sự hiện đại. Không có liên kết giữa phần cũ và phần mới, khó 

tạo ra bản sắc sông nƣớc, mặc dù giữ lại những phần đô thị sinh thái, miệt 
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vƣờn. Những phần cũ thì không có đƣợc nâng cấp đồng bộ, phần mới thì khó 

tạo ra bản sắc. 

+ Đây là phƣơng án hƣớng tới việc cải thiện điều kiện hiện trạng, với từng bƣớc 

cải thiện nhỏ, dẫn tới hiệu quả tổng thể. Với phƣơng án này, về cơ bản cũng có 

thể đạt đƣợc những tiêu chí về phát triển kinh tế mà phƣơng án 2 về Kinh tế 

đƣa ra. Tuy nhiên, để nói là Cần thơ sẽ trở thành trung tâm vùng, cực đối trọng 

với TPHCM hay là một đô thị tầm cỡ, trực thuộc trung ƣơng thì chắc chắn 

không thể đƣợc. 

 Phƣơng án 4  1.4.

- Phát triển tập trung quy mô lớn, tận dụng kết nối liên vùng 

 

Hình 48 Phân bổ không gian theo phƣơng án 4 

- Coi Cần Thơ nhƣ một phần của hành lanh phát triển nam sông Hậu, với tuyến cao 

tốc An Giang- Trần đề là trục kết nối chính, thay vì Cần thơ là một đô thị biệt lập. 
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- Coi toàn bộ Cần thơ là một chuỗi đô thị, với 4 vùng phát triển đô thị khác nhau, 

mỗi vùng đều có phần lõi phát triển, với những động lực về sản xuất, thƣơng mại 

dịch vụ và đô thị và những không gian xanh, sinh thái, nông nghiệp xung quanh, 

và những kết nối liên vùng chính theo trục Bắc nam, vuông góc với sông Hậu và 

kết nối về phía Nam cũng nhƣ phía TPHCM. 

- Tuyến Cao tốc An Giang- Cần thơ sẽ là trục nối các vùng đô thị này với nhau, liên 

kết với phát triển tiếp ở An Giang, Hậu Giang thành một chuỗi đô thị nam sông 

Hậu. 

- Tuyến Nam sông Hậu hay là vành đai 1 sẽ liên kết nội thị các khu vực đô thị chính 

phía đông đƣờng cao tốc với nhau thành chùm đô thị chính của Cần thơ phía Đông 

trục cao tốc. 

- Khoanh vùng 3 khu vực phát triển đô thị sinh thái sông nƣớc theo 3 lƣu vực sông 

Cần Thơ, Ô môn, Thốt nốt, bao gồm cả đô thị hiện hữu và khu vực kênh rạch tự 

nhiên, miệt vƣờn. Trƣớc hết, tới giai đoạn 2030, tập trung phát triển 3 khu vực 

này. 

- Ƣu điểm: 

+ Rõ ràng về chiến lƣợc phát triển và liên kết vùng, tạo thành trục động lực của 

vùng. 

+ Khả thi, trƣớc mắt tập trung phát triển cấu trúc và bản sắc, dựa trên các giá trị 

hiện hữu. Chỉ cần phát triển những khu vực này là có thể đạt đƣợc tất cả các 

tiêu chí đề ra cho tầm nhìn và phát triển kinh tế xã hội. 

+ Tận dụng triệt để việc mở tuyến cao tốc giữa là Ô môn- Giồng Riềng. 

+ Trong tƣơng lai xa, có thể tập trung làm những khu đô thị kết hợp với sản xuất 

mới, hiện đại, đƣợc bảo vệ tốt trƣớc những ảnh hƣởng của BĐKH. 

+ Có thể kết hợp các dự án lớn hiện hữu. 

+ Trong tƣơng lai gần vẫn có thể kết hợp các ý tƣởng về hub phân tán, nếu có 

nhu cầu. 

- Nhƣợc điểm: 

+ Có quá nhiều trục phát triển so với một đô thị quy mô nhƣ Cần Thơ. 

+ Không phát huy hết vai trò của tuyến trung tâm đô thị là đƣờng nam sông 

Hậu, là tuyến có thể sẽ đƣợc làm trƣớc cả tuyến cao tốc Ô môn - Giồng Riềng. 

 Phƣơng án 5  1.5.

- Phƣơng án chọn: Chia 3 vùng chính 
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Hình 49 Phƣơng án phân bổ không gian theo phƣơng án 5 

 

- Tƣơng tự nhƣ phƣơng án 4, cũng coi Cần thơ là một chuỗi đô thị nằm dọc theo 

tuyến cao tốc nam sông Hậu, tạo thành hành lang kinh tế Nam sông Hậu, nhƣng 

thay vì chia làm 4 đô thị thì chia làm 3 vùng đô thị chính là vùng đô thị phía nam, 

bao gồm các quận Ninh Kiều, Bình Thuỷ, Cái răng, huyện Phong Điền, thuộc 

vùng lƣu vực sông Cần thơ. Vùng phía bắc, bao gồm toàn bộ vùng còn lại phía 

đông tuyến cao tốc An Giang- Cần thơ và vùng phía tây cao tốc. 
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Hình 50 Cấu trúc không gian cho hoạt động kinh tế sã hội theo phƣơng án 5 

 

- Mỗi một vùng đô thị đều có kết nối cao tốc về phía nam và TPHCM cũng nhƣ 

đƣợc kết nối với nhau bởi cao tốc An Giang-Trần Đề 

- Mỗi vùng đô thị đều có những khu vực lõi đô thị tập trung, có vùng công năng 

kinh tế, sản xuất và vùng đô thị sinh thái, xanh, nhấn mạnh vào bản sắc sông nƣớc. 

- Trong nội bộ Cần thơ, hai vùng lớn phía đông đƣợc kết nối với nhau bởi một trục 

đô thị dọc theo tuyến giao thông chính đa phƣơng tiện là chuyến Nam sông Hậu. 

- Ƣu điểm: Có tất cả các ƣu điểm của phƣơng án 4, nhƣng thực tế hơn, vì tập trung 

vào phát triển hai bên tuyến Nam sông Hậu, là một tuyến đã có quyết định, và 

cũng kế thừa ý tƣởng của quy hoạch xây dựng vùng tỉnh năm 2013 là có một trục 

chính đô thị đa phƣơng thức kết nối toàn bộ vùng đô thị chính của Cần thơ thành 

một đô thị duy nhất. 

 CHƢƠNG II. PHƢƠNG ÁN TỔ CHỨC KHÔNG GIAN CÁC HOẠT 

ĐỘNG KINH TẾ CỦA THÀNH PHỐ 
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 Tổ chức không gian kinh tế theo các trung tâm kinh tế động lực và hành lang 2.1.

kết nối 

 

Hình 51 Bản đồ định hƣớng phát triển trung tâm kinh tế động lực đến năm 2030 

 

Về cơ bản, Cần Thơ tới 2030 đƣợc xác định có hai trung tâm kinh tế động lực, một ở phía 

Bắc, từ Thốt Nốt kéo dọc theo tuyến đƣờng quốc lộ 80 và Cao tốc Lộ Tẻ, Rạch Sỏi; và 

một ở phía Nam, xung quanh khu vực trung tâm hiện hữu Ninh Kiều, Bình Thuỷ, Cái 

Răng.  

Cụm phía Bắc thiên về công nghiệp, cụm phía Nam đa chức năng, nhƣng thiên về đô thị, 

thƣơng mại, dịch vụ. 
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Hai cụm này đƣợc kết nối với nhau bởi tuyến đƣờng đa phƣơng thức Nam sông Hậu. 

Tới tầm nhìn 2050, có thể hình thành thêm trung tâm thứ 3 ở Ô Môn - Thới Lai, dọc theo 

tuyến Ô Môn - Giồng Riềng. 

 

Hình 52 Bản đồ định hƣớng phát triển trung tâm kinh tế động lực đến năm 2030 

 Kết nối liên huyện, liên quận 2.2.
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Hình 53  Bản đồ phân vùng phát triển liên không gian quận huyện 
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Hình 54  Cấu trúc không gian cho phát triển kinh tế xã hội TP Cần Thơ 2030 

 

(i). Liên kết bốn quận Ninh Kiều - Bình Thuỷ - Cái Răng - Phong Điền thành cụm đô thị 

lƣu vực sông Cần Thơ: Trong đó, Ninh Kiều và Cái Răng tạo thành vùng trung tâm, nằm 

hai bên sông Cần Thơ, Ninh Kiều là đô thị cổ, Cái Răng là nửa đô thị mới, liên kết chặt 

chẽ với nhau, thành một đô thị hai bên sông.  

Mở rộng tiếp sang Bình Thuỷ, Phong Điền, tạo thành một vùng đô thị động lực, với rất 

nhiều cụm công năng khác nhau, là các vùng công năng cấp vùng và cấp quốc gia, tạo ra 

các động lực mới cho phát triển Cần Thơ. Tổ hợp này sẽ khiến cho Cần Thơ thực sự có 

thể trở thành trung tâm vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đồng thời, các tổ hợp công năng 

này cũng cần phải phát huy bản sắc sẵn có của khu vực Bình Thuỷ, Phong Điền, Cái 

Răng hiện hữu. Có thể coi vùng này là vành đai thứ hai. Nếu khu vực trong vành đai 1 là 

vùng lõi đô thị thì vành đai 2 là vùng sản xuất, thƣơng mại dịch vụ. 
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Vùng ngoài cùng sẽ là một phần phía Tây của huyện Phong Điền, xác định là vùng đô thị 

sinh thái. 

(ii). Liên kết các quận huyện Ô Môn, Thốt Nốt, Cờ Đỏ, Thới Lai, Vĩnh Thạnh thành khu 

vực phía bắc. Trong đó, vùng lõi đô thị sẽ tập trung chính ở dọc hai bên tuyến Nam sông 

Hậu, và cải thiện các trung tâm quận, huyện hiện hữu. Vùng công nghiệp chính nằm trên 

địa bàn Thốt Nốt và Vĩnh Thạnh. Còn lại là khu vực nông nghiệp công nghệ cao. 

(iii). Liên kết các huyện Thới Lai, Cờ Đỏ, Vĩnh Thạnh thành vùng đô thị phía tây đƣờng 

cao tốc An Giang - Trần Đề. 

 

 Các khu vực hạn chế phát triển 2.3.

Cần Thơ không có các khu vực hạn chế phát triển. Nhƣng nhìn chung, với cấu trúc hiện 

trạng của Cần Thơ, nguy cơ sụt lún đồng bằng, ngập lụt đô thị, không nên xây dựng quá 

tập trung, cao tầng. Thành phố cần có cấu trúc đô thị vẫn đạt đƣợc mật độ dân cƣ cao 

trong các quận, nhƣng vẫn có đƣợc sự phân tán, đan xen với cảnh quan, sinh thái. 

Về cơ bản, cần hạn chế phát triển sát mép nƣớc của các hệ thống sông ngòi, kênh 

rạch. 

 Các khu quân sự, an ninh quốc phòng 2.4.

Đề xuất dịch chuyển các khu an ninh quốc phòng hiện hữu ở quận Bình Thuỷ về phía 

Tây đƣờng Võ Văn Kiệt. Có thể mở rộng diện tích đất an ninh quốc phòng. 

Không nên để đất an ninh quốc phòng chia cắt khu vực đô thị Bình Thuỷ hiện hữu, mà 

nên biến thành một vùng đô thị an ninh quốc phòng về phía bên tây đƣờng Võ Văn Kiệt. 

 CHƢƠNG III. PHƢƠNG ÁN TỔ CHỨC HỆ THỐNG ĐÔ THỊ VÀ NÔNG 

THÔN 

 Phân loại đô thị 3.1.

Để Cần Thơ trở thành đô thị loại I, 5 quận nội thành cần đạt đô thị loại I và các trung tâm 

huyện đạt đô thị loại IV. Tuy nhiên, Cần Thơ chƣa đáp ứng đƣợc tiêu chuẩn với mật độ 

dân số hiện tại. Mục tiêu trở thành đô thị loại I là mục tiêu rất dài hạn. Với phạm vi của 

quy hoạch này, Cần Thơ nên ƣu tiên mục tiêu toàn bộ Cần Thơ là một đô thị với tổng dân 
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số khoảng 1,5 triệu ngƣời, có tính chất chung là một đô thị sinh thái, dân cƣ đan xen với 

cảnh quan nông nghiệp. Khu vực Ninh Kiều - Cái Răng (một số phƣờng trung tâm Cái 

Răng) sẽ là vùng lõi, cần đạt mật độ khoảng 8000 - 10.000 ngƣời/km2, với quy mô dân 

số khoảng 500 nghìn ngƣời.  

Tỷ lệ đô thị hoá khi đó là 100%, tuy nhiên, tỉ lệ phi nông nghiệp là quan trọng hơn cả (do 

tỉ lệ đô thị hoá phụ thuộc vào việc quy định ranh giới nội thị thay vì mật độ dân số). Tỉ lệ 

phi nông nghiệp cần đạt khoảng 90%. Với mục tiêu tỉ trọng lĩnh vực nông nghiệp trong 

nền kinh tế đạt mức dƣới 6%, tỉ lệ lao động không nên vƣợt ngƣỡng 10% tổng lao động. 

Chênh lệch lớn về thu nhập có thể xảy ra nếu tỉ lệ lao động không đƣợc phân bố đồng 

đều.  

 Phân vùng đô thị 3.2.

Trong tƣơng lai, khi có những hệ thống kết nối cao tốc vùng mới, cấu trúc đô thị của Cần 

Thơ sẽ có nhiều thay đổi lớn. Thay vì chỉ có một hƣớng là sông Hậu, Cần Thơ tƣơng lai 

sẽ có cả những hƣớng tổ chức không gian liên quan tới các tuyến cao tốc chính. Mặt 

khác, quan điểm của quy hoạch này là không phân biệt thành đô thị và nông thôn, mà coi 

toàn bộ lãnh thổ Cần Thơ là một đô thị, với những vùng đô thị khác nhau. 

Từ đó, có thể phân vùng khu vực Cần Thơ thành 3 vùng sau: 

- Vùng đô thị chính phía nam, bao gồm các quận Ninh Kiều - Bình Thuỷ - Cái 

Răng, huyện Phong Điền, và một phần huyện Thới lai, quận Ô Môn, lấy ranh giới 

là kênh KH08. Vùng này là vùng đô thị trung tâm, với tất cả các kết nối liên vùng 

quan trọng: đƣờng sắt, đƣờng thuỷ, hàng không, hàng hải, cao tốc trung tâm Cần 

Thơ – Thành phố Hồ Chí Minh, cao tốc An Giang - Cần Thơ, QL 61C, QL 1A, 

QL 91, 91B. Trong vùng này có đủ các công năng chính để Cần Thơ có thể trở 

thành trung tâm vùng trong tƣơng lai, bao gồm trung tâm lịch sử Ninh Kiều, trung 

tâm mới Cái Răng, đô thị sân bay, đô thị cảng Cái Cui, đô thị Cảng Trà Nóc, 

Agropolis Bình thuỷ, Technopolis Cái Răng, trung tâm Giáo dục Đào tạo, trung 

tâm Y tế, trị liệu, trung tâm Thể dục Thể thao, trung tâm Thƣơng mại Dịch vụ Đô 

thị Sinh thái Phong Điền. Trong tƣơng lai gần nên tập trung vào vùng này. 

- Vùng đô thị phía Bắc: Ô môn, Thới Lai, Cờ Đỏ, Thốt Nốt - Vĩnh Thạnh: Nằm từ 

kênh KH08 về phía Bắc, có cao tốc Ô Môn - Giồng Riềng và trục sông Ô Môn ở 

giữa. trục cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi, QL 80, QL 91, Cao tốc An Giang - Cần Thơ, 
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cảng Thốt Nốt, các kênh rạch chính là kênh cái Sắn, rạch Bò Ót, rạch Thốt Nốt, 

kênh Thơm Rơm. 

- Vùng đô thị phía Tây cao tốc An Giang - Cần Thơ: Vùng này thuộc đất các huyện 

Thới Lai, Cờ Đỏ, Vĩnh Thạnh, bị ngăn cách bởi Cao tốc An Giang - Cần Thơ. Khu 

vực phía Tây đƣờng cao tốc do đó sẽ bị ngăn cách khỏi vùng phía Đông. Mỗi liên 

hệ giữa hai nửa sẽ suy yếu nhiều. Thị Trấn Cờ Đỏ bị cắt sang bên này đƣờng, sẽ 

không thể phục vụ tốt đƣợc cho nửa bên kia huyện nhƣ trƣớc. Những phần của 

huyện Vĩnh Thạnh, Thới Lai phía bên này đƣờng gần nhƣ thuần nông, và cũng bị 

ngăn cách với trung tâm huyện phía Đông. 

 CHƢƠNG IV. PHƢƠNG ÁN TỔ CHỨC CÁC KHU CHỨC NĂNG 

 Các khu chức năng hiện hữu 4.1.

Hiện nay, về cơ bản Cần Thơ không đƣợc tổ chức thực sự thành các khu chức năng, mà 

có những công trình cấp quốc gia, cấp vùng, nằm xen kẽ với các khu đô thị. Chỉ có một 

số khu công nghiệp tƣơng đối tập trung nằm ở khu vực các cảnh Thốt Nốt, Trà Nóc, Cái 

Cui. Vị trí của tất cả các công trình chức năng hiện hữu từ cấp tỉnh/ thành phố trực thuộc 

trung ƣơng đều đã đƣợc phân bổ chi tiết trong quy hoạch sử dụng đất hiện hữu tới 2030. 

 Phƣơng hƣớng tổ chức các khu chức năng mới 4.2.

4.2.1. Khu vực đô thị chính phía Nam 
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Hình 55 Phƣơng hƣớng tổ chức khu chức năng phía Nam 

 

a. Trung tâm đô thị cũ Ninh Kiều 

Trung tâm lịch sử, du lịch, thƣơng mại, dịch vụ, tập trung quanh khu vực bến Ninh Kiều 

và phƣờng Cái Khế. Công năng phức hợp, đa dạng, mật độ cao. Đặc biệt quan tâm phát 

triển những tổ hợp đô thị đa năng, sáng tạo, công nghệ cao, cao ốc văn phòng, tạo ra động 

lực kinh tế mới cho quận Ninh Kiều. Có hai công năng quan trọng nhất cần đƣợc tổ chức 

tại Ninh Kiều bao gồm trung tâm sáng tạo, và vƣờn ƣơm doanh nghiệp. 

Về cơ bản, đất quận Ninh Kiều đã dày đặc. Các dự án lớn mới chỉ có thể tập trung ở khu 

vực trung tâm và khu vực Cái khế, nếu có thể thay đổi đƣợc cấu trúc sử dụng đất ở 
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phƣờng Cái Khế, Cồn Khƣơng và di dời đƣợc những diện tích công lớn nhƣ hành chính, 

đại học ra khỏi vùng lõi trung tâm. 

 

 

Ví dụ về trung tâm sáng tạo, công 

nghệ 

 

Ví dụ về trung tâm vƣờn ƣơm doanh 

nghiệp 

 

b. Trung tâm đô thị mới Cái Răng 

Khu này tạo thành nửa bên kia sông của vùng lõi trung tâm đô thị. Phần này sẽ tập trung 

ở khu vực các phƣờng ven sông Cần Thơ. Những công năng chính của khu vực đô thị này 

bao gồm: trung tâm Văn hoá nghệ thuật, trung tâm Hành chính mới của thành phố, trung 

tâm Công nghệ thông tin và trung tâm hội chợ triển lãm, hội chợ, hội nghị. 

 

Trung tâm triển lãm, hội chợ, hội nghị 

 

 

 

Ví dụ về khu liên cơ mới, trung tâm hành 

chính thành phố 
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Ví dụ về trung tâm nghệ thuật 

 

Ví dụ về trung tâm IT cấp vùng 

 

c. Trung tâm đô thị sân bay Bình Thuỷ và cảng Trà Nóc 

Phát triển đô thị mới quanh tổ hợp sân bay và cảng Trà Nóc, kết nối ra bờ sông Hậu. Các 

công năng chính liên quan tới logistics sân bay, cảng, văn phòng, khu ở cao cấp, dịch vụ 

đào tạo hàng không v.v. Quy mô của trung tâm đô thị này không nên xác định quá lớn. 

Xác định không gian dự phòng cho việc mở rộng thêm đƣờng bay trong trƣờng hợp cần 

thiết. 

Thành phố nên xem xét di dời các khu quân sự hiện hữu quận Bình Thuỷ về phía Tây, để 

có thể phát triển đƣợc không gian đô thị có liên kết, hấp dẫn. Khu quân sự mới có thể trở 

thành một đô thị quân đội có bản sắc riêng. 

Trong tƣơng lai xa, có thể di rời các khu công nghiệp ven sông Hậu thuộc Bình Thuỷ để 

làm đô thị, cảnh du lịch, tập trung vào một vùng cảng Cái Cui. 

d. Cụm công nghiệp cảng và đô thị cảng Cái Cui: 

Trung tâm Logistics cấp vùng, công nghiệp chế biến, chế tạo v.v. kết hợp với cảng quốc 

tế chính của vùng ĐBSCL trong 10 năm tới. Đây là điểm tập trung vận chuyển container 

của vùng ĐBSCL theo đƣờng thuỷ và đƣờng hàng Hải. Kết hợp với vận tải nhanh bằng 

đƣờng sắt trong tƣơng lai kết nối với vùng TPHCM. 

e. Trung tâm công nghệ cao Cái răng (technopolis) 

Vùng đô thị sinh thái kết hợp với công nghệ cao, vƣờn ƣơm doanh nghiệp công nghệ cao, 

4.0, công nghệ thông tin v.v. Quan điểm là tạo ra một vùng đô thị có chất lƣợng cao về 

không gian, sinh thái, hấp dẫn các doanh nghiệp quan trọng trong các lĩnh vực công nghệ 

mới, công nghệ số. 
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Vùng này đƣợc xác định nằm ở phía tây Nam của quận Cái răng, có kết nối tối ƣu về mọi 

hƣớng, đặc biệt là kết nối đƣờng sắt về TPHCM. 

 

Hình 56  Ví dụ về một đô thị kỹ thuật của Nigeria 

 

f. Trung tâm đầu mối công nghệ nông nghiệp - Bình Thuỷ: Agropolis 

- Nằm giữa vùng các quận Ninh Kiều - Bình Thuỷ - Phong Điền, kết nối giữa một 

vùng nguyên liệu và sản xuất nông nghiệp đa dạng, từ rau màu, cây trái, thuỷ sản, 

lúa, với các trung tâm đô thị, giáo dục đào tạo, kết nối nhanh ra sân bay và các 

cảng. 

- Công năng chính: 

+ Một điểm hội tụ và tiếp cận của giới học thuật, giáo dục đào tạo, nghiên cứu về 

các lĩnh vực nông nghiệp  

+ Một địa điểm kết nối và hợp tác cấp vùng, quốc gia và quốc tế về lĩnh vực nông 

nghiệp, đặc biệt là nông nghiệp ở các đồng bằng châu thổ.  

+ Nơi thực hiện các dự án thí điểm về công nghệ, mô hình nông nghiệp 

+ Trụ sở các loại công ty, hiệp hội về nông nghiệp 
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+ Trung tâm chuyển giao các loại công nghệ nông nghiệp 

+ Nơi tổ chức các sự kiện liên quan tới nông nghiệp vùng 

+ Trung tâm du lịch về sinh thái và cảnh quan nông nghiệp 

+ Mô hình về chế biến nông sản và các sản phẩm văn hoá ẩm thực 

g. Trung tâm thƣơng mại dịch vụ Cái Răng- Phong Điền:  

- Nằm ở phía tây Cái Răng và một phần Phong Điền, nút giao thuận lợi từ phía Tây, 

Nam, Bắc và kết nối phía đông về trục tăng trƣởng vùng và TPHCM. Đây là một 

vùng đô thị thƣơng mại dịch vụ lớn, bao gồm rất nhiều chức năng: 

+ Outlet park (Công viên) 

+ Chợ đầu mối 

+ Trung tâm vui chơi giải trí, công viên chuyên đề, vƣờn bách thú, vƣờn thực vật 

v.v. 

 

 

Hình 57 Ví dụ về một khu outlet park của Bỉ 
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Hình 58 Ví dụ trung tâm vui chơi giải trí Las Vegas, khởi đầu của đô thị Las vegas 

trên sa mạc 

 

h. Đô thị đại học: 

Nằm ở phía tây nam của quận Ninh Kiều và một phần huyện Phong Điền, tạo ra một 

vùng đô thị đại học sinh thái, môi trƣờng đại học trong rừng, trong vƣờn, nhƣ mô hình 

trƣờng đại học của Ấn độ 
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Hình 59 Viện công nghệ quốc tế IIT Madras của Ấn Độ nằm trong rừng bảo tồn 

 

i. Trung tâm chăm sóc sức khoẻ:  

Là một vùng đô thị kết hợp các loại dịch vụ cấp vùng và quốc gia về y tế, điều dƣỡng, thể 

dục thể thao. Ngày nay, xu hƣớng quốc tế là những khu vực chăm sóc sức khoẻ, bao gồm 

y tế, trị liệu, điều dƣỡng, thể thao, thể hình, đƣợc đặt trong những bối cảnh không gian rất 

đẹp, nhƣ là những đô thị du lịch sang trọng. Bởi vì quan niệm là sức khoẻ chỉ có thể đạt 

đƣợc thông qua một sự hài lòng và dễ chịu tổng thể, chứ không phải nằm chính ở thuốc 

men, máy móc, bệnh viện. 

j. Khu miệt vƣờn, du lịch sinh thái đặc thù nông thôn miền Tây: 

Nằm ở khu vực phía Tây của huyện Phong Điền. Kết hợp những dịch vụ du lịch với du 

lịch cộng đồng, du lịch resort cao cấp và bất động sản xanh. Tận dụng những cấu trúc 

cảnh quan và nông nghiệp hiện hữu để phát triển du lịch sinh thái. 
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Hình 60 Ví dụ: Phum Baitang của Siemrep, Campuchia 

4.2.2. Khu vực đô thị phía Bắc 
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Hình 61 Phƣơng hƣớng tổ chức khu chức năng ở khu đô thị phía Bắc 

 

a. Trục đô thị hiện đại, nằm dọc theo lõi giao thông đa phƣơng tiện 

Theo ý tƣởng của đồ án quy hoạch xây dựng thành phố năm 2013. Tuyến đô thị này đƣợc 

bố trí dọc theo một trục giao thông đa phƣơng tiện, hiện đại, với đặc biệt chú trọng giao 

thông công cộng. 

Hai bên trục này, đô thị đƣợc bố trí xen kẽ với các vùng nƣớc, tạo thành những tầng bậc 

với cao độ khác nhau, cho những công năng đô thị khác nhau. 

Những không gian công cộng chính có thể tiếp cận dễ dàng từ trục, tại các điểm ga công 

cộng. 

Kiến trúc sẽ hoặc là dƣới 5 tầng, hoặc là những điểm cao tầng trên 15 tầng, để phát huy 

hết hiệu quả hạ tầng kỹ thuật. 

b. Đô thị sinh thái, du lịch ven sông Hậu 

Công năng chủ yếu là bất động sản du lịch và đô thị du lịch, phát huy tối đa cấu trúc nƣớc 

của các rạch sông tự nhiên và mặt tiền chính là bờ sông Hậu. 

Đô thị này nằm từ Sông Hậu tới vành đai 1, QL 91, thuộc hai quận Ô Môn và Thốt nốt. 

Di rời các loại cảng nhỏ, chức năng công nghiệp ra khỏi khu vực này. Chuyển đổi một số 

cảng chế biến nông sản hiện nay thành cảng du lịch nhỏ. 

c. Đô thị cảnh quan nông nghiệp 

Đô thị này đƣợc dự tính phát triển trên khu vực đồng ruộng của nông trƣờng sông Hậu, 

với một số nguyên tắc sau: 

Giữ một vùng cảnh quan ruộng lúa và rau màu ở giữa, đan xen cấu trúc đô thị dạng nanh 

sấu. 

Trong khu vực đô thị, dùng cấu trúc phân lô ruộng hiện hữu, đa dạng hoá sản phẩm nông 

nghiệp trong từng lô, đan xen công trình, thành một dạng đô thị vƣờn hiện đại, dựa trên 

cấu trúc chia ô vƣơng thẳng, khác với tính chất không gian tự nhiên của khu vực ven 

sông Hậu hay khu vực Phong điền. 

Đa dạng hoá sản phẩm và công nghệ nông nghiệp, tạo điều kiện để đào tạo, nâng cao 

năng lực của ngƣời dân trong vùng, sau đó dần dần đan xen dân từ nơi khác đến. 
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d. Đô thị bọt biển 

Dự kiến phát triển dạng đô thị này tại khu vực thị trấn Thới Lai. Thay vì mở rộng khu 

vực xây dựng đô thị ngày nay, thì tạo ra một vùng vành đai xanh sinh thái xung quanh đô 

thị này, nâng cao chất lƣợng không gian của khu vực đô thị này, biến đây thành một điểm 

đến về không gian đô thị, chứ không chỉ là một trung tâm hành chính của một xã nông 

thôn. 

e. Dải đô thị Công nghiệp sinh thái Thốt Nốt - Vĩnh Thạnh 

Khu vực cụm cảng Thốt Nốt xác định là một điểm hub nhỏ, mang tính chất logistics là 

chính, kết hợp kho bãi, công nghiệp chế biến, nhằm đón đầu luồng hàng rời từ phía Tây 

qua kênh Cái Sắn, Cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi và từ phía Bắc An Giang về, chủ yếu là lĩnh 

vực lúa gạo. Quan trọng là phát trên cả một dải công nghiệp sạch đan xen với cảnh quan 

sinh thái, vùng bảo tồn dọc theo quốc lộ 80 và cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi, nhƣ kinh 

nghiệm nhiều nƣớc trên thế giới đang làm hiện nay. 

 

 

 

 

4.2.3. Không gian đô thị ở khu vực phía Tây đường cao tốc An Giang - Trần Đề 
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Hình 62 Cấu trúc không gian cho vùng phía Tây 

 

Không gian này về cơ bản có hai loại khu vực. Vùng giữa với thị trấn Cờ Đỏ, giới hạn 

bởi cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi về phía Bắc và cao tốc Ô Môn - Giồng Riềng ở phía Nam, 

và vùng đất phía Bắc, phía Nam. 

a. Đô thị sinh thái rừng ngập nƣớc Cờ Đỏ: 

Đối với vùng giữa, hiện trạng quan trọng nhất là thị trấn Cờ Đỏ. Thị trấn này vốn là trung 

tâm hành chính của huyện Cờ Đỏ. Nhƣng khi có đƣờng cao tốc mới, thị trấn bị cắt ra phía 

Tây, không phục vụ tối ƣu không gian phía đông. Nếu không có những chiến lƣợc phát 

triển đặc thù, toàn bộ khu vực phía tây cao tốc gần nhƣ sẽ trở thành khu vực thừa, không 

có động lực phát triển lâu dài và hiện đại. Nhƣ vậy, sẽ là bất công đối với vài chục ngàn 

dân cƣ đang sống ở khu vực này. Mặt khác, nhƣ vậy cũng là không phát huy hết tiềm 

năng của điều kiện tự nhiên của thành phố. 
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Đặc điểm điều kiện tự nhiên ở đây là: hội tụ của nhiều kênh nƣớc lớn, vùng đất trũng, thổ 

nhƣỡng phèn hoạt động, vùng giáp nƣớc giữa thuỷ triều biển Đông và biển Tây, không 

thực sự thuận lợi cho phát triển nông nghiệp. Làm nông nghiệp ở khu vực này về lâu dài 

sẽ không đủ lợi nhuận để đảm bảo thu nhập tốt cho ngƣời dân tƣơng đƣơng với các khu 

vực khác. Vì thế, phƣơng án tối ƣu nhất là trả lại hệ sinh thái rừng ngập nƣớc cho khu 

vực này. Từ đó, tạo thành một tài nguyên mới để phát triển đa dạng sinh học, cũng nhƣ 

cảnh quan độc nhất vô nhị cho khu vực Cờ Đỏ, trở thành một đô thị vùng rừng ngập 

nƣớc. Trong đó, cũng có thể có những khu vực đô thị nổi trên nƣớc, nhƣ ví dụ của Hà 

Lan. 

 

Hình 63 Ví dụ về những đô thị trên nền là công viên và rừng ngập nƣớc của Trung 

Quốc 
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Hình 64 Ví dụ về Đô thị nổi trên kênh nƣớc của Amsterdam, Hà Lan 

 

b. Khu vực sản xuất năng lƣợng mặt trời đan xen với nông nghiệp 

Toàn bộ khu vực phía Bắc và phía Tây, bị ngăn cách bới các tuyến cao tốc, có mật độ dân 

cƣ hiện hữu rất thấp, có thể xác định là những khu vực rộng lớn để sản xuất năng lƣợng 

mặt trời. Bên dƣới hệ thống pin mặt trời vẫn có thể trồng lúa, nuôi trồng thuỷ sản hoặc 

làm rau màu, chăn nuôi v.v. 

Với diện tích năng lƣợng mặt trời này, Cần Thơ không chỉ tự chủ đƣợc nguồn năng lƣợng 

cho mình, mà còn có thể trở thành trung tâm năng lƣợng tái tạo của vùng. Việc làm 

những khu vực năng lƣợng mặt trời nhƣ vậy cũng có thể đƣợc thực hiện ở các tỉnh khác 

trong vùng ĐBSCL, đặc biệt là các tỉnh biên giới Campuchia. Tuy nhiên, vị thế của Cần 

Thơ ở trung tâm vùng sẽ thuận lợi hơn nhiều trong việc hoà mạng và cung cấp năng 

lƣợng này cho các tỉnh xung quanh, đặc biệt là hai trục phát triển chính của vùng ĐBSCL 

là trục sông Hậu và trục Cần Thơ - TPHCM. 

 CHƢƠNG V.  PHƢƠNG ÁN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT 

 Phƣơng án phát triển hạ tầng giao thông 5.1.

5.1.1. Phương án phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ 



 
P r o j e c t  r e l a t e d  

 

 

Wednesday, 09 February 
2022 

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ XÂY DỰNG PHƢƠNG 
ÁN BỐ TRÍ KHÔNG GIAN VÀ ĐỊNH HƢỚNG PHÁT 
TRIỂN HỆ THỐNG ĐÔ THỊ - NÔNG THÔN VÀ CÁC 
KHU CHỨC NĂNG 

BH5302-RHD-ZZ-XX-RP-Z-0001 328  

 

a. Hệ thống cao tốc 

- Theo Quy hoạch mạng lƣới đƣờng bộ quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 

năm 2050, quy hoạch các tuyến đƣờng bộ cao tốc qua địa bàn thành phố Cần Thơ 

gồm: (1) trục cao tốc Bắc - Nam phía Đông (gồm: đoạn thành phố Hồ Chí Minh - 

Cần Thơ; cầu Cần Thơ 2; đoạn Cần Thơ - Cà Mau); (2) trục cao tốc Bắc - Nam 

phía Tây đoạn Lộ Tẻ - Rạch Sỏi; (3) trục cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc 

Trăng. 

- Định hƣớng quy hoạch 03 trục cao tốc trên nhƣ sau: giai đoạn 2021 - 2025 quy mô 

04 làn xe; giai đoạn 2030 - 2050 quy mô 06 làn xe. Về hƣớng tuyến 03 trục cao 

tốc trên đƣợc xác định theo hƣớng tuyến của các trục cao tốc hiện hữu đã xây 

dựng hoàn thành và hƣớng tuyến các đoạn đang nghiên cứu đầu tƣ xây dựng mới 

theo các Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đang đƣợc Bộ Giao thông vận tải triển 

khai lập. 

(1) Trục cao tốc Bắc - Nam phía Tây: 

- Dự án cầu Vàm Cống kết nối tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi: đã xây dựng hoàn thành đƣa 

vào khai thác năm 2019 theo quy mô cầu trên đƣờng cao tốc 04 làn xe. 

- Dự án tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi: đã xây dựng hoàn thành đƣa vào khai thác vào 

tháng 01/2021, tổng chiều dài là 51,45km (đoạn qua địa bàn thành phố Cần Thơ 

dài 24,17km; đoạn qua tỉnh Kiên Giang dài 27,28km), theo quy mô đƣờng cao tốc 

04 làn xe, bề rộng nền đƣờng Bn = 17m; giai đoạn 2030 - 2050 cần tiếp tục đầu tƣ 

xây dựng hoàn chỉnh theo quy mô đƣờng cao tốc 06 làn xe, bề rộng nền đƣờng Bn 

= 33m. 

(2) Trục cao tốc Bắc - Nam phía Đông: 

- Tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Cần Thơ: hiện đang khai thác đoạn tuyến 

thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lƣơng với quy mô 04 làn xe bề rộng nền đƣờng 

Bn = 17m; đang triển khai thi công cầu Mỹ Thuận 2 và đoạn tuyến Trung Lƣơng - 

Mỹ Thuận với quy mô 04 làn xe bề rộng nền đƣờng Bn = 17m, dự kiến hoàn thành 

đƣa vào khai thác năm 2022; đang triển khai thi công đoạn tuyến Mỹ Thuận - Cần 

Thơ với quy mô 04 làn xe bề rộng nền đƣờng Bn = 17m, dự kiến hoàn thành đƣa 
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vào khai thác năm 2023; giai đoạn 2030 - 2050 cần tiếp tục đầu tƣ xây dựng hoàn 

chỉnh theo quy mô đƣờng cao tốc 06 làn xe, bề rộng nền đƣờng Bn = 33m. 

- Dự án cầu Cần Thơ 2 và tuyến cao tốc thành phố Cần Thơ - Cà Mau: Tuyến cao 

tốc Cần Thơ - Cà Mau có điểm đầu tuyến kết nối với tuyến cao tốc Mỹ Thuận - 

Cần Thơ, xây dựng mới cầu Cần Thơ 2 vƣợt qua sông Hậu qua địa bàn thành phố 

Cần Thơ từ đó đi đến Cà Mau, tổng chiều dài tuyến là 106,4km; trong đó đoạn qua 

địa bàn thành phố Cần Thơ có chiều dài 5,41km bao gồm cầu Cần Thơ 2 và đoạn 

tuyến cao tốc có hƣớng tuyến trùng với hƣớng tuyến đƣờng sắt thành phố Hồ Chí 

Minh - Cần Thơ và hƣớng tuyến trục đƣờng Quốc lộ 1 hiện hữu qua khu công 

nghiệp Hƣng Phú và khu đô thị mới Nam Cần Thơ.    

- Quy mô, phân kỳ đầu tƣ nhƣ sau:  

+ Giai đoạn đầu tƣ trong kế hoạch trung hạn 2021 - 2030: xây dựng tuyến đạt 

quy mô đƣờng cao tốc 04 làn xe bề rộng nền đƣờng Bn = 17m, có điểm đầu 

tuyến tại vị trí giao với Tuyến nối Quốc lộ 91 - đƣờng Nam Sông Hậu thuộc 

địa bàn thành phố Cần Thơ (tổng chiều dài toàn tuyến là 95,86km, trong đó 

chiều dài đoạn tuyến qua địa bàn thành phố Cần Thơ là 0,6km). 

+ Giai đoạn 2030 - 2050: tiếp tục đầu tƣ xây dựng mới cầu Cần Thơ 2 và xây 

dựng hoàn chỉnh toàn tuyến từ Cần Thơ - Cà Mau đạt quy mô đƣờng cao tốc 

06 làn xe, tổng chiều dài toàn tuyến là 106,4km, trong đó chiều dài đoạn tuyến 

qua địa bàn thành phố Cần Thơ là 5,41km bao gồm cầu Cần Thơ 2 và đoạn 

tuyến cao tốc đi trên cao trục đƣờng 1A, đồng thời đầu tƣ nâng cấp mở rộng 

trục đƣờng 1A hiện hữu lộ giới 47m ra mỗi bên khoảng 23m đạt lộ giới khoảng 

93m (23m+47m+23m), để xây dựng đƣờng cao tốc và đƣờng sắt đi trên cao 

trong phạm vi giữa đƣờng rộng 47m và đƣờng gom đô thị hai bên rộng 23m. 

(3) Cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng: 

- Theo Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đƣờng bộ cao tốc Châu Đốc - Cần 

Thơ - Sóc Trăng (hiện nay Bộ Giao thông vận tải đang lấy ý kiến góp ý) có tổng 

chiều dài tuyến là 197,22km; trong đó đoạn qua địa bàn thành phố Cần Thơ có 

chiều dài là 47,76km.    

- Quy mô, phân kỳ đầu tƣ nhƣ sau:  
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+ Giai đoạn đầu tƣ trong kế hoạch trung hạn 2021 - 2025: xây dựng toàn tuyến 

đạt quy mô đƣờng cao tốc 04 làn xe bề rộng nền đƣờng Bn = 17m. 

+ Giai đoạn 2030 - 2050: cần tiếp tục đầu tƣ xây dựng hoàn chỉnh toàn tuyến 

theo quy mô đƣờng cao tốc 06 làn xe, bề rộng nền đƣờng Bn = 33m. 

5.1.2. Hệ thống quốc lộ 

a. Quốc lộ 1:  

Hiện đang khai thác cầu Cần Thơ và tuyến Quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn thành phố Cần 

Thơ có quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật cấp II, 4 làn xe. Quy hoạch giai đoạn 2030 - 2050 

tiếp tục đầu tƣ xây dựng hoàn chỉnh đạt quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật cấp I, 6 làn xe (trừ 

cầu Cần Thơ đã xây dựng theo quy mô vĩnh cữu 04 làn xe, tuy nhiên giai đoạn sau năm 

2030 sẽ xây dựng mới cầu Cần Thơ 2 trên tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau sẽ chia sẽ lƣu 

lƣợng với cầu Cần Thơ hiện hữu). 

b. Quốc lộ 91(đoạn qua địa bàn thành phố Cần Thơ từ Km0-Km50+889): 

- Đoạn từ Km0-Km7: hiện trạng đạt quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật cấp III, 4 làn xe; 

giai đoạn 2021 - 2030 cần đầu tƣ xây dựng theo quy hoạch đạt quy mô tiêu chuẩn 

kỹ thuật đƣờng phố chính cấp II, 6 làn xe, bề rộng nền đƣờng 37m để khai thác 

đồng bộ với đoạn từ Km7-Km14; giai đoạn 2030 - 2050 cần tiếp tục đầu tƣ xây 

dựng hoàn chỉnh các đoạn qua đô thị đạt quy mô, lộ giới phù hợp theo quy hoạch 

chung của thành phố Cần Thơ. 

- Đoạn từ Km7-Km14: đã xây dựng hoàn thành đƣa vào khai thác đạt quy mô theo 

quy hoạch tiêu chuẩn kỹ thuật đƣờng phố chính cấp II, 6 làn xe, bề rộng nền 

đƣờng 37m; giai đoạn 2021 - 2030 chƣa cần đầu tƣ xây dựng; giai đoạn 2030 - 

2050 cần tiếp tục đầu tƣ xây dựng hoàn chỉnh các đoạn qua đô thị đạt quy mô, lộ 

giới phù hợp theo quy hoạch chung của thành phố Cần Thơ. 

- Đoạn từ Km14-Km50+889: đã xây dựng hoàn thành đƣa vào khai thác theo hình 

thức BOT đạt quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật cấp III, 2 làn xe; giai đoạn 2021 - 2030 

chƣa đầu tƣ xây dựng do trong thời hạn khai thác theo hình thức BOT; giai đoạn 

2030 - 2050 cần tiếp tục đầu tƣ xây dựng hoàn chỉnh các đoạn qua đô thị đạt quy 

mô, lộ giới phù hợp theo quy hoạch chung của thành phố Cần Thơ. 
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- Tuyến nối Quốc lộ 91 và tuyến tránh thành phố Long Xuyên đoạn qua địa bàn 

thành phố Cần Thơ (điểm đầu giao với tuyến Quốc lộ 91 tránh Thốt Nốt tại 

Km43+170 của Quốc lộ 91 và điểm cuối tại ranh thành phố Cần Thơ và tỉnh An 

Giang): giai đoạn 2021 – 2030  đầu tƣ xây dựng đạt quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật 

cấp III, 2 làn xe; giai đoạn 2030 - 2050 cần tiếp tục đầu tƣ xây dựng hoàn chỉnh 

đạt quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật cấp I - II, 4-6 làn xe. 

c. Đƣờng Nam Sông Hậu 

- Đƣờng Nam Sông Hậu đoạn qua địa bàn thành phố Cần Thơ (đoạn từ giao với 

Quốc lộ 1 cũ đến ranh thành phố Cần Thơ và tỉnh Hậu Giang): đã xây dựng hoàn 

thành đƣa vào khai thác năm 2005 đạt quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật cấp III, 2 làn 

xe; giai đoạn 2021 - 2030 đầu tƣ nâng cấp mặt đƣờng để đảm bảo khai thác và an 

toàn giao thông; giai đoạn 2030 - 2050 cần tiếp tục đầu tƣ xây dựng hoàn chỉnh 

đạt quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật cấp I - II, 4-6 làn xe. 

d. Quốc lộ 91B 

- Quốc lộ 91B (toàn tuyến nằm trên địa bàn thành phố Cần Thơ từ giao với Quốc lộ 

1 cũ đến giao với Quốc lộ 91): đã xây dựng hoàn thành đƣa vào khai thác năm 

2010 đạt quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật cấp III, 2 làn xe; giai đoạn 2021 - 2030 chƣa 

cần đầu tƣ xây dựng; giai đoạn 2030 - 2050 cần tiếp tục đầu tƣ xây dựng hoàn 

chỉnh đạt quy mô lộ giới 80m theo quy hoạch chung thành phố Cần Thơ đã đƣợc 

phê duyệt. 

e. Quốc lộ 61C (tổng chiều dài toàn tuyến từ Cần Thơ đến Hậu Giang dài 47,3km, 

trong đó đoạn qua địa bàn thành phố Cần Thơ dài 10,2km):  

- Tuyến đƣờng đã xây dựng hoàn thành đƣa vào khai thác năm 2012 toàn tuyến đạt 

quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật cấp III, 2 làn xe, đồng thời đã giải phóng mặt bằng 

theo quy mô hoàn chỉnh, tiêu chuẩn kỹ thuật cấp II, 4 làn xe bề rộng nền đƣờng 

23m; giai đoạn 2021 - 2030 cần đầu tƣ nâng cấp mở rộng toàn tuyến đạt tiêu 

chuẩn kỹ thuật cấp II, 4 làn xe bề rộng nền đƣờng 23m; giai đoạn 2030 - 2050 cần 

tiếp tục đầu tƣ xây dựng hoàn chỉnh các đoạn qua đô thị đạt quy mô, lộ giới phù 

hợp theo quy hoạch chung của thành phố Cần Thơ 

f. Quốc lộ 80 (đoạn qua địa bàn thành phố Cần Thơ dài khoảng 24km):  
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Tuyến có hiện trạng cấp IV đồng bằng bề rộng nền đƣờng 9m; giai đoạn 2021 - 2030 cần 

triển khai đầu tƣ nâng cấp mở rộng đạt quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật cấp III, 2 làn xe; giai 

đoạn 2030 - 2050 cần tiếp tục đầu tƣ xây dựng hoàn chỉnh các đoạn qua đô thị đạt quy 

mô, lộ giới phù hợp theo quy hoạch chung của thành phố Cần Thơ. 

g. Các tuyến liên kết vùng: 

- Tuyến liên kết vùng Kiên Giang - Cần Thơ - Đồng Tháp (kết nối từ tuyến đƣờng Ô 

Môn, TP. Cần Thơ với huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang, đấu nối với đƣờng tỉnh 

853 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp và định hƣớng kết nối vào cầu Mỹ Thuận 2): đoạn 

tuyến qua địa bàn thành phố Cần Thơ có điểm đầu tại Km2+600 (Lý trình đƣờng 

Vành đai phía Tây) trên đƣờng Vành đai phía Tây TP. Cần Thơ, thuộc địa bàn quận Ô 

Môn; điểm cuối tại ranh giới tiếp giáp với tỉnh Kiên Giang, thuộc khu vực UBND xã 

Đông Bình, huyện Thới Lai. 

5.1.3. Hệ thống đường tỉnh: 

- Giai đoạn 2005-2020: đã đầu tƣ xây dựng hoàn thành đƣa vào khai thác đạt quy 

mô hoàn chỉnh theo quy hoạch tiêu chuẩn kỹ thuật cấp III gồm đƣờng tỉnh 919 

(toàn tuyến dài 37,3km), đƣờng 923 (đoạn từ Quốc lộ 1 đến thị trấn Phong Điền 

dài 10,2km), đang thi công đƣờng tỉnh 922 mới (từ Quốc lộ 91B đến Cờ Đỏ). Nhƣ 

vậy, chỉ mới hoàn thành 01 tuyến đƣờng tỉnh, còn lại 10 tuyến đƣờng tỉnh chƣa 

đầu tƣ xây dựng hoàn thành theo định hƣớng quy hoạch đến năm 2020. 

Trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 Quy hoạch 

20 tuyến đƣờng tỉnh với tổng chiều dài 382,60km đạt tiêu chuẩn kỹ thuật cấp III 

(02 làn xe, bề rộng nền đƣờng 12m) gồm: đƣờng tỉnh 917, 918, 919, 921, 922, 

920, 920B, 920C, 923, 926, 932, 916, 917B, 919B, 921B, 921C, 921D, 922B, 

922D, 922E. Các tuyến đƣờng tỉnh đƣợc quy hoạch nêu trên có khoảng cách giữa 

các đƣờng tỉnh từ 10-15km, đáp ứng yêu cầu kết nối giao thông đồng bộ, thông 

suốt, liên hoàn trên toàn địa bàn thành phố và kết nối với các quốc lộ đáp ứng yêu 

cầu kết nối liên tỉnh, liên vùng. Cụ thể: 

- Giai đoạn 2021 - 2030: tập trung ƣu tiên đầu tƣ xây dựng nâng cấp, mở rộng hoàn 

thành 10 tuyến đƣờng tỉnh (đƣờng tỉnh 917, 918, 921, 922, 920, 920B, 920C, 923, 

926, 932) với tổng chiều dài 112,60km đạt quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật cấp III.  
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- Giai đoạn 2030 - 2050: sẽ tiếp tục đầu tƣ xây dựng mới và nâng cấp, mở rộng 09 

tuyến còn lại (đƣờng tỉnh 916, 917B, 919B, 921B, 921C, 921D, 922B, 922D, 

922E) với tổng chiều dài 222,50km đạt quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật cấp III. 

5.1.4. Các tuyến trục chính đô thị: 

Quy hoạch một số tuyến trục chính đô thị trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 

2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 nhƣ sau: 

- Giai đoạn 2021 - 2030: tập trung thi công hoàn thành 05 tuyến (đang thi công ở 

giai đoạn 2016 - 2020), đồng thời triển khai đầu tƣ xây dựng hoàn thành 01 tuyến 

Đƣờng Vành đai phía Tây thành phố Cần Thơ (nối Quốc lộ 91 đến Quốc lộ 61C). 

Nâng cấp, mở rộng đoạn từ Ngã 5 cầu Cần Thơ đến cảng Cái Cui và thảm bê tông 

nhựa tăng cƣờng mặt đƣờng để phục vụ kết nối đến phân khu trung tâm logistics 

cảng biển Cái Cui. 

- Bổ sung vào quy hoạch làm cơ sở triển khai đầu tƣ xây dựng mới một số đƣờng 

trục chính đô thị trục dọc và trục ngang, để tái cấu trúc không gian phát triển đô 

thị, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố nhƣ sau: 

(1) Đƣờng Vành đai phía Tây thành phố Cần Thơ (nối Quốc lộ 61C đến đƣờng 

Nam Sông Hậu). 

(2) Đƣờng Vành đai phía Tây thành phố Cần Thơ (nối Quốc lộ 91 đến tuyến Lộ 

Tẻ - Rạch Sỏi). 

(3) Trục đƣờng Hẻm 91: nối dài thêm đoạn từ giao Đƣờng Vành đai phía Tây đến 

giao với đƣờng Nguyễn Văn Cừ nối dài (đoạn Mỹ Khánh - Phong Điền). 

(4) Trục đƣờng Trần Hoàng Na: nối dài thêm đoạn từ đƣờng Nguyễn Văn Cừ nối 

dài đến giao với đƣờng Hẻm 91. 

(5) Đƣờng nối từ đƣờng Võ Văn Kiệt đến đƣờng Nguyễn Văn Linh. 

(6) Đƣờng vành đai sân bay nối dài (đoạn từ Quốc lộ 91B đến Đƣờng tỉnh 923). 

(7) Trục đƣờng mở mới nối Đƣờng 3/2 và Đƣờng 30/4 với Quốc lộ 91B: điểm đầu 

từ vị trí nút giao Đƣờng 3/2 và Đƣờng 30/4 (khu vực ngã 3 Dƣỡng Lão gần cầu 

Đầu Sấu) hƣớng tuyến song song và nằm giữa đƣờng Vành Đai phía Tây và Quốc 

lộ 91B (cách đƣờng Vành Đai phía Tây khoảng 1,6km và cách Quốc lộ 91B 
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khoảng 1,4km), điểm cuối tại vị trí giao với Quốc lộ 91B gần khu vực quy hoạch 

mở rộng Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ, để tạo thành trục dọc kết nối quận 

Ninh Kiều và Bình Thủy, chia sẽ lƣu lƣợng giao thông với Quốc lộ 91B, phục vụ 

kết nối khu vực trung tâm thành phố với Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ và 

phân khu Trung tâm logistics hàng không. 

- Triển khai đầu tƣ xây dựng cải tạo, mở rộng 05 nút giao trọng điểm: 

(1) Nút giao giữa đƣờng Mậu Thân - Nguyễn Văn Cừ - Võ Văn Kiệt.  

(2) Nút giao giữa đƣờng Nguyễn Văn Linh - 30 tháng 4. 

(3) Nút giao giữa đƣờng Mậu Thân - đƣờng 3 tháng 2. 

(4) Nút giao giữa đƣờng Nguyễn Văn Linh - đƣờng Nguyễn Văn Cừ. 

(5) Nút giao giữa đƣờng Nguyễn Văn Linh - 3 tháng 2. 

5.1.5. Hệ thống kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa:  

a. Mạng lƣới các tuyến đƣờng thủy nội địa 

- Các tuyến đƣờng thủy nội địa cấp quốc gia: 06 tuyến (sông Hậu, sông Cần Thơ, 

kênh Xà No, kênh Cái Sắn, sông Ô Môn, kênh Thị Đội) đi qua địa bàn thành phố 

Cần Thơ với tổng chiều dài 134,9km do Bộ Giao thông vận tải quản lý đã đƣợc 

thực hiện nạo vét, bảo trì luồng thƣờng xuyên, cắm mốc hành lang bảo vệ luồng và 

lắp đặt hệ thống báo hiệu đạt tiêu chuẩn kỹ thuật đƣờng thủy nội địa cấp III (riêng 

đối với sông Hậu đạt cấp đặc biệt) theo quy hoạch, cơ bản đáp ứng yêu cầu khai 

thác vận tải thủy quốc gia và liên vùng. Giai đoạn 2021 - 2030, Bộ Giao thông vận 

tải sẽ triển khai đầu tƣ xây dựng mới các cầu trên sông Ô Môn, kênh Thị Đội để 

đảm bảo tĩnh không khẩu độ thông thuyền đối với cấp kỹ thuật đƣờng thủy cấp III 

theo quy hoạch   

- Các tuyến đƣờng thủy nội địa cấp thành phố: 09 tuyến (sông Ba Láng, rạch Phong 

Điền, rạch Cầu Nhiếm, sông Trà Nóc, kênh Thốt Nốt, kênh xáng Ô Môn, kênh 

KH8, kênh Bốn Tổng, kênh Đứng) nằm trên địa bàn thành phố Cần Thơ và kết nối 

liên tỉnh, liên quận, huyện với tổng chiều dài 127,05km, đƣợc kết nối với các 

tuyến đƣờng thủy nội địa quốc gia và kết nối đến các quận, huyện, cơ bản đáp ứng 

phƣơng tiện tải trọng 50 tấn lƣu thông phục vụ vận tải liên tỉnh và liên quận, 
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huyện. Tuy nhiên, trong thời gian qua các tuyến do thành phố quản lý chỉ khai 

thác theo hiện trạng sông, kênh, rạch tự nhiên, do hạn chế về nguồn vốn nên chƣa 

đầu tƣ nâng cấp mở rộng theo quy hoạch, chƣa nạo vét, bảo trì thƣờng xuyên, cắm 

mốc hành lang bảo vệ luồng và lắp đặt hệ thống báo hiệu (chỉ đầu tƣ nạo vét một 

số tuyến kênh Thắng Lợi 1, Thốt Nốt, Bốn Tổng - Một Ngàn, KH6, KH8 thuộc 

các dự án thủy lợi do Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn làm chủ đầu tƣ). 

Bên cạnh đó, các công trình cầu hiện hữu đa phần không đảm bảo tĩnh không khẩu 

độ thông thuyền đối với cấp kỹ thuật đƣờng thủy nội địa theo quy hoạch, thực 

trạng dân cƣ xây dựng nhà và sản xuất trong phạm vi hành lang bảo vệ luồng khá 

nhiều. Giai đoạn 2021 - 2030, đề xuất chỉ ƣu tiên bố trí kinh phí cho công tác nạo 

vét, bảo trì thƣờng xuyên, cắm mốc hành lang bảo vệ luồng và lắp đặt hệ thống 

báo hiệu để phục vụ khai thác hiệu quả theo hiện trạng; không đầu tƣ nâng cấp, 

mở rộng các tuyến theo quy hoạch do việc đầu tƣ sẽ rất khó khăn, chi phí rất lớn 

nhƣ: nếu nâng cấp, mở rộng đạt tiêu chuẩn kỹ thuật đƣờng thủy nội địa theo quy 

hoạch, thì đồng thời phải xây dựng mới thay thế các cầu hiện hữu chƣa đảm bảo 

tĩnh không khẩu độ thông thuyền, phải thực hiện tái định cƣ và giải phóng mặt 

bằng đối với các hộ dân sinh sống dọc hai bờ tuyến đƣờng thủy. 

- Đối với các tuyến kênh, rạch do các quận, huyện quản lý, hầu hết đều nhỏ hẹp, 

chiều rộng và chiều sâu luồng không đảm bảo tiêu chuẩn đƣờng thủy nội địa (dƣới 

cấp VI); nhiều tuyến có hƣớng tuyến bị cụt và chiều dài ngắn (<3km), không có 

kết nối với mạng lƣới đƣờng thủy cấp quốc gia và cấp thành phố, do vậy không có 

khả năng giao thông thủy; đồng thời trên các tuyến này có rất nhiều công trình cầu 

không đảm bảo tĩnh không và khẩu độ thông thuyền, gây cản trở giao thông thủy. 

Các tuyến này sẽ đề nghị chuyển qua ngành thủy lợi hoặc cấp thoát nƣớc đô thị 

quản lý; đối với một số tuyến đƣờng thủy có khả năng giao thông thủy, sẽ thực 

hiện duy tu thƣờng xuyên để khai thác theo hiện trạng tự nhiên, chủ yếu phục vụ 

vận chuyển, sản xuất nông nghiệp của các hộ cá thể. 

b. Hệ thống cảng, bến thủy nội địa 

Theo Quy hoạch kết cấu hạ tầng đƣờng thủy nội địa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 

năm 2050 đƣợc Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1829/QĐ-TTg ngày 
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31/10/2021. Giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Quy hoạch hệ thống Cảng 

bến thủy nội địa trên địa bàn thành phố Cần Thơ gồm:  

- Cụm cảng hàng hóa đƣờng thủy nội địa trên sông Hậu, Rạch Cần Thơ tiếp nhận cỡ 

tàu 5.000 tấn, công suất 5.050 tấn/ năm.  

- Cụm cảng khách Cần Thơ – Hậu Giang trên sông Hậu, Kênh Xà No, kênh Quản 

Lộ Phụng Hiệp tiếp nhận cớ tàu 250 ghế, công suất 9,5 triệu hành khách/ năm. 

- Cảng tổng hợp hàng hóa và hành khách Cần Thơ trên sông Hậu (tại Bến phà Cần 

Thơ cũ): thuộc danh mục các dự án kêu gọi đầu tƣ đã đƣợc Ủy ban nhân dân thành 

phố phê duyệt tại Công văn số 2004/UBND-KT ngày 24/6/2018; trong quá trình 

thực hiện đã có một số nhà đầu tƣ đề nghị tham gia đầu tƣ, tuy nhiên do còn 

vƣớng mắc cơ chế chính sách về tài chính, đất đai, về sử dụng tài sản công để 

thanh toán cho nhà đầu tƣ. Giai đoạn 2021 - 2030: cần tiếp tục kêu gọi đầu tƣ theo 

quy hoạch cảng biển là Bến cảng khách quốc tế Cần Thơ, chức năng phục vụ các 

tuyến vận tải khách nội địa và quốc tế, quy mô gồm bến khách phục vụ tuyến 

khách quốc tế Campuchia, tuyến từ bờ ra đảo và các tuyến du lịch nội địa khác, 

tiếp nhận tàu hàng hóa và tàu khách đến 2.000 tấn. 

Giai đoạn 2021 – 2030, bổ sung vào quy hoạch làm cơ sở kêu gọi đầu tƣ xây dựng mới 

các cảng thủy nội địa chính nhƣ sau: 

- Cảng thủy nội địa hành khách tại vị trí cuối đƣờng số 1 (cuối tuyến đƣờng Mai Chí 

Thọ vào trụ sở hành chính của Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ trƣớc đây, nay là trụ sở 

hành chính của Ủy ban nhân dân quận Cái Răng), nằm ở vị trí bờ phải sông Hậu 

thuộc phƣờng Phú Thứ, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ, quy mô tiếp nhận tàu 

khách đến 120 ghế và các tàu cao tốc từ bờ ra đảo, công suất dự kiến 5.000 ngàn 

Hành khách/năm. 

- Cảng thủy nội địa hành khách tại vị trí cuối trục đƣờng 2B (cuối tuyến đƣờng vào 

khu công nghiệp Hƣng Phú 1), nằm ở vị trí bờ phải sông Hậu thuộc phƣờng Phú 

Thứ, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ, quy mô tiếp nhận tàu khách đến 120 

ghế, công suất dự kiến 5.000 ngàn Hành khách/năm. 

- Cảng thủy nội địa hành khách tại vị trí điểm đầu đƣờng Nguyễn Văn Cừ tại Khu 

đô thị mới Cồn Khƣơng, nằm ở vị trí bờ phải sông Hậu thuộc phƣờng Cái Khế, 
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quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, quy mô tiếp nhận tàu khách đến 120 ghế, 

công suất dự kiến 5.000 ngàn Hành khách/năm. 

- Đối với các cảng, bến thủy nội địa hàng hóa hiện hữu do doanh nghiệp tƣ nhân 

quản lý đầu tƣ xây dựng và khai thác, giai đoạn 2021 - 2030 cần có chính sách hỗ 

trợ, kêu gọi các doanh nghiệp quản lý các cảng, bến này đầu tƣ nâng cấp cơ sở hạ 

tầng, thiết bị công nghệ xếp dỡ để đạt quy mô, công suất theo quy hoạch (đối với 

cảng có năng lực tiếp nhận cỡ tàu 1.000-2.000 Tấn, công suất 200-800 ngàn 

Tấn/năm; đối với bến có năng lực tiếp nhận cỡ tàu 500 Tấn, công suất 30-150 

ngàn Tấn/năm). 

5.1.6. Hạ tầng đường biển:  

a. Luồng cho tàu biển tải trọng lớn vào sông Hậu: 

- Dự án Luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu là dự án trọng điểm quốc 

gia, với mục tiêu thu hút, nâng cao năng lực thông qua hàng hóa tại khu vực đồng 

bằng sông Cửu Long, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của khu vực và cả nƣớc. 

- Dự án đƣợc Bộ Giao thông vận tải phê duyệt tại Quyết định số 3744/QĐ-BGTVT 

ngày 30/11/2007 (do Cục Hàng hải Việt Nam làm chủ đầu tƣ) với quy mô đầu tƣ 

đồng bộ các hạng mục nhằm phát huy hiệu quả của toàn bộ dự án. Quy mô đầu tƣ 

nhƣ sau: nạo vét luồng tàu với chiều dài luồng 46,5km, cao độ đáy -6,5m (Hải đồ) 

bao gồm đoạn luồng sông Hậu dài 12,1km (tính từ kênh Quan Chánh Bố về phía 

thƣợng lƣu sông Hậu), đoạn kênh Quan Chánh Bố hiện hữu dài 19,2km, đoạn 

kênh Tắt dài 8,2km đào mới thông ra biển và đoạn luồng biển dài 7km. 

- Do khó khăn về nguồn vốn, Bộ GTVT đã có Quyết định số 2368/QĐ-BGTVT 

ngày 09/8/2013 phê duyệt điều chỉnh Dự án, trong đó phân kỳ đầu tƣ gồm: giai 

đoạn thông luồng kỹ thuật (Giai đoạn 1) phục vụ cho tàu trọng tải 10.000 tấn đầy 

tải, 20.000 tấn giảm tải ra - vào các cảng trên sông Hậu; giai đoạn 2 đầu tƣ hoàn 

chỉnh dự án, phục vụ cho tàu 20.000 tấn ra - vào các cảng trên sông Hậu.  

- Giai đoạn 1 Dự án đã hoàn thành, đƣợc khai thác từ tháng 4/2017 đến nay đã phát 

huy hiệu quả, góp phần tích cực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong khu vực. 

Tuy nhiên, do chƣa thực hiện Giai đoạn 2 nên một số vị trí xung yếu hai bên bờ 

kênh Quan Chánh Bố chƣa đƣợc kè bảo vệ dẫn đến sạt lở và bồi lắng, gây ảnh 



 
P r o j e c t  r e l a t e d  

 

 

Wednesday, 09 February 
2022 

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ XÂY DỰNG PHƢƠNG 
ÁN BỐ TRÍ KHÔNG GIAN VÀ ĐỊNH HƢỚNG PHÁT 
TRIỂN HỆ THỐNG ĐÔ THỊ - NÔNG THÔN VÀ CÁC 
KHU CHỨC NĂNG 

BH5302-RHD-ZZ-XX-RP-Z-0001 338  

 

hƣởng đến quá trình khai thác liên tục của luồng tàu. Nếu giải quyết đƣợc vấn đề 

này sẽ thu hút đƣợc các tàu có trọng tải đến 20.000 tấn lƣu thông thƣờng xuyên 

trên tuyến luồng, đẩy nhanh tốc độ tăng trƣởng hàng hóa thông qua hàng năm.  

- Giai đoạn 2021 - 2030: Bộ Giao thông vận tải sẽ triển khai đầu tƣ Dự án hoàn 

chỉnh giai đoạn 2 Luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu để đáp ứng cho 

các tàu có trọng tải đến 20.000 tấn lƣu thông thƣờng xuyên trên tuyến luồng ra - 

vào các cảng trên sông Hậu. 

b. Cảng biển Cần Thơ: 

Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 

đến năm 2025 đƣợc Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1579/QĐ-TTg 

ngày 22/9/2021. Trong đó hệ thống cảng biển trên địa bàn thành phố Cần Thơ thuộc 

nhóm cảng biển số 5, gồm: 

 Khu bến Cái Cui: 

- Bến chính là bến Cái Cui đã đầu tƣ xây dựng hoàn thành 02/04 cầu cảng với chiều 

dài 365m; ngoài ra còn có bến Tân Cảng Cái Cui do Tổng Công ty Tân Cảng Sài 

Gòn quản lý là bến tổng hợp, container với 180m chiều dài cầu cảng; các bến 

chuyên dùng gồm: bến xăng dầu Petromekong và bến xăng dầu Đông Phƣơng 

đang đầu tƣ; 03 bến tiếp nhận tàu 15.000 DWT của Công ty Cổ phần Xây dựng 

Sài Gòn M.E.G.A.  

- Khu bến Cái Cui (do Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ - Tổng Công ty Hàng hải 

Việt Nam quản lý đầu tƣ xây dựng và khai thác), đến nay hiện trạng bao gồm 01 

bến cầu cảng dài 165m cho tàu 10.000 tấn, 01 bến cầu cảng dài 200m cho tàu đến 

20.000 tấn, hệ thống kho bãi gồm 06 kho với tổng diện tích 12.340m2, bãi chứa 

hàng container và các kiện hàng có tải trọng lớn với tổng diện tích 51.580m2 và hệ 

thồng bãi mềm chứa hàng tổng hợp.  

- Giai đoạn 2021 - 2030: bến Cái Cui cần tiếp tục đầu tƣ thêm 02 cầu cảng để đạt 

quy mô theo quy hoạch (04 cầu cảng với chiều dài 665m), đầu tƣ xây dựng hoàn 

thiện hệ thống kho, bãi, đƣờng giao thông, hạ tầng kỹ thuật, lắp đặt thiết bị chuyên 

dụng.  
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- Chức năng khu bến phục vụ phát triển kinh tế - xã hội dùng Đồng bằng sông Cửu 

Long kết hợp chuyển hàng cho Vƣơng quốc Cam pu chia theo tuyến sông hậu; có 

bến tổng hợp; container. Tiếp nhận cỡ tàu trọng tải đến 20.000 tấn. 

 Khu bến Hoàng Diệu - Bình Thủy: cơ bản đã đầu tƣ xây dựng hoàn thành theo quy 

hoạch; Công ty Cảng Cần Thơ - Cảng Hoàng Diệu đang hoàn thiện cơ sở hạ tầng, đầu 

tƣ trang thiết bị đồng bộ cho bến Hoàng Diệu; các bến chuyên dùng gồm: bến Total 

Gas; bến X55; bến Bình Thủy (sửa chữa tàu); bến chuyên dùng xăng dầu K34; 01 bến 

của bến cảng Bình Thủy phục vụ sửa chữa tàu.  

- Giai đoạn 2021 - 2030: giữ nguyên theo quy mô hiện trạng, tiếp nhận tàu tải trọng 

10.000 tấn, tiếp tục duy trì đầu tƣ chiều sâu bến Hoàng Diệu, không nâng cấp mở 

rộng, đồng thời sắp xếp di dời một số bến chuyên dùng ra khỏi phạm vi này, chỉ 

giữ lại các bến kết hợp quốc phòng – an ninh. Chức năng khu bến phục vụ phát 

triển KT-XH thành phố Cần Thơ; có bến tổng hợp, hàng rời, khí lỏng; tiếp nhận cỡ 

tàu trọng tải đến 20.000 tấn 

- Giai đoạn 2030-2050: đề xuất chuyển đổi công năng khu bến này thành đất quy 

hoạch xây dựng đô thị để phục vụ phát triển đô thị, du lịch của thành phố, đồng 

thời quy hoạch xây dựng công trình cầu hoặc bến tàu kết nối với khu du lịch Cồn 

Khƣơng, Cồn Sơn.  

 Khu bến Trà Nóc - Ô Môn - Thốt Nốt:  

- Bến tổng hợp, container chính là bến Trà Nóc của Công ty Lƣơng thực sông Hậu 

có cầu cảng dài 76m tiếp nhận tàu hàng tổng hợp 2.500 DWT; bến phục vụ khu 

công ngiệp Thốt Nốt đã xây dựng hoàn thành theo quy hoạch với quy mô 01 bến 

cầu cảng dài 100m tiếp nhận tàu hàng tổng hợp 2.500 - 5.000 DWT; các bến 

chuyên dùng gồm: bến cảng nhà máy nhiệt điện Ô Môn; các bến xăng dầu (Phúc 

Thành, Sài Gòn Petro Cần Thơ, Nam Sông Hậu, PV Gas South, Tổng kho xây 

dựng Miền Tây, kho xây dựng Trà Nóc, 03 bến phao của Công ty lƣơng thực Sông 

Hậu và 02 bến phao của Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ). 

- Giai đoạn 2021 - 2030: khu bến này có bến Trà Nóc (do Công ty Lƣơng thực sông 

Hậu quản lý đầu tƣ xây dựng và khai thác) cần nâng cấp hoặc xây dựng mới cầu 

cảng để tiếp nhận tàu đến 20.000 DWT. 
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 Bến cảng khách quốc tế Cần Thơ:  

- Giai đoạn 2021 - 2030 kêu gọi đầu tƣ theo quy hoạch là bến cảng biển, chức năng 

phục vụ các tuyến vận tải khách nội địa và quốc tế, quy mô gồm bến khách phục 

vụ tuyến khách quốc tế Campuchia, tuyến từ bờ ra đảo và các tuyến du lịch nội địa 

kết hợp tàu chở hàng sạch bảo đảm vệ sinh môi trƣờng, tiếp nhận tàu khách đến 

15.000 GT, tàu tổng hợp đến 10.000 tấn. 

5.1.7. Hạ tầng hàng không:  

- Đã xây dựng hoàn thành đƣa vào khai thác Cảng hàng không Quốc tế Cần Thơ đạt 

quy mô theo quy hoạch đến năm 2020: sân bay cấp 4E; 01 đƣờng cất hạ cánh kích 

thƣớc 3000mx45m; sân đỗ đáp ứng 10 vị trí đỗ máy bay; nhà ga đáp ứng 3 triệu 

hành khách/năm; chƣa có kho bãi hàng hóa và trung tâm logistics trong và ngoài 

phạm vi Cảng hàng không. 

- Giai đoạn 2021 - 2030: xây dựng thêm 01 nhà ga hành khách, khu hàng không dân 

dụng và mở rộng sân đỗ máy bay để đạt công suất 7 triệu hành khách/năm. Phạm 

vi xây dựng nằm hoàn toàn trong ranh giới đất quy hoạch hiện hữu của Cảng hàng 

không diện tích là 388,90ha. Đồng thời, kêu gọi đầu tƣ xây dựng Trung tâm 

logistics hàng không Cần Thơ gắn với quy hoạch Cảng hàng không Quốc tế Cần 

Thơ, chức năng là Trung tâm thƣơng mại - dịch vụ - logistics hàng không của cả 

vùng đồng bằng sông Cửu Long phục vụ trung chuyển, vận chuyển, xuất nhập 

khẩu hàng hóa bằng đƣờng hàng không đi các khu vực trong nƣớc và quốc tế. 

- Giai đoạn 2030 - 2050: xây dựng mới thêm 01 khu hàng không dân dụng và 01 

đƣờng hạ cất cánh, công suất 15 triệu hành khách/năm; khu vực quy hoạch mở 

rộng bao gồm phần đất quy hoạch hiện hữu của Cảng Hàng không diện tích là 

388,90ha và phần đất mở rộng thêm. 

5.1.8. Hạ tầng đường sắt: 

a. Tuyến đƣờng sắt quốc gia thành phố Hồ Chí Minh - Cần Thơ: 

Quy hoạch mạng lƣới đƣờng sắt thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đƣợc Thủ 

tƣớng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1769/QĐ/TTg ngày 19/10/2021 
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Giai đoạn 2021-2030 xây dựng tuyến đƣờng sắt thành phố Hồ Chí Minh - Cần Thơ, đối 

với đoạn qua địa bàn thành phố Cần Thơ có hƣớng tuyến vƣợt qua sông Hậu, đi trên cao 

trùng với hƣớng tuyến trục đƣờng 1A hiện hữu vƣợt qua khu công nghiệp Hƣng Phú và 

khu đô thị mới Nam Cần Thơ, đi về điểm cuối tuyến tại nhà ga Cần Thơ trên địa bàn 

quận Cái Răng (tại vị trí nằm gần Đƣờng nối Quốc lộ 91 - Nam Sông Hậu). 

b. Các tuyến đƣờng sắt đô thị: 

Quy hoạch 03 tuyến đƣờng sắt đô thị đi trên cao, nằm giữa các đƣờng chính đô thị trục 

dọc trên toàn địa bàn thành phố có lộ giới 40-80m (có dãi phân cách giữa >4m để bố trí 

đƣờng sắt đi trên cao), bao gồm: 

(1) Trục đƣờng Vành đai phía Tây: quy hoạch giai đoạn sau năm 2030, có điểm đầu 

từ nhà ga đƣờng sắt thành phố Hồ Chí Minh - Cần Thơ đến điểm cuối trên địa bàn quận 

Ô Môn và định hƣớng nối dài đến điểm giao với tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi để phục vụ khu 

công nghiệp Vĩnh Thạnh. 

(2) Trục quốc lộ Nam Sông Hậu và quốc lộ 91B: quy hoạch giai đoạn sau năm 

2030, có điểm đầu từ cảng Cái Cui và phân khu trung tâm logistics hạng II tại cảng Cái 

Cui đến điểm cuối tại phân khu Trung tâm logistics hàng không. 

(3) Trục Quốc lộ 91: quy hoạch giai đoạn sau năm 2030, có điểm đầu tại lý trình 

Km0 của Quốc lộ 91 đến điểm cuối tại Khu công nghiệp Thốt Nốt.   

 Phƣơng án phát triển hạ tầng thủy lợi 5.2.

5.2.1. Phương án phát triển cơ sở hạ tầng thủy lợi cấp vùng 

Trên địa bàn thành phố Cần Thơ, hai hệ thống thủy lợi cấp vùng đã đƣợc xây dựng 

bao gồm: Phần diện tích thuộc phía Bắc kênh Cái Sắn, thuộc hệ thống thuỷ lợi Tứ 

Giác Long Xuyên với diện tích khoảng 498.141 ha (trong đó diện tích của Cần Thơ 

15.291 ha); phần diện tích thuộc hệ thống thủy lợi Ô Môn – Xà No với diện tích 

45.430 ha (trong đó diện tích của Cần Thơ: 18.894 ha). 

Đối với phần diện tích thuộc hệ thống thủy lợi Tứ Giác Long Xuyên (15.921 ha chiếm 

10,71% tổng diện tích đất tự nhiên của thành phố), phƣơng án phát triển HTCS thủy 

lợi cho vùng này theo hƣớng kiểm soát lũ theo thời gian với cao trình đê bao đảm bảo 
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bảo vệ lũ tháng 8 và đƣa nƣớc vào trong đồng trong lũ chính vụ. Phƣơng hƣớng HTCS 

kiểm sát ngập cho phần còn lại của thành phố Cần Thơ đƣợc trình bày trong phần tiếp 

theo. Các phần diện tích còn lại của thành phố Cần Thơ  (125.804 ha chiếm 89,29 % 

tổng diện tích đất tự nhiên của thành phố), sẽ đƣợc kiểm soát lũ cả năm (kiểm soát lũ 

triệt để). 

Đối với phần diện tích thuộc hệ thống thủy lợi Ô Môn – Xà No  (18.894 ha chiếm 

13,41% tổng diện tích đất tự nhiên của thành phố), đã đƣợc bảo vệ bằng hệ thống công 

trình khép kín (gồm đê + cống và trạm bơm) , nhằm kiểm soát lũ cả năm cho vùng dự 

án, (bảo vệ sản xuất nông nghiệp 3 vụ ổn định, diện tích vƣờn cây ăn trái và hạ tầng cơ 

sở). Ngăn mặn, lấy phù sa cải tạo diện tích đất nông nghiệp  và cấp nƣớc sinh hoạt và 

cung cấp nƣớc sạch nông thôn, kết hợp giao thông nông thôn và bố trí chỗ ở dân cƣ. 

Sau khi đƣa vào vận hành năm 2017, hệ thống thủy lợi OM-XN phát huy hiệu quả đối 

với việc kiểm soát ngập lũ, đảm bảo canh tác 3 vụ lúa, phát triển giao thông nông 

thôn. Tuy nhiên, những năm gần đây trong quá trình vận hành hệ thống phát sinh các 

vấn đề liên quan đến thoái hóa đất, ô nhiễm nƣớc. Do vậy, hệ thống thủy lợi này cần 

duy trì nhƣng vận hành theo hƣớng mở cống là chủ yếu để cải thiện ô nhiễm và vấn đề 

cần xem xét xây dựng lại quy trình vận hành hệ thống OM-XN. 

Ngoài ra, Cần Thơ là khu vực có các trục lớn lấy nƣớc từ sông Hậu vào khu vực Bán 

Đảo Cà Mau, hiện nay, các kênh trục này có hiện tƣợng bị bồi lắng lòng kênh, do vậy 

cần phối hợp với các tỉnh khác để nạo vét kênh, tăng khả năng cấp nƣớc cho các nhu 

cầu dùng nƣớc khi cần thiết. Các hạng mục kênh trục dự kiến cần nạo vét bao gồm các 

kênh: (Kênh Thắng Lợi, Kênh Ông Cò Kênh Đập Đá, Kênh 6 mét, Kênh Hải Nàm, 

Kênh Cống 11, Kênh Số Mƣời Bốn, Kênh 600, Rạch Ngã Tƣ, Kênh M, Kênh Ranh, 

Rạch Cá Hô. 

5.2.2. Phương án phát triển cơ sở hạ tầng thủy lợi cấp thành phố  

Đối với việc phát triển cơ sở hạ tầng thủy lợi cấp thành phố, việc phân vùng thủy lợi 

cần phải phù hợp với điều kiện tự nhiên của thành phố, đặc điểm sông nƣớc và các 

quy hoạch đã có quyết định phê duyệt và đặc biệt là định hƣớng phát triển không gian 

đô thị trong quy hoạch này. Đối với việc phân vùng thủy lợi để phù hợp với bố trí sử 
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dụng đất theo quy hoạch này, đề xuất phân vùng thủy lợi thành 03 vùng nhƣ đề xuất 

của quy hoạch bao gồm: Vùng liên quận huyện trung tâm phía Nam, phía Bắc và phía 

Tây. 

 

Hình 65  Bản đồ phân vùng thủy lợi TP. Cần Thơ 

- Vùng I (vùng Bắc Cái Sắn), diện tích tự nhiên (DTTN) khoảng 15.291 ha, giới 

hạn bởi phía Bắc là ranh giới Cần Thơ – An Giang, Kiên Giang, phía Nam là 

kênh Cái Sắn, nằm trọn phần đất của  huyện Vĩnh Thạnh. 

- Vùng II (vùng Cái Sắn–Thốt Nốt), DTTN khoảng 33.025 ha, là phần đất của 

TP. Cần Thơ nằm trong giới hạn của 2 kênh Cái Sắn và Thốt Nốt, nằm trên địa 

bàn quận Thốt Nốt và Vĩnh Thạnh. 

- Vùng III (vùng Thốt Nốt–Ô Môn), DTTN khoảng 49.955 ha, là phần diện tích 

nằm kẹp giữa kênh Thốt Nốt và rạch Ô Môn, gồm phần diện tích còn lại của 

quận Thốt Nốt, Vĩnh Thạnh, và một nửa diện tích của quận Ô Môn và huyện 
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Cờ Đỏ. 

- Vùng IV (vùng Ô Môn–Xà No), DTTN khoảng 18.894 ha, là vùng giới hạn bởi 

phía Bắc là rạch Ô Môn, phía Nam là sông Cần Thơ và kênh Xà No, gồm một 

nửa diện tích còn lại của quận Ô Môn, một phần huyện Thới Lai và 5 xã thuộc 

huyện Phong Điền. 

- Vùng V (vùng Bình Thủy - Ninh Kiều), DTTN khoảng 17.724 ha,vùng đƣợc 

giới hạn bởi sông Hậu – sông Cần Thơ – rạch Ô Môn. Vùng này bao gồm diện 

tích chủ yếu của 2 quận trung tâm thành phố là Bình Thuỷ và Ninh Kiều. 

- Vùng VI (vùng Nam Cái Răng), DTTN khoảng 7.812 ha, là phần đất còn lại 

của TP. Cần Thơ ở phía Nam sông Cần Thơ, bao gồm toàn bộ quận Cái Răng 

và xã Nhơn Nghĩa của huyện Phong Điền. 

- Vùng VII- khu vực các cù lao (Tân Lộc, Cồn Sơn), DTNN khoảng 3.335,16 ha, 

trong đó cù lao Tân Lộc 3.268,16 ha và Cồn Sơn 67 ha. Hai cù lao nằm trên 

sông Hậu, là khu trọng điểm về nuôi trồng thủy sản và cây ăn trái, có rất nhiều 

tiềm năng để phát triển khu đô thị sinh thái và sản xuất nông nghiệp đặc sản. 

- Đối với việc cấp và thoát nƣớc, Thành phố Cần Thơ có nguồn nƣớc sông Hậu 

khá dồi dào. Tuy nhiên, sông Hậu cũng là nguồn cho cả vùng BĐCM, vì vậy, để 

tạo nguồn cho các tỉnh Kiên Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu cần phải 

nạo vét hệ thống kênh trục đi qua TP Cần Thơ. Việc dẫn nƣớc vào các khu tƣới 

và tiêu nƣớc đƣợc thực hiện thông qua khả năng tự chảy từ sông Hậu vào hệ 

thống kênh trục/cấp I, cấp II và cấp III. Để đƣa nƣớc lên mặt ruộng hoặc tiêu 

nƣớc tùy thuộc vào khu vực mà có những hình thức khác nhau: tự chảy, bán tự 

chảy và tƣới bằng động lực (bơm). Các đối tƣợng sử dụng nƣớc khác, cũng có 

thể lấy nƣớc trực tiếp từ hệ thống kênh trục/cấp I, hoặc cấp II, sau đó xử lý theo 

yêu cầu sử dụng. Thực hiện chủ trƣơng nhân rộng mô hình cánh đồng mẫu lớn 

trên địa bàn thành phố Cần Thơ, tăng cƣờng thực hiện liên kết và đảm bảo sản 

xuất bền vững, giúp nâng cao lợi nhuận cho sản xuất. 



 
P r o j e c t  r e l a t e d  

 

 

Wednesday, 09 February 
2022 

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ XÂY DỰNG PHƢƠNG 
ÁN BỐ TRÍ KHÔNG GIAN VÀ ĐỊNH HƢỚNG PHÁT 
TRIỂN HỆ THỐNG ĐÔ THỊ - NÔNG THÔN VÀ CÁC 
KHU CHỨC NĂNG 

BH5302-RHD-ZZ-XX-RP-Z-0001 345  

 

  

- Mô hình bố trí thủy lợi cho khu vực sản xuất  

- Đối với việc kiểm soát lũ, phƣơng án đề xuất đối với khu vực đô thị lớn là thiết 

lập các đê bao và cống kiểm soát để kiểm soát ngập khi có lũ lớn và triều cƣờng. 

Áp dụng theo chiến lƣợc quản lý rủi ro lũ tích hợp (IFRM) bằng các giải pháp 

kiểm soát ngập hiệu quả cho những khu vực có đô thị đã phát triển và mở rộng 

khu vực bảo vệ thích ứng với quá trình phát triển trong tƣơng lai theo phƣơng 

châm (không hối tiếc). Với các khu đô thì mới, có quy mô nhỏ, có thể kết hợp 

việc kiểm soát ngập bằng hệ thống thủy lợi kết hợp với việc nâng cao cốt nền để 

tăng hiệu quả của việc kiểm soát ngập.  Đối với khu vực nông nghiệp, ngoài hệ 

thống thủy lợi Ô Môn – Xà No đƣợc kiểm soát với diện tích lớn, các khu vực 

khác phƣơng án đề xuất là thực hiện kiểm soát lũ triệt cho kênh trục/cấp 1 và 

kiểm soát lũ theo thời gian (đê bao lửng) cho các tuyến kênh cấp 2, cấp 3 với 

quy mô ô bao khoảng trên dƣới 1.000 ha. Tại đầu kênh cấp 2 nối với kênh cấp 1 

hoặc kênh trục bố trí cống hở 2 chiều cho phép vận hành linh hoạt đáp ứng yêu 

cầu giao thông thủy và lấy nƣớc lũ đảm bảo vệ sinh đồng ruộng, cung cấp phù 

sa và nguồn thủy sinh tự nhiên, sau khi thu hoạch vụ Hè thu. Với các khu vực cù 

lao sông Hậu, thực hiện xây dựng đê bao kiểm soát lũ triệt để xung quanh các cù 

lao với tuyến quy hoạch cách đƣờng mép nƣớc trung bình khoảng 100m. 

- Đối với xâm nhập mặn, do hiện tƣợng xâm nhập mặn tăng cao trong những năm 

gần đây do biến động dòng chảy thƣợng lƣu và biến đổi khí hậu., các hƣớng có 

nguy cơ xâm nhập mặn có thể từ sông Hậu. Do vậy, cần theo dõi xu thế xâm 

nhập mặn trong thời gian tới để có giải pháp ứng phó. Các giải pháp có thể sử 
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dụng trong thời gian tới bao gồm việc xây dựng các trạm quan trắc mặn, trong 

trƣờng hợp mặn xâm nhập thƣờng xuyên cần phải xây dựng các cống ven sông 

Hậu để kiểm soát mặn khi cần thiết. 

 Phƣơng án phát triển san nền, thoát nƣớc mặt 5.3.

5.3.1. Định hướng cốt xây dựng cho từng khu vực của thành phố. 

Định hƣớng chung: 

- Giải pháp quy hoạch cao độ nền cho từng khu vực đô thị Cần Thơ không xác 

định theo ranh hành chính mà chủ yếu dựa trên điều kiện đặc điểm hiện trạng 

của các lƣu vực thoát nƣớc, điều kiện xây dựng của dân cƣ hiện hữu và cao độ 

nền hiện trạng, chế độ thủy văn của các dòng chảy ảnh hƣởng tới khu vực. Cao 

độ nền chỉ xác định cho phần đất đất xây dựng đô thị và công nghiệp, phần đất 

nông nghiệp, cây xanh mặt nƣớc, không xây dựng thì giữ nguyên cao độ hiện 

trạng. 

- Từ quan điểm trên và căn cứ trên phân tích hiện trạng cao độ nền thành phố 

Cần Thơ, định hƣớng quy hoạch cao độ nền thành phố theo hƣớng nhƣ sau: 

- Cải tạo, nâng nền cục bộ các khu vực trung tâm có cao độ nền thấp H<2.5m. 

Tuy nhiên việc cải tạo nâng nền này chỉ thực hiện khi có dự án, xây dựng công 

trình mới. Việc chống ngập hiện tại ở các khu vực này chủ yếu dựa trên việc cải 

tạo cao độ đƣờng giao thông và hệ thống thoát nƣớc, đảm bảo thoát nhanh, 

thoát hết ra ngoài kênh rạch gần nhất. 

- Cốt xây dựng của các khu đô thị đƣợc xác định căn cứ theo tần suất mực nƣớc 

lũ thực tế tại từng khu vực, tuân thủ quy chuẩn hiện hành. 

- Khu vực đô thị ven sông, rạch lớn, xây dựng chƣa phát triển, với khoảng cách 

từ 20-50m cách mép bờ cao của sông, rạch sẽ là hành lang bảo vệ sông rạch 

đồng thời cũng là vùng đệm, lƣu trữ và thoát nƣớc cho khu vực phía trong. 

Phần bên trong cao độ nền quy hoạch H ≥ Hxd theo từng đô thị 

- Phần ngoại đô và vùng ven đô thị sẽ là các vùng đệm thoát nƣớc cho đô thị, tại 

khu vực này hạn chế xây dựng và giữ nguyên cao độ hiện trạng của khu vực. 

Tuy nhiên cao độ của các đƣờng giao thông khống chế H ≥ Hxd. 
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- Phần canh tác nông nghiệp giữ nguyên cao độ hiện trạng và không nên xây 

dựng đê bao bảo vệ vì đây sẽ là vùng lƣu trữ và thoát nƣớc cho đô thị trong 

trƣờng hợp bất lợi nhất là kết hợp mƣa lớn và lũ về. 

5.3.2. Định hướng thiết kế quy hoạch chiều cao: 

- Đối với các KĐT hiện hữu, mật độ xây dựng cao sẽ san đắp cục bộ chống ngập 

lụt và tạo hƣớng thoát nƣớc khi xây dựng cải tạo chỉnh trang đô thị.  

- Riêng đối với Khu trung tâm TP hiện hữu ( Khu vực Quận Ninh Kiều, Quận 

Bình Thủy ) do mật độ xây dựng tập trung quá lớn nên cần tổ chức xây dựng bờ 

bao chống ngập lụt cho các khu vực có cao độ nền thấp bị ảnh hƣởng ngập lụt  

- Đối với các KĐT mới sẽ tiến hành san đắp nâng cao nền đất tới cao độ khống 

chế để tạo mặt bằng xây dựng, tuy nhiên phải triệt để tận dụng địa hình tự 

nhiên, giữ lại sông rạch hiện hữu đồng thời tăng cƣờng đào hồ và kênh rạch dọc 

các trục đƣờng để có tác dụng thoát nƣớc, tạo cảnh quan cho đô thị và lấy đất 

đắp. 

- Đối với khu vực dân cƣ nông thôn, khu vực có mật độ xây dựng thấp, nhà vƣờn 

chỉ san đắp cục bộ đối với nền xây dựng của các công trình tới cao độ khống 

chế, hạn chế tối đa việc san đắp làm thay đổi địa hình và mặt phủ tự nhiên.  

- Độ dốc của nền có mặt phủ thấm nƣớc inền > 0,003. 

- Độ dốc dọc của các tuyến đƣờng đắp cho phép lấy id = 0 nhƣng phải thiết kế 

rãnh biên răng cƣa để thoát nƣớc tốt. 

- Khi san lấp phải đảm bảo quy trình đắp đất và độ đầm nén của đất nền. Phải giữ 

lại lớp đất màu và sau đó phủ lên mặt đất nền mới đắp để tạo thảm thực vật bảo 

vệ tránh bị xói đất nền. 

5.3.3. Định hướng thoát nước mặt: 

a. Định hƣớng chung: 

- Hệ thống thoát nƣớc mƣa của TP. Cần Thơ trong tƣơng lai cần đƣợc xây dựng 

và cải tạo nhằm đáp ứng yêu cầu thoát nƣớc mƣa và thẩm mỹ của đô thị loại 1. 

- Đối với các khu vực mới phát triển hệ thống thoát nƣớc mƣa đƣợc thiết kế theo 

hệ thống thoát riêng bằng cống ngầm và mƣơng nắp đan xả trực tiếp ra sông 
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rạch. 

- Đối với các khu vực đô thị hiện hữu cần cải tạo lại các tuyến mƣơng cống thoát 

nƣớc hiện hữu, từng bƣớc tách nƣớc thải sinh hoạt để đƣa về trạm xử lý trƣớc 

khi xả ra môi trƣờng đặc biệt là trong mùa khô để tránh ô nhiễm.  

- Tận dụng tối đa hệ thống sông rạch hiện hữu để thoát nƣớc mƣa và tạo cảnh 

quan sông nƣớc, tăng cƣờng nạo vét sông rạch để tăng khả năng tiêu thoát 

nƣớc. 

- Trong các khu công viên cây xanh sẽ đào một số hồ lớn tạo cảnh quan kết hợp 

làm hồ điều hoà thoát nƣớc mƣa trong mùa lũ và lấy đất đắp nền. 

- Đối với các khu công nghiệp tập trung sẽ xây dựng hệ thống thoát nƣớc mƣa 

riêng của các khu công nghiệp. 

- Đối với các khu vực dân cƣ nông thôn tập trung ( trung tâm xã ) có thể cho 

phép sử dụng hệ thống thoát nƣớc chung nƣớc mƣa và nƣớc thải sinh hoạt bằng 

cống, mƣơng nắp đan, mƣơng hở tuy nhiên nƣớc bẩn sinh hoạt phải đƣợc xử lý 

sơ bộ bằng bể tự hoại hoặc hồ sinh học trƣớc khi xả vào hệ thống thoát nƣớc 

chung. 

b. Phân chia lƣu vực thoát nƣớc mặt: 

Phân chia lƣu vực thoát nƣớc mƣa đƣợc dựa theo các tiêu chí sau:  

- Đặc điểm xây dựng của đô thị hiện hữu 

- Quy hoạch xây dựng đô thị trong tƣơng lai 

- Đặc điểm địa hình, thủy văn,… các khu vực trong đô thị 

- Hiện trạng các công trình thoát nƣớc, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật,… cũng nhƣ  

các nguồn xả, nguồn tiếp nhận. 

- Tham khảo các quy hoạch thoát nƣớc liên quan đã đƣợc phê duyệt nhƣ: Quy 

hoạch vùng ĐBSCL thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; “Quy hoạch 

thủy lợi chống ngập úng thành phố Cần Thơ” (đã đƣợc phê duyệt theo quyết 

định số 1721/QĐ-BNN-TCTL ngày 20/7/2012 của Bộ NN và PTNT); Ðồ án 

điều chỉnh Quy hoạch chung TP Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm (tại 

Quyết định số 1515/QÐ-TTg); Quy hoạch cao độ nền và thoát nƣớc mặt thành 
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phố Cần thơ đến năm 2030(tại quyết định số 3182/QĐ-UBND ngày 

05/12/2018) và các quy hoạch quận/huyện đã triển khai. 

- Trên cơ sở các tiêu chí phân chia lƣu vực thoát nƣớc mặt, đề xuất phân chia lƣu 

vực thoát nƣớc mặt đô thị thành phố CầnThơ thành 16 lƣu vực.  

Bảng 56 Phân chia lƣu vực thoát nƣớc mƣa đô thị 

TT Tên lƣu vực Diện tích (ha) Hƣớng thoát chính 

1 Ninh Kiều 1 3.630 

R. Khai Luông, S. Bình Thủy, R. Cái Sơn, S. 

Cần Thơ, S. Hậu, các rạch Cái Khế, Đầu Sấu, 

Ngỗng... 

2 Ninh Kiều 2 810 S. Cần Thơ, R. Cái Sơn 

3 Cái Răng 1 2.280 
S. Hậu. S. Cần Thơ. R. Cái Sâu, R. Cái Đôi, 

R. Bùng Binh 

4 Cái Răng 2 1.165 
S. Cần Thơ, R. Cái Nai, R. Rau Răm, R. Ấp 

Mỹ 

5 Cái Răng 3 2.630 R. Cái Cui, R. Cái Nai, R. Ấp Mỹ 

6 Bình Thủy 2.425 S. Hậu, S. Bình Thủy, S. Trà Nóc 

7 Trà Nóc  2.810 S. Hậu, S. Trà Nóc 

8 Ô Môn 1 4.240 S. Ô Môn, K. Thơm Rơm 

9 Ô Môn 2 425 S. Ô Môn 

10 Ô Môn 3 4.860 S. Hậu, S. Ô Môn, K. Thơm Rơm 

11 Thốt Nốt  3.540 S. Hậu, K. Cái Sắn, K. Thắng Lợi, S. Thốt Nốt 

12 Phong Điền 505 S. Cần Thơ 

13 Thới Lai 500 R. Ô Môn, K. Đứng, K. Bà Đầm 

14 Cờ Đỏ 425 K. Thốt Nốt, K. Thơm Rơm, K. Đứng 

15 Vĩnh Thạnh 550 K. Cái Sắn 

16 Thạnh An 275 K. Cái Sắn 

  Tổng 31.070   

 

 Phƣơng án phát triển hệ thống cấp nƣớc 5.4.

5.4.1. Xác định tiêu chuẩn cấp nước 
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Theo quyết định phê duyệt “Quy hoạch cấp nƣớc thành phố Cần thơ đến năm 2030, tầm 

nhìn đến năm 2050”, của UBND thành phố Cần Thơ ký ngày 19/01/2015, các tiêu chí 

cấp nƣớc cho Thành phố đƣợc xác định nhƣ sau: 

TT Tiêu chí 

 

Tiêu 

chuẩn 

I. Khu đô thị trung tâm  

1 Ninh Kiều -Bình Thủy  

  a) Nƣớc sinh hoạt:  

 - Tiêu chuẩn cấp nƣớc (lít/ngƣời.ngày):                                                                                          180 

 - Tỷ lệ dân số đƣợc cấp nƣớc (%):                                          100% 

 
b) Nƣớc phục vụ công cộng (tƣới cây, rửa đƣờng, cứu hoả,…) và 

thƣơng mại; tính theo % của (a) 

10 

 c) Nƣớc cho công nghiệp dịch vụ trong đô thị; tính theo % của (a) 10 

 d) Nƣớc sản xuất trong khu công nghiệp:  m
3
/ha/ngđ 40 

 e) Nƣớc thất thoát; tính theo % của tổng nhu cầu 15 

 
f) Nƣớc cho yêu cầu riêng của các nhà máy xử lý nƣớc; tính theo % 

của (a+b+c+d+e) 

8 

2 Các khu đô thị trung tâm khác  

  a) Nƣớc sinh hoạt:  

 - Tiêu chuẩn cấp nƣớc (lít/ngƣời.ngày):                                                                                          180 

 - Tỷ lệ dân số đƣợc cấp nƣớc (%):                                          100% 

 
b) Nƣớc phục vụ công cộng (tƣới cây, rửa đƣờng, cứu hoả,…) và 

thƣơng mại; tính theo % của (a) 

10 

 c) Nƣớc cho công nghiệp dịch vụ trong đô thị; tính theo % của (a) 10 

 d) Nƣớc sản xuất trong khu công nghiệp:  m
3
/ha/ngđ 40 

 e) Nƣớc thất thoát; tính theo % của tổng nhu cầu 15 

 
f) Nƣớc cho yêu cầu riêng của nhà máy xử lý nƣớc; tính theo % của 

(a+b+c+d+e) 

8 

II Các thị trấn ngoại thành  

  a) Nƣớc sinh hoạt:  

 - Tiêu chuẩn cấp nƣớc (lít/ngƣời.ngày):                                                                                          150 

 - Tỷ lệ dân số đƣợc cấp nƣớc (%):                                                90% 

 
b) Nƣớc phục vụ công cộng (tƣới cây, rửa đƣờng, cứu hoả,…) và 

thƣơng mại; tính theo % của (a) 

10 

 c) Nƣớc cho công nghiệp dịch vụ trong đô thị; tính theo % của (a) 10 

 d) Nƣớc sản xuất trong khu công nghiệp:  m
3
/ha/ngđ 40 
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TT Tiêu chí 

 

Tiêu 

chuẩn 

 e) Nƣớc thất thoát; tính theo % của tổng nhu cầu 15 

 
f) Nƣớc cho yêu cầu riêng của các nhà máy xử lý nƣớc; tính theo % 

của (a+b+c+d+e) 

8 

5.4.2. Xác định nhu cầu dùng nước  

Nhu cầu dùng nƣớc đƣợc xác định trên 3 nhu cầu: 

- Nƣớc sinh hoạt 

- Nƣớc khu công nghiệp và cụm công nghiệp 

- Nƣớc thƣơng mại dịch vụ 

 

a. Đối tƣợng phục vụ  

Bảng 57 Dân số khu vực tính toán đến năm 2030 

 

TT Tên đô thị Dân số 2025 Dân số 2030 

I Khu đô thị trung tâm          1.000.000     1.340.000  

1 Quận Ninh Kiều - Bình Thủy          420.000      500.000  

2 Khu Đô thị công nghiệp Cái Răng          220.000      300.000  

3 Khu ĐT sinh thái Phong Điền            50.000        90.000  

4 

Khu ĐT mới Ô Môn – Phong điền – Bình 

Thủy          100.000      160.000  

5 Khu Đô thị công nghiệp Thốt Nốt          210.000      290.000  

II Khu vực ngoại thành            68.000        81.000  

7 Thị trấn Cờ Đỏ            17.000        20.000  

8 Thị trấn Thới Lai            20.000        22.000  

9 Thị trấn Vĩnh Thạnh            20.000        26.000  

10 Thị trấn Thạnh An            11.000        13.000  

   Tổng cộng       1.068.000    1.421.000  
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Bảng 58 Quy mô các khu công nghiệp đến năm 2030 

 

TT Tên khu công nghiệp 
Quy mô (ha) 

2030 

I Khu công nghiệp tập trung 2.960,13 

1 Khu công nghiệp Bình Thủy 133,72 

2 Khu công nghiệp Cái răng 568,73 

3 Khu công nghiệp Ô Môn 651,53 

4 Khu công nghiệp Thốt nốt 280,65 

5 Khu công nghiệp Thới Lai 625,50 

6 Khu công nghiệp Vĩnh Thạnh 900,00 

II Cụm công nghiệp, TTCN trong khu dân cƣ 271,30 

1 Quận Bình Thủy 46,00  

2 Thị trấn Cờ Đỏ 30,00 

3 Thị trấn Phong Điền 30,00 

4 Thị trấn Thới Lai 120,30 

5 Thị trấn Vĩnh Thạnh 45,00 

  Tổng 3.231,43 

b. Dự báo nhu cầu dùng nƣớc 
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5.4.3. Phương án phát triển hệ thống cấp nước 

a. Phân vùng cấp nƣớc  

Hệ thống cấp nƣớc Cần Thơ đƣợc chia thành 2 vùng cấp nƣớc chính, gồm: 

- Vùng 1: Phía Đông Nam thành phố, bao gồm các quận Cái Răng, Ninh Kiều, Bình 

Thủy, Ô Môn (gồm cả khu Đô thị - Công nghiệp Trà Nóc), và Đô thị sinh thái 

Phong Điền... 

- Vùng 2: Phía Bắc và Đông Bắc thành phố, bao gồm quận Thốt Nốt, và các đô thị, 

khu dân cƣ, công nghiệp dọc Quốc lộ 80, từ Lộ Tẻ đến các thị trấn Vĩnh Thạnh, 

Thạnh An.  

 

Ngoài 2 vùng cấp nƣớc chính ở trên, còn có các khu vực cấp nƣớc nhỏ lẻ là khu vực thị 

trấn Cờ Đỏ, khu vực thị trấn Thới Lai. 

b. Các nhà máy nƣớc: 

Vị trí cũng nhƣ công suất của các nhà máy nƣớc đƣợc đề xuất trên  cơ sở tính toán nhu 

cầu dùng nƣớc, xem xét đến định hƣớng phát triển không gian thành phố trong tƣơng lai, 

tình hình và diễn biến ô nhiễm và xâm nhập mặn đối với nguồn nƣớc thô.  Một số các 

nhà máy nƣớc hiện trạng tại các thị trấn sẽ đƣợc quy hoạch thành các trạm bơm tăng áp.  

Với đặc thù của thành phố Cần thơ đƣợc hƣởng nguồn nƣớc dồi dào có chất lƣợng tốt từ 

Đơn vị Quy mô Đơn vị TC

1 Đô thị trung tâm Ngƣời 1.340.000  m3/ngƣời.ngày 180 100% 241.200,00         

2 Thị trấn ngoại thành Ngƣời 81.000      m3/ngƣời.ngày 150 90% 10.935,00          

3 TỔNG NHU CẦU SINH HOẠT  (A) 252.135,00        

4 Dịch vụ, TTCN  (B) %*A 10             25.213,50          

5 Tƣới cây, rửa đƣờng (C) %*A 10             25.213,50          

6 Công nghiệp tập trung (ha) ha 2.960        m3/ha 40 118,41               

7 Cụm công nghiêp ha 271           m3/ha 10 2,71                   

8 TỔNG NHU CẦU CÔNG NGHIỆP (D) 121,12               

9

TỔNG NHU CẦU SINH HOẠT +

DỊCH VỤ +CÔNG NGHIỆP

(A+B+C+D) 302.683,12        

10 Nƣớc ngoài doanh thu
% 

(A+B+C+D) 15             45.402,47          

11 TỔNG NHU CẦU DÙNG NƢỚC E 348.085,59         

12 Nƣớc bản thân nhà máy %*E 8               27.846,85          

13 TỔNG YÊU CẦU CẤP NƢỚC
375.932,43        

Quy mô Tiêu chuẩn cấp nƣớc
TT Chỉ tiêu

Tỷ lệ cấp 

nƣớc

Nhu cầu cấp 

nƣớc (m3/ngày)
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Sông Hậu công thêm với việc chịu ảnh hƣởng ngày càng gia tămg của tình hình biến đổi 

khi hậu, nƣớc biển dâng, các biên mặn không ngừng lấn sâu vào các sôngvà kênh rạch 

gây ảnh hƣởng đến hoạt dộng của các nhà máy nƣớc, để tăng tối đa thế mạnh và giảm 

thiểu các tác động tiêu cực và tăng tính an toàn cấp nƣớc, giải pháp cấp nƣớc tập trung 

đƣợc cho là thích hợp với Thành phố.  Theo đó, các nhà máy nƣớc hiện tại đƣợc đánh giá 

có chất lƣợng nƣớc thô tốt, ít bị tác động do biến đổi khi hậu sẽ đƣợc cân nhắc đầu tƣ 

nâng cấp và mở rộng công suất để đáp ứng tối đa nhu cầu dùng nƣớc trong khu vực. Các 

nhà máy mới đƣợc xây dựng để đáp ứng phần nhu cầu dùng nƣớc bị thiếu hụt.   

Một số các nhà máy nƣớc nhỏ hiện trạng tại các thị trấn sẽ đƣợc quy hoạch thành các 

trạm bơm tăng áp để tăng khả năng kết nối liện vùng cho hệ thống. 

 

Bảng 59 Dự kiến các nhà máy nƣớc tại thành phố Cần thơ năm 2030 

TT Nhà máy 

nƣớc 

Tình 

trạng 

Nguồn 

nƣớc thô 

Công 

suất hiện 

tại (m
3
/ 

ngđ) 

Công suất dự 

kiến năm 

2030 (m
3
/ 

ngđ) 

Khu vực cấp nƣớc 

VÙNG I      

Khu trung tâm thành phố: quận Ninh Kiều và quận Bình Thủy 

1 Cần Thơ 1 Hiện 

có 

Sông Cần 

Thơ 

55.000 55.000 
quận Ninh Kiều và bổ 

sung công suất khu đô 

thị Nam Cần Thơ. 

2 Cần Thơ 2 Hiện 

có 

Sông Hậu 52.500 97.500 
quận Bình Thủy, bổ 

sung công suất cho 

khu đô thị Trà Nóc và 

trung tâm quận Ô 

Môn 

3 Long Hòa Hiện 

có 

Sông Bình 

Thủy 

- Chuyển thành 

trạm bơm tăng 

áp 

Long Hòa cung cấp 

nƣớc cho quận Bình 

Thủy 

Khu đô thị cảng - công nghiệp - sân bay Trà Nóc 

1 Trà Nóc Hiện 

có 

Sông Hậu 20.000 40.000 
khu công nghiệp Trà 

Nóc và một phần khu 

đô thị Trà Nóc 
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TT Nhà máy 

nƣớc 

Tình 

trạng 

Nguồn 

nƣớc thô 

Công 

suất hiện 

tại (m
3
/ 

ngđ) 

Công suất dự 

kiến năm 

2030 (m
3
/ 

ngđ) 

Khu vực cấp nƣớc 

Khu đô thị trung tâm quận Ô Môn, khu công nghiệp nặng Ô Môn và khu đô thị công 

nghệ cao Ô Môn.  

1 Ô Môn 1 Hiện 

có 

Sông Ô môn 2.500 
Chuyển thành 

trạm bơm tăng 

áp 

 

2 Ô Môn 2 Hiện 

có 

Sông Hậu - 100.000 
quận Ô Môn và thị 

trấn Thới Lai và các 

quận trung tâm thành 

phố. 

Khu đô thị trung tâm quận Cái Răng, khu đô thị Nam Cần Thơ và Khu công nghiệp 

Hƣng Phú 

`1 Hƣng Phú Hiện 

có 

Sông Hậu 10.000 10.000 
khu dân cƣ và khu 

công nghiệp Hƣng 

Phú, quận Cái Răng 

2 Ba Láng Hiện 

có 

Sông Ba 

Láng 

7.500 Chuyển thành 

trạm bơm tăng 

áp 

quận Cái Răng 

Khu đô thị sinh thái Phong Điền (Huyện Phong Điền) 

1 Bông 

Vang   

Hiện 

có 

Sông Cần 

thơ 

10.000 Chuyển thành 

trạm bơm tăng 

áp 

thị trấn Phong Điền 

và khu đô thị sinh thái 

vƣờn (huyện Phong 

Điền). 

VÙNG II 

Khu trung tâm quận Thốt Nốt và Khu công nghiệp Thới Thuận 

1 Thốt Nốt 

1 

Hiện 

có 

Sông Hậu 10.000 10.000 
quận Thốt Nốt, thị 

trấn Vĩnh Thạnh, thị 

trấn Thạnh An của 

huyện Vĩnh Thạnh. 2 Thốt Nốt 

2 

Hiện 

có 

Sông Hậu - 100.000 

Thị trấn Vĩnh Thạnh và thị trấn Thạnh An (huyện Vĩnh Thạnh) 

1 Vĩnh 

Thạnh 

Hiện 

có 

sông Cái 

Sắn 

3.200 
Chuyển thành 

trạm bơm tăng 

áp 

Thị trấn Thạnh An và 

Thạnh An 

2 Thạn An Hiện sông Cái 720 
Chuyển thành 
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TT Nhà máy 

nƣớc 

Tình 

trạng 

Nguồn 

nƣớc thô 

Công 

suất hiện 

tại (m
3
/ 

ngđ) 

Công suất dự 

kiến năm 

2030 (m
3
/ 

ngđ) 

Khu vực cấp nƣớc 

có Sắn trạm bơm tăng 

áp 

CÁC KHU VỰC KHÁC 

Thị trấn Thới Lai (huyện Thới Lai) 

1 Thới Lai Hiện 

có 

Sông Ô 

Môn 

2.500 
Chuyển thành 

trạm bơm tăng 

áp 

Thị trấn Thới Lai 

2 Cờ đỏ Hiện 

có 

Kênh thốt 

nốt 

480 5.000 
Thị trấn Thới Lai 

Các trạm cấp nƣớc nông thôn thuộc Trung tâm nƣớc sạch và vệ sinh môi trƣờng nông thôn 

  Hiện 

có 

Nƣớc ngầm 30.164  
 

TỔNG LƢU LƢỢNG CẤP NƢỚC 204.584 417.500 
 

c. Mạng lƣới tuyến ống truyền tải và phân phối 

Nhƣ trên đã trình bày, hệ thống cấp nƣớc TP. Cần Thơ sẽ chia thành 2 vùng chính: Vùng 

1 phía Đông Nam. Vùng 2 phía Bắc và Tây Bắc. Mạng lƣới sẽ đƣợc nâng cấp từng bƣớc 

phù hợp với nhu cầu dùng nƣớc của từng khu vực và mức độ mở rộng công suất của các 

nhà máy nƣớc.  Trong giai đoạn đầu, mang lƣới sẽ đƣợc nấng cấp cục bộ trong vùng.  

Các công việc chính bao gồm: thay thế các đƣờng ống đã cũ, mở rộng mạng lƣới đáp ứng 

nhu cầu dùng nƣớc trong khu vực.  Trong giai đoạn  này mạng lƣới cấp nƣớc các vùng sẽ 

hoạt động tƣơng đối độc lập.  Trong các giai đoạn sau, khi các mạng lƣới cấp nƣớc vùng 

đã tƣơng đối hoàn chỉnh và các nhà máy nƣớc đã đƣợc mở rộng đạt tối đa công suất, dự 

kiến sẽ lắp đặt các tuyến ống cấp 1 kết nối các vùng để có thể điều tiết hoạt động của 

mạng lƣới, phân phối đồng đều qua lại giữa các vùng cấp nƣớc tăng tính an toàn về cấp 

nƣớc   

 

Đối với dự án cấp nƣớc liên vùng Đồng bằng Sông Cửu Long, cần có sự phối hợp giữa 

các ban ngành, các tỉnh để thống nhất về lộ trình chung phát triển dự án.  Theo đó ngoài 

việc xây dựng nhà máy nƣớc Sông Hậu 1, cần xây dựng tuyến ống truyền tải liên vùng, 

kết hợp với các trạm bơm tăng áp, hệ thống điều tiết, quản lý mạng lƣới tự động để kết 
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nối các vùng.  

  Phƣơng án phát triển hệ thống thoát nƣớc 5.5.

5.5.1. Xác định lưu lượng nước thải 

Theo quyết định phê duyệt “Quy hoạch thoát nƣớc thành phố Cần thơ đến năm 2030, tầm 

nhìn đến năm 2050” , của UBND thành phố Cần Thơ ký ngày 29/11/2016,  các tiêu chí 

thoát nƣớc cho Thành phố đƣợc xác định nhƣ sau: 

Bảng 60 Tiêu chuẩn nƣớc thải 

TT Khu vực Đơn vị tính 
Tiêu chuẩn 

Năm 2030 

I NƢỚC THẢI SINH HOẠT VÀ DỊCH VỤ   

1 
Tiêu chuẩn nƣớc thải sinh hoạt (80% cấp 

nƣớc) 
  

 Các đô thị trung tâm (l/ng.ng) 144 

 Các thị trấn ngoại thành (l/ng.ng) 120 

2 
Nƣớc thải phi sinh hoạt (nƣớc tiêu thụ phục 

vụ cộng cộng, khách vãng lai, ….dịch vụ) 
% S. hoạt 15 

3 Tỉ lệ đƣợc phục vụ %  

 Đô thị trung tâm  85-90 

 Các thị trấn ngoại thành  80 

4 Lƣợng nƣớc thấm % S. hoạt 10 

5 Tiêu chuẩn lƣợng nƣớc thải tƣơng đƣơng (l/ng.ng)  

 Đô thị trung tâm  155-164 

 Các đô thị vệ tinh và thị trấn ngoại thành  109 

II NƢỚC THẢI CÔNG NGHIỆP   

 Tiêu chuẩn thải công nghiệp (80% cấp nƣớc)   

 Nƣớc cho công nghiệp dịch vụ trong đô thị m
3
/ha/ng.đ 8 

 Nƣớc sản xuất trong khu công nghiệp  m
3
/ha/ng.đ 32 

 Tỷ lệ đƣợc hhục vụ   

 Nƣớc cho công nghiệp dịch vụ trong đô thị % 100 

 Nƣớc sản xuất trong khu công nghiệp % 100 

Bảng 61 Bảng lƣu lƣợng nƣớc thải sinh hoạt 
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Bảng 62 Lƣu lƣợng nƣớc thải sản xuất 

 

5.5.2. Phương án phát triển hệ thống thoát nước 

a. Phân chia lƣu vực 

Đơn vị Quy mô Đơn vị TC

1 Đô thị trung tâm Ngƣời 1.340.000  m3/ngƣời.ngày 164 219.760.000       

Quận Ninh Kiều - Bình Thủy Người 500.000 m3/người.ngày 164 82.000.000        

Khu Đô thị công nghiệp Cái Răng Người 300.000 m3/người.ngày 164 49.200.000        

Khu ĐT sinh thái Phong Điền Người 90.000 m3/người.ngày 164 14.760.000        

Khu ĐT mới Ô Môn – Phong 

điền – Bình Thủy
Người 160.000

m3/người.ngày 164 26.240.000        

Khu Đô thị công nghiệp Thốt Nốt Người 290.000 m3/người.ngày 164 47.560.000        

2 Thị trấn ngoại thành Ngƣời 81.000      m3/ngƣời.ngày 109 8.829.000          

Thị trấn Cờ Đỏ Người 20.000 m3/người.ngày 109 2.180.000          

Thị trấn Thới Lai Người 22.000 m3/người.ngày 109 2.398.000          

Thị trấn Vĩnh Thạnh Người 26.000 m3/người.ngày 109 2.834.000          

Thị trấn Thạnh An Người 13.000 m3/người.ngày 109 1.417.000          

3
TỔNG NHU CẦU THU GOM

NƢỚC THẢI SINH HOẠT 228.589.000       

TT Chỉ tiêu
Quy mô Tiêu chuẩn thoát nƣớc Nhu cầu thu 

gom(m3/ngày)

Đơn vị Quy mô Đơn vị TC

1 Khu công nghiệp tập trung ha 2.260,1     m3/ha 164 370.661             

Khu công nghiệp Bình Thủy ha 133,7        m3/ha 164 21.930               

Khu công nghiệp Cái răng ha 568,7        m3/ha 164 93.272               

Khu công nghiệp Ô Môn ha 651,5        m3/ha 164 106.851             

Khu công nghiệp Thốt nốt ha 280,7        m3/ha 164 46.027               

Khu công nghiệp Thới Lai ha 625,5        m3/ha 164 102.582             

Khu công nghiệp Vĩnh Thạnh 900,0        

2 Cụm công nghiệp, TTCN trong khu dân cƣha 271,3        m3/ha 109 29.572               

Quận Bình Thủy ha 46,0          m3/ha 109 5.014                 

Thị trấn Cờ Đỏ ha 30,0          m3/ha 109 3.270                 

Thị trấn Phong Điền ha 30,0          m3/ha 109 3.270                 

Thị trấn Thới Lai ha 120,3        m3/ha 109 13.113               

Thị trấn Vĩnh Thạnh ha 45,0          m3/ha 109 4.905                 

3
TỔNG NHU CẦU THU GOM

NƢỚC THẢI SINH HOẠT 400.233             

Nhu cầu thu 

gom(m3/ngày)
TT Chỉ tiêu

Quy mô Tiêu chuẩn thoát nƣớc
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Theo điều kiện địa hình và các nguồn thải, Hệ thống thu gom nƣớc thải sinh hoạt của 

thành phố Cần Thơ có thể phân thành các lƣu vực chính sau: 

TT Lƣu vực Khu vực Diện tích 

I KHU VỰC TRUNG TÂM   

1 
Lƣu vực Ninh Kiều - Bình 

Thủy 

Quận Ninh Kiều, khu vực phía nam 

sông Trà Nóc của quận Bình Thủy 
8.100ha 

2 Lƣu vực Cái Răng Toàn bộ quận Cái Răng 4.800ha 

3 Lƣu vực Trà Nóc 

Phần phía bắc sông Trà Nóc của quận 

Bình Thủy, phần phía nam sông Ô 

Môn của quận Ô Môn 

2.850ha 

4 Lƣu vực Ô Môn 

Toàn bộ phần còn lại của quận Ô Môn, 

phần phía nam rạch Thơm Rôm của 

quận Thốt Nốt, 

4.700ha 

5 Lƣu vực Thốt Nốt Phần còn lại của quận Thốt Nốt 4.300ha 

II 
CÁC THỊ TRẤN NGOẠI 

THÀNH 
  

1 Lƣu vực Phong Điền Khu vực thị trấn Phong Điền 1.500ha  

2 Lƣu vực Thới Lai Khu vực thị trấn Thới Lai 500ha 

3 Lƣu vực Cờ Đỏ Khu vực thị trấn Cờ Đỏ 425ha 

4 Lƣu vực Vĩnh Thạnh Khu vực thị trấn Vĩnh Thạnh 550ha 

5 Lƣu vực Thạnh An Khu vực thị trấn Thạnh An 275ha 

III 
CÁC KHU DÂN CƢ NHỎ 

LẺ 

Các khu vực dân cƣ nhỏ lẻ có mật độ 

dân số dƣới 50 ngƣời/ha sẽ đƣợc coi 

nhƣ 1 lƣu vực riêng biệt 
 

IV 
CÁC KHU CÔNG 

NGHIỆP TẬP TRUNG  

Nƣớc thải sẽ đƣợc thu gom trong nội 

bộ khu 
 

 NƢỚC THẢI Y TẾ   

 

b. Mạng lƣới thu gom và truyền tải nƣớc thải 

- Nƣớc thải sinh hoạt và dịch vụ 

Các khu vực trung tâm có hệ thống thoát nƣớc chung hiện hữu: xây dựng các giếng tách 

nước thải và các tuyến cống bao thu gom nước thải tại các cửa xả ra sông Hậu, sông 

Cần Thơ, các kênh rạch và hồ trong lưu vực. Đồng thời cải tạo, bổ sung các tuyến cống 

nước thải để trở thành hệ thống nửa riêng. Xây dựng các tuyến công bao và các trạng 
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bơm tăng áp để đưa nước thải về các nhà máy xử lý nước thải tập trung 

Các khu vực đô thị mới: các khu vực này chưa có đường ống thu gom hiện hữu, xây dựng 

hệ thống cống riêng thu gom nước thải.  Xây dựng các tuyến công bao và các trạng bơm 

tăng áp để đưa nước thải về các nhà máy xử lý nước thải tập trung 

- Nƣớc thải sản xuất  

Toàn bộ nƣớc thải phát sinh tại các cơ sở sản xuất, nhà máy xí nghiệp trong khu  công 

nghiệp tập trung phải đƣợc thu gom theo với kiểu hệ thống riêng hoàn toàn và xử lý tập 

trung tại khu công nghiệp trƣớc khi xả ra nguồn nƣớc 

- Nƣớc thải y tế:  

Toàn bộ nước thải phát sinh tại các cơ sở y tế sẽ được thu gom và xử lý tập trung tại các 

cơ sở này trước khi xả ra nguồn 

c. Các nhà máy xử lý nƣớc thải 

Đề xuất áp dụng mô hình xử lý nƣớc thải tập trung cho thành phố Cần Thơ. Theo đó, dự 

kiến xây dựng 11 nhà máy xử lý nƣớc thải đô thị cho 10 lƣu vực thu gom. Để nhằm mục 

đích linh hoạt trong quá trình đầu tƣ xây dựng, cũng nhƣ để tăng hiệu quả xử lý nƣớc 

thải, mỗi nhà máy cần đƣợc phân kỳ đầu tƣ theo các giai đoạn phù hợp với sự tăng trƣởng 

chung của Thành phố. Đồng thời, tại mỗi giai đoạn dự kiến sẽ (có thể) tiếp tục chia nhỏ 

công suất thành các đơn nguyên xử lý.  

Vị trí các nhà máy xử lý nƣớc thải tập trung đƣợc nghiên cứu và lựa chọn dựa trên các 

nguyên tắc, đảm bảo còn quỹ đất, an toàn về môi trƣờng, thuận lợi về mặt thủy lực và 

kinh tế của dự án. Đồng thời sẽ dựa trên Quyết định phê duyệt Đồ án Quy hoạch thoát 

nƣớc thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 có tham khảo đến các 

quy định của tiêu chuẩn TCXDVN: 7957-2008, quy chuẩn QCXDVN 01:2008, QCVN 

07:2010, và các đặc điểm thực tế khác tại đô thị.  
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Bảng 63 Vị trí các nhà máy nƣớc đƣợc đề xuất nhƣ sau: 

TT 
NM xử lý 

nƣớc thải 

Công suất 

dự kiến 

2030 

(m
3
/ngđ) 

Phạm vi phục vụ Vị trí 

Diện tích 

dự kiến 

1 Cái Sâu 1 60.000 

Lƣu vực Ninh Kiều - 

Bình Thủy, lƣu vực Cái 

Răng 

phƣờng Phú Thứ, quận 

Cái Răng 

5,0ha (đã 

giải 

phóng 

mặt 

bằng) 

2 Cái Sâu 2 60.000 
Lƣu vực Ninh Kiều - 

Bình Thủy, và Cái Răng 

phường Phú Thứ, quận 

Cái Răng. 
5,0ha 

3 
Long 

Tuyền 
30.000 

Lƣu vực Ninh Kiều – 

Bình Thủy, và Phong 

Điền 

quận Bình Thủy 

2,0ha 

4 Trà Nóc 30.000 
Lƣu vực Trà Nóc phƣờng Thới An Đông, 

quận Bình Thủy. 
3,0ha 

5 Ô Môn 30.000 
Lƣu vực Ô Môn phƣờng Thới An, quận 

Ô Môn. 

 

3,0ha 

6 Thốt Nốt 50.000 Lƣu vực Thốt Nốt quận Thốt Nốt. 4,5ha 

7 Phong Điền 15.000 
Lƣu vực TT Phong 

Điền 

xã Nhơn Ái, huyện 

Phong Điền 
2,0ha 

8 Vĩnh Thạnh 3.000 
Lƣu vực TT Vĩnh 

Thạnh 

thị trấn Vĩnh Thạnh. 
0,5ha 

9 Thạnh An 2.000 Lƣu vực TT Thạnh An thị trấn Thạnh An. 0,5ha 

10 Cờ Đỏ 3.000 Lƣu vực TT Cờ Đỏ thị trấn Cờ Đỏ. 0,5ha 

11 Thới Lai 3.000 Lƣu vực TT Thới Lai thị trấn Thới Lai.  0,5ha 

 Cộng 286.500    

 

 Phƣơng án phát triển các khu xử lý chất thải 5.6.

5.6.1. Nhu cầu về quy hoạch các khu xử lý chất thải 

- Khối lƣợng các loại chất thải phát sinh ngày càng lớn và thành phần ngày càng đa 

dạng. 

- Quy định về xử lý chất thải ngày càng chặt chẽ nhƣ chất thải nguy hại phải xử lý 

tại khu xử lý đƣợc quy hoạch vùng/quốc gia và tỷ lệ chôn lấp đến 2025 là <20%. 
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- Nhu cầu về chất lƣợng cuộc sống ngày càng cao nên không thể quy hoạch các 

trạm trung chuyển ở các khu dân cƣ và phải chuyển đổi công năng. 

- Chất thải hữu cơ ở vùng nông thôn cần phải tái sử dụng làm phân compost nên cần 

có quy hoạch khu xử lý riêng biệt về lĩnh vực này. 

- Ngoài xử lý chất thải rắn sơ cấp thì vấn đề xử lý chất chất thải rắn thứ cấp cũng là 

quan trọng, nhất là tro của quá trình đốt, đƣợc xem là chất thải nguy hại. 

- Không có một khu xử lý chất thải nào có thể đáp ứng hiệu quả cho tất cả các nhu 

cầu về xử lý chất thải nên cần phải có các khu xử lý có chức năng chuyên sâu. 

5.6.2. Phương án phát triển các khu xử lý chất thải nguy hại cấp vùng 

- Nguyên tắc phát triển các khu xử lý chất thải nguy hại cấp vùng: 

- Tuân thủ quy hoạch cấp quốc gia và cấp vùng. 

- Không sử dụng biện pháp chôn lấp hợp vệ sinh (Landfill) cho xử lý chất thải nguy 

hại. 

- Các khu xử lý chất thải nguy hại chỉ là khu trung chuyển và vận chuyển đến khu 

xử lý chất thải nguy hại trong quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng trên địa 

bàn.  

5.6.3. Phương án phát triển các khu xử lý chất thải liên quận, huyện 

a. Mục đích: Mục đích phƣơng án phát triển các khu xử lý chất thải liên quận, huyện 

là phục vụ cho xử lý chất thải sinh hoạt phát sinh tại các quận/huyện hiệu quả, đạt 

đƣợc yêu cầu tối thiểu theo quyết định 491/QĐ-TTg. 

b. Nguyên tắc phát triển các khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt 

- Hạn chế ô nhiễm phân tán nên không quy hoạch khu xử lý có diện tích nhỏ và 

chỉ phục vụ mỗi đơn vị hành chính là một khu xử lý. 

- Khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt cần có diện tích đáp ứng xử lý tối thiểu 20 

năm. 

- Khối lƣợng chất thải rắn sinh hoạt phải đáp ứng theo tỷ lệ chôn lấp giảm theo 

lộ trình và theo quyết định 491/QĐ-TTg. 

- Việc đề xuất phƣơng án phát triển các khu xử lý chất thải liên quận, huyện phụ 

thuộc vào hiệu quả phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, hiệu quả phân 

loại càng tăng, khối lƣợng thành phần chất thải rắn sinh hoạt đƣợc tái sử dụng 

tái chế càng nhiều thì diện tích cho xử lý chất thải rắn sinh hoạt càng thấp. 

- Trong đề xuất phƣơng án quy hoạch khu xử lý chất thải rắn, vấn đề tái chế, 

giảm thiểu chất thải là sẽ không đƣợc đi sâu mà chúng tôi chỉ đề cập đến các 
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kịch bản có thể xảy ra khi quy hoạch. Kịch bản về phân loại chất thải rắn sinh 

hoạt tại nguồn là quan trọng vì góp phần vào lƣợng chất thải rắn đƣa vào các 

khu xử lý. 

- Trong việc thu gom chất thải rắn, do sẽ thực hiện phân loại chất thải rắn tại 

nguồn nên không quy hoạch các trạm trung chuyển mà chất thải rắn đƣợc đƣa 

thẳng đến các khu xử lý. 

- Kịch bản xấu nhất (nhƣ hiện trạng): không thực hiện đƣợc công tác phân loại 

chất thải rắn tại nguồn, 100% chất thải rắn đƣợc đƣa đến các khu xử lý là phải 

chôn lấp. Tỷ lệ chôn lấp 100%. 

- Kịch bản trung bình: công tác phân loại chất thải rắn tại nguồn sẽ thu hồi 

đƣợc 50% thành phần cho tái chế, tái sử dụng. 50% chất thải rắn còn lại đƣợc 

đƣa đến các khu xử lý là phải chôn lấp. Tỷ lệ chôn lấp 50%. 

- Kịch bản tốt nhất: công tác phân loại chất thải rắn tại nguồn sẽ thu hồi đƣợc 

lớn hơn 80% thành phần cho tái chế, tái sử dụng. Lƣợng nhỏ hơn 20% chất thải 

rắn còn lại đƣợc đƣa đến các khu xử lý là phải chôn lấp. Tỷ lệ chôn lấp nhỏ 

hơn 20%. 

c. Đề xuất phƣơng án phát triển các khu xử lý chất thải liên quận, huyện 

Các đề xuất đƣợc dựa vào cơ sở của kịch bản tốt nhất, tỷ lệ chôn lấp nhỏ hơn 20%. 

1. Không để tồn tại các trạm trung chuyển chất thải trong các quận nội thành. 

Loại bỏ các trạm trung chuyển theo quyết định số: 280 /QĐ-UBND
9
 : 

- Trạm trung chuyển phƣờng Thới Thuận, quận Thốt Nốt (0,85ha). 

- Trạm trung chuyển phƣờng Tân Lộc, quận Thốt Nốt (0,05ha). 

- Trạm trung chuyển phƣờng Long Hòa, quận Bình Thủy (0,2ha). 

- Trạm trung chuyển phƣờng Cái Khế, quận Ninh Kiều (0,3ha). 

- Trạm trung chuyển phƣờng Hƣng Phú, quận Cái Răng (0,3ha). 

2. Chuyển các trạm trung chuyển thành các khu xử lý các thành phần chất thải 

sau phân loại chất thải rắn tại nguồn (trừ thành phần làm phân compost). 

- Nhƣ vậy, có 05 khu tái chế chất thải nằm tại các quận nội thành. 

3. Để tận dụng tối đa lƣợng chất thải hữu cơ để làm phân compost, đề xuất bổ 

sung mỗi huyện một khu làm phân compost dọc sát theo đƣờng cao tốc dự 

kiến. 

                                                      
9
 Quyết định về việc phê duyệt Đồ án Quy hoạch xử lý chất thải rắn thành phố Cần Thơ đến năm 2030, 

tầm nhìn đến năm 2050.  
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- Các khu xử lý Thới Lai (huyện Thới Lai), Thạch Quới (huyện Vĩnh 

Thạch), Phƣớc Thới (Ô Môn) không thực hiện chức năng làm phân 

compost vì chuyển sang làm phân compost tại các khu xử lý compst 

đƣợc bổ sung ở 04 huyện. 

- Khu xử lý Phƣớc Thới (Ô Môn) không thực hiện chức năng tái chế vì đã 

có các khu tái chế đƣợc chuyển dụng công năng từ các trạm trung chuyển. 

- Nhƣ vậy, có 04 khu tái chế chất thải hữu cơ (làm phân compost) từ thành 

phần hữu cơ sau phân loại nằm tại 04 huyện. 

4. Các khu xử lý Thới Lai (huyện Thới Lai), Thạch Quới (huyện Vĩnh Thạch), 

Phƣớc Thới (Ô Môn) chỉ thực hiện chức năng chôn lấp và đốt chất thải sau 

phân loại tại nguồn. 

5. Về chất thải nguy hại: không cho đốt tại khu xử lý Phƣớc Thới (quận Ô 

Môn) và cần vận chuyển đến khu xử lý chất thải nguy hại đƣợc quy hoạch 

vùng/quốc gia. 

- Đối với tro bay (chất thải thứ cấp) của Nhà máy đốt rác phát điện Cần 

Thơ (Công ty Trách nhiệm hữu hạn Năng lƣợng môi trƣờng EB Cần Thơ 

quản lý, đƣợc xem là chất thải nguy hại) là cũng phải vận chuyển đến 

khu xử lý chất thải nguy hại đƣợc quy hoạch vùng/quốc gia. 

6. Các khu xử lý chất thải Thới Lai (huyện Thới Lai), Thạch Quới (huyện 

Vĩnh Thạch), Phƣớc Thới (Ô Môn) giữ một số chức năng theo quyết định 

số: 280 /QĐ-UBND. 

- Thới Lai (huyện Thới Lai): chỉ xử lý CTRSH, xử lý CTR công nghiệp, bùn đô 

thị… Thạch Quới (huyện Vĩnh Thạch): chỉ xử lý CTRSH, xử lý CTR công 

nghiệp thông thƣờng, chất thải xây dựng 

- Phƣớc Thới (Ô Môn): đốt chất thải y tế và xử lý CTR công nghiệp, bùn đô 

thị… 

7. Để giảm ô nhiễm phân tán do các lò đốt chất thải y tế nằm tại các cơ sở y 

tế, bệnh viện nên tập trung đốt chất thải y tế chỉ tại một địa điểm có công 

suất lớn, công nghệ cao. Đề xuất chỉ đốt chất thải y tế tại khu xử lý chất thải 

Phƣớc Thới (Ô Môn). 

Nhƣ vậy, sẽ đóng cửa các lò đốt chất thải y tế tại các cơ sở y tế có quy mô nhỏ và dần 

đóng cửa các lò đốt chất thải y tế ở các bệnh viện. 

8. Các (03) dự án xử lý chất thải rắn đƣợc mời gọi đầu tƣ mới là phải có 

nghiên cứu khả thi kỹ thuật. Chỉ những nhà đầu tƣ ca kết thực hiện đúng 

các yêu cầu mà thành phố đặt ra thì mới đƣợc đầu tƣ vì thành phố sẽ nắn 
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thế chủ động mà không phụ thuộc vào năng lực về kinh tế, kỹ thuật, công 

nghệ và kinh nghiệm của nhà đầu tƣ. 

9. Phải thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, thu hồi 80% 

thành phần có thể tái chế sẽ giải quyết đƣợc những vấn đề sau:   

- Tiết kiệm và sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên. 

- Giảm lƣợng chất thải phải đƣa vào xử lý, trong đó có xử lý bằng phƣơng pháp 

đốt tại các Nhà máy đốt rác phát điện Cần Thơ và khu xử lý Phƣớc Thới (Ô 

Môn). 

- Giảm khối lƣợng tro bay (chất thải nguy hại) dẫn đến giảm công tác xử lý chất 

thải thứ cấp. 

 Phƣơng án phát triển hệ thống điện, năng lƣợng, dự trữ, cung ứng xăng dầu, 5.7.

khí đốt 

5.7.1. Phân vùng phụ tải điện 

- Theo định hƣớng quy hoạch 2021-2030, Cần Thơ đƣợc phân thành 03 vùng liên 

quận huyện: Trung tâm phía Nam, phía Bắc, phía Tây đƣờng cao tốc An Giang- 

Trần Đề. 

- Trung tâm phía Nam gồm 1 - Trung tâm đô thị cũ Ninh Kiều. 2 - Trung tâm đô thị 

mới Cái Răng. 3 - Trung tâm đô thị sân bay Bình Thuỷ và cảng Trà Nóc. 4 - Cụm 

công nghiệp cảng và đô thị cảng Cái Cui. 5 - Trung tâm công nghệ cao Cái Răng. 

6 - Trung tâm đầu mối công nghệ nông nghiệp - Bình Thuỷ. 7 - Trung tâm thƣơng 

mại dịch vụ Cái Răng- Phong Điền. 8 - Đô thị đại học. 9 - Trung tâm chăm sóc sức 

khoẻ. 10 - Khu miệt vƣờn, du lịch sinh thái đặc thù nông thôn miền Tây. 

- Khu vực phía Bắc gồm các quận huyện Ô Môn, Thốt Nốt, Cờ Đỏ, Thới Lai, Vĩnh 

Thạnh phần phía Đông đƣờng cao tốc An Giang- Trần Đề. 

- Khu vực đô thị phía Tây gồm các huyện Thới Lai, Cờ Đỏ, Vĩnh Thạnh phần nằm 

phía Tây đƣờng cao tốc An Giang- Trần Đề. 

- Theo đó, cần tăng cƣờng nguồn cấp cho Trung tâm phía Nam để đáp ứng yêu cầu 

phát triển các trung tâm đô thị, trung tâm công nghệ cao, trung tâm thƣơng mại và 

dịch vụ. 

5.7.2. Tính toán nhu cầu phụ tải điện Tp CT 

- Tính toán dự báo nhu cầu phụ tải bằng phƣơng pháp tính toán trực tiếp: Dự báo 

nhu cầu phụ tải đƣợc tính toán theo các nhóm ngành và dựa theo QCVN 01-
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2019/BXD và (dự thảo) quy hoạch phát triển điện lực 2021 - 2030, tầm nhìn đến 

2050 đƣợc tính toán trên cơ sở phƣơng án 2 đƣợc chọn là tốc độ tăng trƣởng 

7,5%/năm, cơ cấu các ngành nông nghiệp chiếm 5.80%, công nghiệp và xây dựng: 

30.00%, dịch vụ: 58.19%, thuế và trợ cấp khác: 6.01% không khác nhiều với các 

thông số sử dụng cho xây dựng Quy hoạch phát triển Điện Tp Cần Thơ giai đoạn 

2016-2025, tính đến năm 2035 và có tính đến hệ số đàn hồi nhƣ mục tiêu tại Quy 

hoạch điện VIII đặt ra: Hệ số đàn hồi điện thƣơng phẩm/GDP đạt khoảng 1,31-

1,34 lần trong giai đoạn 2021-2025; 1,24-1,25 lần trong giai đoạn 2026-2030. 

Các nhóm ngành sau đây: 

- Phụ tải công nghiệp và xây dựng: Giai đoạn 2021 - 2030, toàn bộ tỉnh dự kiến 

sẽ quy hoạch … khu công nghiệp với diện tích ….ha  quy mô tổng công suất  

…. MW, với và …. cụm công nghiệp lớn và nhỏ với tổng diện tích …. ha - 

tổng quy mô công suất ….MW.  

- Tổng nhu cầu dự báo phụ tải điện ngành công nghiệp công nghiệp - xây dựng 

bao gồm cả khu công nghiệp và cụm công nghiệp đến năm 2030 là Pmax = …. 

MW, chiếm …..% trong tổng sản lƣợng điện của tỉnh. 

- Phụ tải thƣơng mại và dịch vụ: Dự báo nhu cầu phụ tải điện Pmax cho giai đoạn 

2021-2025 là …. MW và giai đoạn 2026-2030 là ….. MW 

- Phụ tải cho quản lý và tiêu dùng dân cƣ: Dự báo nhu cầu phụ tải điện Pmax 

cho giai đoạn  2021-2025 là …. MW và giai đoạn 2026-2030 là ….. MW. 

- Phụ tải nông nghiệp - lâm nghiệp - thuỷ sản và các hoạt động khác: Dự báo 

nhu cầu phụ tải điện Pmax cho giai đoạn 2021-2025 là ….. MW và giai đoạn 

2026-2030 là ….. MW. 

Bảng 64 Tổng hợp kết quả dự báo nhu cầu phụ tải điện Pmax toàn TP.CT đến năm 

2025 và 2030 bằng phƣơng pháp trực tiếp 

 

TT 

 

Loại hình 
Công suất Pmax (MW) Ghi chú 

Năm 2025 Năm 2030  

1 Công nghiệp (KCN+CCN 

QĐPD)+ xây dựng 
   

2 Nông-Lâm-Thủy Sản    

3 Thƣơng mại dịch vụ    

4 Quản lý tiêu dùng    
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TT 

 

Loại hình 
Công suất Pmax (MW) Ghi chú 

Năm 2025 Năm 2030  

5 Hoạt động khác    

 Tổng    

 

- Cấp điện: Theo dự thảo quy hoạch điện VIII, Cần Thơ hiện đang có có những 

nguồn sau: Nhiệt điện Cần Thơ và Nhiệt điện Ô Môn I. 

- Trong giai đoạn 2021-2025, tại Cần Thơ sẽ xây lắp 03 nhà máy nhiệt điện Tuabin 

khí hỗn hợp (TBKHH) tại Ô Môn, chi tiết nhƣ Bảng sau. 

TT Tên dự án 

Công suất 

đặt 1* 

(MW) 

Chủ đầu tƣ đã đƣợc giao Nhiên liệu 

1 TBKHH Ô Môn II 1.050 

Tổng CTCP Thƣơng mại 

Xây dựng và Tập đoàn 

Marubeni 

Khí khai thác 

trong nƣớc 

2 TBKHH Ô Môn III 1.050 EVN 
Khí khai thác 

trong nƣớc 

3 TBKHH Ô Môn IV 1.050 EVN 
Khí khai thác 

trong nƣớc 

Điện mặt trời mái nhà (không tính điện mặt trời vào tổng cân đối của hệ thống điện quốc 

gia do đặc điểm hạn chế về thời điểm, thời gian và đặc tính không ổn định, chƣa có giải 

pháp lƣu trữ ổn định của loại hình năng lƣợng này). 

Đường dẫn khí lô B: giữ nguyên nhƣ quy hoạch điện VII, tuy nhiên tiến độ cần điều 

chỉnh phù hợp với tiến độ xây dựng và đi vào vận hành các TBKHH Ô Môn để đảm bảo 

tiết kiệm và hiệu quả.  

Định hướng thiết kế công trình lưới điện và TBA 
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Lƣới điện: Theo dự thảo quy hoạch điện VIII, nâng cấp, mở rộng đƣờng dây và trạm 

500kV và 220kV: ở các trạm Cần Thơ, Ô Môn, Thốt Nốt...nhƣ đã nêu ở trên. 

Tiêu chí phát triển lưới điện 220kV, 110kV 

- Cấu trúc lƣới điện: lƣới điện 220kV, 110kV đƣợc thiết kế đảm bảo tin cậy cung 

cấp điện và chất lƣợng điện năng trong chế độ làm việc bình thƣờng và sự cố đơn 

lẻ theo các quy định hiện hành. Lƣới điện 220kV phải đảm bảo dự phòng cho phát 

triển ở giai đoạn kế tiếp. 

- Trạm biến áp 220kV, 110kV đƣợc thiết kế với cấu hình quy mô trên hai máy biến 

áp.   

- Gam máy biến áp: sử dụng gam máy biến áp 125MVA và 250MVA cho cấp điện 

áp 220kV; 40MVA, 63MVA cho cấp điện áp 110kV; đối với trạm phụ tải của 

khách hàng, gam máy đặt tùy theo quy mô công suất sử dụng đảm bảo chế độ vận 

hành bình thƣờng mang tải 75% công suất định mức. 

 

- Hỗ trợ cấp điện giữa các trạm 110kV đƣợc thực hiện bằng các đƣờng dây mạch 

vòng trung thế 22kV.  
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Bản đồ và sơ đồ lƣới điện truyền tải Tp Cần Thơ giai đoạn 2021-2035 

Tiêu chí phát triển lưới điện trung thế/áp 

Định hƣớng xây dựng và cải tạo lƣới điện: cấp điện áp 22kV tiêu chuẩn hóa cho phát 

triển lƣới điện trung áp trên địa bàn thành phố.  

Cấu trúc lưới điện: 

+ Khu vực các quận, khu đô thị mới, thị trấn, các hộ phụ tải quan trọng, lƣới điện đƣợc 

thiết kế mạch vòng, vận hành hở; khu vực nông thôn: lƣới điện thiết kế hình tia. 

+ Các đƣờng mạch trung thế mạch vòng ở chế độ làm việc bình thƣờng mang tải từ 60-

70% so với công suất mang tải cực đại cho phép của dây dẫn. 

+ Tại khu vực các quận, thị trấn và khu vực đông dân cƣ, các nhánh rẽ cấp điện cho trạm 

biến áp có thể sử dụng cáp ngầm hoặc cáp bọc cách điện, cáp vặn xoắn trên không để 

đảm bảo an toàn và mỹ quan đô thị. 

Gam máy biến áp phân phối: 

+ Khụ vực nội thành, đô thị mới, thị trấn sử dụng các máy biến áp có gam công suất từ 

160kVA đến 750kVA; 

+ Khu vực nông thôn, đô thị mới, thị trấn sử dụng các máy biến áp có gam công suất từ 

75kVA đến 630kVA; 

+ Các trạm biến áp chuyên dùng của khách hàng đƣợc thiết kế phù hợp với quy mô phụ 

tải.  

Phát triển lưới điện hạ thế 

+ Xây mới đồng bộ với đƣờng dây trung thế để giảm chi phí đầu tƣ; 

+ Cấp điện áp 220/380V, xây dựng với kết cấu chính là 3 pha 4 dây và nhánh rẽ 1 pha 2 

dây hoặc 1 pha 3 dây; 

+ Khu vực các quận, thị trấn: dây dẫn dùng dây cáp vặn xoắn ruột nhôm (ABC), loại 4 

ruột chịu lực, tiết diện >= 70mm2, bán kính cấp điện 300-500m; 

+ Ngoại thành, nông thôn:  dây dẫn dùng dây cáp vặn xoắn ruột nhôm (ABC), loại 4 ruột 

chịu lực, tiết diện >= 50mm2, bán kính cấp điện <=400m trong xây dựng lƣới mới. 
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 Phƣơng án phát triển hạ tầng thông tin và truyền thông 5.8.

5.8.1. Phương án phát triển Trung tâm bưu chính vùng 

a. Định hƣớng phân bổ không gian:  

- Nguyên tắc: Quy hoạch Trung tâm bƣu chính vùng có vị trí thuận tiện về giao 

thông - kết nối dạng nan hoa, khoảng cách từ vị trí đặt Trung tâm bƣu chính vùng 

tới tỉnh trung tâm (là tỉnh nằm ở vị trí trung tâm vùng phục vụ của Trung tâm bƣu 

chính vùng) từ 8- 20km, đảm bảo tối ƣu về chi phí và khoảng cách vận chuyển với 

các trung tâm bƣu chính tỉnh, bƣu cục. 

- Kết quả mô hình giả lập cần đƣợc đối chiếu với hiện trạng địa điểm các trung tâm 

chia chọn của mạng bƣu chính công cộng: 

+ Nếu địa điểm trùng nhau: thực hiện nâng cấp, mở rộng các Trung tâm hiện tại cho 

phù hợp với quy hoạch, đảm bảo chức năng kết nối liên vùng tƣơng ứng với sản 

lƣợng dự phòng. 

+ Nếu địa điểm không trùng nhau: xây dựng mới, và thực hiện kết nối với các trung 

tâm hiện có theo mô hình nan hoa. 

- Trung tâm bƣu chính vùng thuộc nhóm công trình thƣơng mại, dịch vụ và trụ sở 

làm việc của các tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp - 

Nhà phục vụ thông tin liên lạc: bƣu điện, bƣu cục – cấp II trở lên. 

5.8.2. Vai trò của Trung tâm bưu chính vùng:  

Trung tâm bƣu chính vùng đóng vai trò kết nối trực tiếp với Trung tâm bƣu chính quốc 

gia, kết nối dạng nan hoa với Trung tâm bƣu chính tỉnh. Trung tâm bƣu chính vùng cho 

phép tối ƣu hoá quãng đƣờng kết nối với Trung tâm bƣu chính tỉnh.  

- Các chức năng chủ yếu bao gồm: 

+ Chia chọn, kết nối xử lý hàng hóa, trung chuyển hàng hóa nội vùng 

+ Xử lý đơn hàng TMĐT (Fulfillment) 

+ Kho ngoại quan cho hàng TMĐT xuyên biên giới 

+ Kho phân phối cho thị trƣờng hàng hóa bán lẻ (Retail. 
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Quy mô: trên 26ha. 

Định hướng khai thác, sử dụng: 

- Trung tâm bƣu chính vùng sẽ phục vụ hoạt động bƣu chính và các hoạt động 

thƣơng mại điện tử. Chức năng chia chọn, kết nối và lƣu kho. 

- Trung tâm bƣu chính vùng đƣợc sử dụng chung cho các doanh nghiệp bƣu chính. 

- Công nghệ: 

+ Các công nghệ áp dụng tại Trung tâm bƣu chính vùng bao gồm: xếp dỡ tự động, 

nâng chuyển tự động, lƣu bƣu gửi tự động, phân loại, chia chọn tự động.  

+ Các hệ thống, thiết bị trong Trung tâm bƣu chính vùng đƣợc giám sát thông qua hệ 

thống cảm biến, hỗ trợ công tác quản lý toàn trình. 

Phương án phát triển các nền tảng bưu chính dùng chung phục vụ chính phủ số, kinh tế 

số và xã hội số. 

- Tham gia hoàn thiện nền tảng địa chỉ số gắn với bản đồ số quốc gia sử dụng chung 

trên phạm vi toàn quốc;  

- Tham gia thực hiện nhiệm vụ hình thành Cổng dữ liệu quốc gia về bƣu chính, thu 

thập dữ liệu từ nhiều nguồn, hƣớng tới hình thành hệ sinh thái dữ liệu mở nhằm 

cung cấp thông tin phục vụ công tác quản lý nhà nƣớc, phát triển lĩnh vực và tăng 

cƣờng sự kiểm tra, giám sát của ngƣời dân, xã hội;  

- Phát triển cơ sở dữ liệu địa chỉ số và cơ sở dữ liệu chuyên ngành bƣu chính của địa 

phƣơng kết nối với Cổng dữ liệu quốc gia về bƣu chính; 

- Xây dựng các nền tảng quản lý, vận hành kho bãi, chuyển phát, địa chỉ số gắn với 

bản đồ số quốc gia ... kết nối giữa chủ hàng, các nhà giao vận và khách hàng để 

tăng cƣờng năng lực chuyển phát, rút ngắn thời gian giao nhận, vận chuyển giữa 

các bên liên quan. 

- Phân vùng/khu vực nhƣ đang triển khai theo đơn vị hành chính. 

5.8.3. Hạ tầng số: 

a. Hệ thống DNS quốc gia 
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Hệ thống DNS quốc gia đảm bảo khả năng hoạt động ổn định, liên tục cho tên miền quốc 

gia Việt Nam ".vn" với mục tiêu phát triển tên miền ".vn" cho toàn dân (mỗi ngƣời dân, 

doanh nghiệp, cơ quan nhà nƣớc sử dụng tên miền ".vn"; 100% dịch vụ trực tuyến của 

các cơ quan nhà nƣớc, báo điện tử, trang thông tin điện tử tổng hợp, giáo dục, y tế, 

thƣơng mại điện tử của Việt Nam sử dụng tên miền ".vn").  

Hệ thống DNS quốc gia ứng dụng công nghệ mới nhƣ DNSSEC, IPv6 .., tăng cƣờng chất 

lƣợng, độ tin cậy khi truy cập, sử dụng các dịch vụ Internet tại Việt Nam, phục vụ phát 

triển hạ tầng số, Chính phủ số một cách an toàn, tin cậy. 

b. Định hƣớng phân bổ không gian:  

Tham gia triển khai hệ thống lõi cùng các thành phố lớn: Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng 

theo hƣớng mở rộng phân tán; xem xét đặt tại các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truy 

cập, kết nối Internet lớn ở Tp Cần Thơ đảm bảo gần ngƣời dùng nhất, tăng tốc độ truy 

cập và an toàn cho tên miền và các dịch vụ sử dụng tên miền “.vn” trong nƣớc và quốc tế. 

Loại hình công trình: Hệ thống DNS quốc gia theo mô hình, chuẩn mực quốc tế.  

Vai trò, vị trí công trình: Hệ thống DNS quốc gia đƣợc triển khai phân tán đảm bảo khả 

năng hoạt động ổn định, liên tục cho tên miền quốc gia Việt Nam ".vn", truy cập các dịch 

vụ trực tuyến sử dụng tên miền quốc gia “.vn” trên Internet.  

5.8.4. Hạ tầng IoT 

Bố trí các trung tâm dữ liệu quy mô vừa và nhỏ (nano/micro DC) thuộc hệ thống các 

trung tâm dữ liệu vùng, khu vực, ƣu tiên tại các khu vực gần ngƣời sử dụng, thuận tiện 

cho việc tiếp cận năng lƣợng, triển khai linh hoạt phù hợp với nhu cầu thị trƣờng. Các 

doanh nghiệp xây dựng và vận hành mạng Content Delivery Network (CDN) hợp nhất 

với cơ sở hạ tầng IoT.  

Ƣu tiên các lĩnh vực ứng dụng chính phục vụ chuyển đổi số nhƣ: Y tế, Nông nghiệp, 

Giao thông vận tải và logistics, Năng lƣợng, Tài nguyên và Môi trƣờng, Sản xuất công 

nghiệp thông minh. 

Triển khai nhanh trên nền tảng mọi loại hình phƣơng tiện cảm biến IoT nhƣ thiết bị đầu 

cuối thu thập, thẻ RFID, mã vạch nhiều loại và các nút cảm biến tổng hợp. 

5.8.5. Mạng băng rộng cố định đến người sử dụng 
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Thúc đẩy việc triển khai chƣơng trình “Mỗi hộ gia đình một đƣờng cáp quang”. Hoàn 

thành cơ bản việc chuyển đổi mạng cáp đồng sang cáp quang tại các khu dân cƣ cũ, tăng 

cƣờng mạng quang khu vực đô thị, cung cấp dung lƣợng dịch vụ truy cập hơn 1 Gbps, 

lựa chọn băng thông linh hoạt cho ngƣời dùng hộ gia đình lớn và các thành phố trung 

bình trên 200 Mb/s.  

Hiện thực hóa việc truy cập cáp quang đến các làng xã, cung cấp dung lƣợng dịch vụ truy 

cập hơn 200 Mbps ở những nơi có điều kiện và đạt đƣợc lựa chọn linh hoạt băng thông 

tới 100 Mbps cho 95% ngƣời dùng hộ gia đình nông thôn.  

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ truyền dẫn quang tốc độ siêu cao, dung lƣợng lớn đảm 

bảo 100% các cơ quan nhà nƣớc, các tổ chức kinh tế xã hội nhƣ trƣờng học, bệnh viện… 

tại các đô thị, các khu công nghệ cao, khu CNTT tập trung, trung tâm nghiên cứu, phát 

triển, đổi mới sáng tạo có truy nhập Internet với tốc độ tối thiểu 01 Gbps. 

Vai trò công trình:  

Chƣơng trình “Mỗi hộ gia đình một đƣờng cáp quang” đóng vai trò là hạ tầng kết nối các 

hộ gia đình với các dịch vụ số có yêu cầu băng thông lớn, tốc độ và tính ổn định cao. 

Định hướng khai thác, sử dụng: 

Chƣơng trình “Mỗi hộ gia đình một đƣờng cáp quang” đƣợc tích hợp vào các hạ tầng 

kinh tế - xã hội. 

5.8.6. Mạng băng rộng di động đến người sử dụng 

Thúc đẩy việc triển khai chƣơng trình “Mỗi ngƣời dân một máy smartphone”.  

Tăng tốc triển khai thƣơng mại xây dựng mạng băng thông rộng 5G và các thế hệ tiếp 

theo. Mở rộng vùng phủ sóng WLAN tại các khu vực công cộng, điểm du lịch, khu công 

nghiệp. 

Tăng cƣờng kết nối giữa quy hoạch khu CNTT tập trung, khu công nghiệp với quy hoạch 

tổng thể đô thị để đáp ứng nhu cầu xây dựng hạ tầng băng rộng đến ngƣời sử dụng.  

Vai trò công trình:  

Chƣơng trình “Mỗi ngƣời dân một máy smartphone” đóng vai trò là kết nối ngƣời dân 

với các dịch vụ số có yêu cầu mọi lúc, mọi nơi. 
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Định hướng khai thác, sử dụng: 

Chƣơng trình “Mỗi ngƣời dân một máy smartphone” đƣợc tích hợp vào các hạ tầng viễn 

thông và các hạ tầng kinh tế - xã hội. 

5.8.7. Mạng truyền dẫn, phát sóng phát thanh – truyền hình  

a. Truyền hình 

Đối với truyền hình vệ tinh: Duy trì hạ tầng truyền dẫn, phát sóng vệ tinh bằng các trạm 

phát lên của doanh nghiệp truyền hình và vệ tinh do Việt Nam quản lý. 

Đối với truyền hình số mặt đất: Duy trì mạng truyền dẫn, phát sóng DVB-T2 của các cơ 

quan truyền thông chủ lực và doanh nghiệp truyền hình tại các đô thị đông dân trên địa 

bàn. 

Đối với truyền hình qua mạng cáp: Đầu tƣ, phát triển mạng truyền dẫn cáp quang đa dịch 

vụ băng rộng để phát triển truyền hình cáp số hiện đại kết hợp truyền hình internet băng 

rộng. 

Đảm bảo tất cả ngƣời dân sinh sống trên địa bàn đƣợc thu, xem miễn phí các kênh 

chƣơng trình truyền hình thiết yếu phát sóng trên hạ tầng truyền hình số mặt đất hoặc từ 

vệ tinh. 

b. Phát thanh 

Đối với phát thanh số: Lựa chọn tiêu chuẩn và phát triển hạ tầng phát thanh số phục vụ 

thƣơng mại, giải trí. 

Đối với phát thanh tƣơng tự: Duy trì hệ thống phát thanh tƣơng tự tại các cơ quan báo chí 

đến thời điểm chấm dứt công nghệ này chuyển sang phát thanh số vào 2030. 

Phát triển hạ tầng truyền dẫn, phát sóng phát thanh số của Tp CT bên cạnh việc nâng cao 

chất lƣợng, mở rộng phạm vi phủ sóng theo công nghệ tƣơng tự của các hệ chƣơng trình 

thiết yếu để đảm bảo thực hiện liên tục các nhiệm vụ chính trị. 

Nghiên cứu ứng dụng các phƣơng thức truyền dẫn, phát sóng mới trên nền tảng mạng 

Internet và mạng thông tin di động băng rộng (4G/5G) nhƣ: Internet Radio; WebRadio; 

các ứng dụng OTT cho các thiết bị di động thông minh... nhằm đáp ứng nhu cầu ngày 

càng cao của đông đảo khán thính giả trong và ngoài Tp CT. 
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c. Định hƣớng phân bổ không gian: 

Hệ thống truyền dẫn, phát sóng phát thanh số đƣợc xây dựng và phân bổ trên những địa 

bàn nhƣ hiện tại, xem xét hợp nhất để nâng cao chất lƣợng và hiệu quả nếu cần, ƣu tiên 

tại những khu vực có nhu cầu cao thì triển khai trƣớc. 

Loại hình công trình: 

- Trạm truyền dẫn, phát sóng phát thanh – truyền hình là công trình viễn thông quan trọng 

liên quan đến an ninh quốc gia.  

- Cấp công trình: Cấp I theo Thông tƣ 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021. 

Vai trò, vị trí công trình: 

Phục vụ nhiệm vụ chính trị, đối ngoại, quốc phòng, an ninh của Đảng và Nhà nƣớc và 

đảm bảo cung cấp dịch vụ cho ngƣời dân trong Tp CT và các tỉnh trong vùng. 

Quy mô công trình: 

Hệ thống truyền dẫn, phát sóng phát thanh – truyền hình có phạm vi phủ sóng Tp CT và 

các tỉnh trong vùng. 

Định hƣớng khai thác, sử dụng: Phát sóng phát thanh song song cả hai hình thức số và 

tƣơng tự. 

 

5.8.8. Hạ tầng điện toán đám mây 

Xây dựng và làm chủ công nghệ điện toán đám mây (Cloud Computing) với các mô hình 

triển khai và các loại hình dịch vụ cung cấp trên đám mây khác nhau, phục vụ nhu cầu 

chuyển đổi số của các cơ quan nhà nƣớc và xã hội. 

Phát triển hệ sinh thái đám mây phục vụ Chính phủ số tại Tp CT và đám mây của các 

doanh nghiệp đáp ứng đƣợc yêu cầu nghiệp vụ, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật phục vụ 

Chính phủ số (EGC): 

- Tham gia triển khai mô hình điện toán đám mây 1+N. Trong đó, Chính phủ thực 

hiện đầu tƣ xây dựng một nền tảng đám mây dùng chung (CGC), có khả năng kết 

nối với nhiều nền tảng điện toán đám mây của địa phƣơng và doanh nghiệp tại địa 

bàn.  
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- Nền tảng điện toán đám mây dùng chung phục vụ cho các hệ thống dùng chung 

cấp quốc gia, Thành phố, các hệ thống phục vụ lợi ích công cộng của xã hội. 

5.8.9. Trung tâm dữ liệu 

Quy hoạch trung tâm dữ liệu vùng, cụ thể nhƣ sau: 

- Định hướng phân bổ không gian:  

+ Quy hoạch mạng lƣới trung tâm dữ liệu vùng đặt tại quận/huyện .... Tp. CT. 

+ Diện tích khu trung tâm dữ liệu đƣợc thiết kế và xây dựng không chỉ phục vụ 

trung tâm dữ liệu vùng mà còn tạo hệ sinh thái công nghiệp dữ liệu.  

- Loại hình công trình:  

+ Trung tâm dữ liệu vùng là công trình viễn thông quan trọng liên quan đến an ninh 

quốc gia. 

- Vai trò công trình quan trọng:  

+ Trung tâm dữ liệu vùng phục vụ lƣu trữ, xử lý điện toán đám mây vùng. 

- Quy mô công trình quan trọng: diện tích trên 13-50ha, đặt đƣợc 23.039 - 86.811 

rack. 

- Định hƣớng khai thác, sử dụng công trình quan trọng: phục vụ nhu cầu phát triển 

kinh tế số, xã hội số. 

- Chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật công trình quan trọng: TIER 3 trở lên, tuân thủ các tiêu 

chuẩn, quy chuẩn của cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền ban hành. 

- Công nghệ công trình quan trọng: trung tâm dữ liệu vùng theo tiêu chuẩn xanh, 

tiết kiệm năng lƣợng, có độ tin cậy cao, tính sẵn sàng và bảo mật cao, tập trung 

vào việc cải  

- thiện năng lực tính toán quy mô lớn, theo thời gian thực hoặc phi thời gian thực 

nhằm đáp ứng nhu cầu chuyển đổi số quốc gia. 

5.8.10. Ứng dụng công nghệ thông tin 

a. Ứng dụng CNTT phục vụ chính phủ số, kinh tế số, xã hội số 
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Chuyển đổi các thực thể là đối tƣợng trong quản lý nhà nƣớc thành các thực thể số trong 

không gian số, quản lý bởi Chính phủ số. Các thủ tục hành chính đƣợc cắt giảm, tái cấu 

trúc, đơn giản hóa dựa trên việc sử dụng dữ liệu dùng chung. Cơ quan nhà nƣớc tổ chức, 

hoạt động, vận hành, thực hiện chức năng, nhiệm vụ dựa trên dữ liệu và công nghệ số. 

Ƣu tiên bố trí nguồn lực để phát triển các nền tảng chuyển đổi số quốc gia, dữ liệu số 

quốc gia, các ứng dụng, dịch vụ quy mô quốc gia, nghiên cứu, phát triển, làm chủ các 

công nghệ số cốt lõi phục vụ Chính phủ số theo danh mục nền tảng số quốc gia do Bộ 

Thông tin và Truyền thông công bố và điều chỉnh hàng năm. 

Kết hợp mô hình triển khai tập trung và phân tán, tuân thủ Khung Kiến trúc quốc gia và 

Kiến trúc của các bộ, ngành, địa phƣơng.  

Phát triển cơ sở dữ liệu: Phát triển các cơ sở dữ liệu chuyên ngành phục vụ ứng dụng, 

dịch vụ Chính phủ số trong nội bộ của địa phƣơng, bảo đảm không trùng lặp, cập nhật, 

kết nối, chia sẻ với các cơ sở dữ liệu quy mô quốc gia theo yêu cầu và thông qua Nền 

tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP); mở dữ liệu của các cơ quan nhà nƣớc 

theo quy định của pháp luật; hầu hết các dữ liệu chủ đƣợc lƣu trữ dƣới dạng máy có thể 

đọc đƣợc và chia sẻ dƣới dạng dịch vụ giao diện lập trình ứng dụng (API); Xây dựng kho 

dữ liệu của công dân, tổ chức khi thực hiện các giao dịch trực tuyến với các cơ quan nhà 

nƣớc. 

Ƣu tiên sử dụng công nghệ số trong ứng phó với các tình huống khẩn cấp nhƣ sức khỏe 

cộng đồng, thiên tai, tai nạn, thảm họa và an sinh xã hội, nâng cao toàn diện khả năng 

cảnh báo sớm và ứng phó khẩn cấp; Phát triển các dịch vụ đô thị thông minh phù hợp 

điều kiện, đặc thù, nhu cầu thực tế, Ƣu tiên phát triển trƣớc các dịch vụ giải quyết các vấn 

đề bức thiết, các vấn đề lớn trong phát triển kinh tế - xã hội trên tất cả các lĩnh vực (chi 

tiết theo các chƣơng trình, chiến lƣợc phát triển của các bộ, ngành) nhƣ tắc nghẽn giao 

thông, ô nhiễm môi trƣờng, phát triển du lịch, phát triển y tế, phát triển giáo dục, nông 

nghiệp, quản lý trật tự xã hội, trật tự xây dựng…và phải bảo đảm hiệu quả, tránh hình 

thức, lãng phí. 

Kiến tạo thể chế theo hƣớng khuyến khích, sẵn sàng chấp nhận sản phẩm, giải pháp, dịch 

vụ, mô hình kinh doanh số, thúc đẩy phƣơng thức quản lý mới đối với những mối quan 

hệ mới phát sinh. 
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b. Ứng dụng CNTT đảm bảo an toàn thông tin mạng phục vụ phát triển chính phủ số, 

kinh tế số, xã hội số và quốc phòng, an ninh  

Phát triển hạ tầng an toàn thông tin mạng đồng bộ, thống nhất, gồm các hệ thống, nền 

tảng, ứng dụng thiết yếu phục vụ bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia, đáp ứng yêu 

cầu phục vụ phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số và quốc phòng, an ninh. 

Bảo đảm an toàn thông tin cho lĩnh vực ứng dụng CNTT 

- Triển khai hệ thống Hỗ trợ giám sát, điều hành an toàn thông tin mạng phục vụ 

Chính phủ điện tử để kịp thời dự báo, phát hiện tấn công, cảnh báo sớm các cuộc 

tấn công mạng, sự cố an toàn thông tin mạng, xu hƣớng thông tin trên không gian 

mạng. 

- Triển khai các Hệ thống bảo đảm ATTT bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ 

đáp ứng yêu cầu Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về 

bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ. 

- Triển khai hệ thống hỗ trợ bảo vệ trẻ em trên môi trƣờng mạng. 

- Tham gia triển khai các giải pháp để tăng cƣờng khả năng kết nối, phân tích dữ 

liệu lớn, chia sẻ thông tin rủi ro an toàn thông tin mạng với 100% SOC của các cơ 

quan nhà nƣớc, SOC của các nhà mạng, SOC của các tập đoàn, tổng công ty; tăng 

cƣờng năng lực dự báo sớm và cảnh báo sớm giúp cơ quan nhà nƣớc ngăn chặn, 

xử lý kịp thời sự cố an toàn thông tin mạng, tránh thiệt hại trên diện rộng. 

- Triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn thông tin cho Cloud dùng chung của 

Chính phủ, hạ tầng kết nối điện toán đám mây, phục vụ phổ cập dịch vụ điện toán 

đám mây. 

- Triển khai các nền tảng, giải pháp bảo đảm an toàn thông tin cho chuyển đổi số 

trong các ngành, lĩnh vực nhƣ y tế, giáo dục – đào tạo, thƣơng mại, du lịch, nông 

nghiệp, logistíc, tài nguyên – môi trƣờng, sản xuất công nghiệp… 

- Xây dựng, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp an toàn thông tin mạng chủ lực 

nghiên cứu, tận dụng các công nghệ mã nguồn mở, làm chủ công nghệ, chủ động 

sản xuất, phát triển sản phẩm, giải pháp bảo đảm an toàn thông tin mạng theo tiêu 

chuẩn quốc tế. 
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Bảo đảm an toàn thông tin cho lĩnh vực Hạ tầng số 

- Triển khai hệ thống kiểm định và hỗ trợ phát triển sản phẩm để tăng cƣờng năng 

lực, năng suất và chất lƣợng đánh giá, kiểm định là hoàn toàn phù hợp và cấp 

thiết, đảm bảo an toàn thông tin đối với các hệ thống thông tin của Chính phủ, hệ 

thống thông tin trọng yếu quốc gia. 

- Triển khai nền tảng phục vụ mạng lƣới điều phối ứng cứu sự cố an toàn thông tin 

để nâng cao năng lực điều phối và phát triển mạng lƣới. 

- Triển khai nền tảng giám sát nội dung thông tin trên không gian mạng. 

- Triển khai các nền tảng phổ cập dịch vụ an toàn thông tin cơ bản, tuyên truyền, 

nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin cho ngƣời sử dụng. 

- Triển khai các nền tảng, hệ thống, giải pháp bảo đảm an toàn cho 5G và các thế hệ 

tiếp theo. 

- Triển khai các nền tảng, giải pháp bảo đảm an toàn thông tin cho hạ tầng băng 

rộng, đảm bảo an toàn thông tin cho các hạ tầng kết nối mạng Internet vạn vật 

(IoT). 

- Triển khai các nền tảng, giải pháp bảo đảm an toàn thông tin các hạ tầng thiết yếu 

nhƣ giao thông, năng lƣợng, điện, nƣớc, đô thị, tài chính, ngân hàng… 

- Triển khai các hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho các nhu cầu nâng cao khi có yêu cầu 

từ Bộ Thông tin Truyền thông. 

5.8.11. Phát triển khu công nghiệp CNTT tập trung:  

- Định hƣớng phân bổ không gian: Tiếp tục triển khai dự án khu công nghiệp CNTT 

tại thành phố Cần Thơ. 

- Loại hình công trình: khu công nghiệp CNTT tập trung tạo ra cơ sở hạ tầng kỹ 

thuật và môi trƣờng kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp lĩnh vực CNTT 

hoạt động, góp phần phát triển ngành kinh tế mũi nhọn của đất nƣớc - ngành công 

nghiệp CNTT. Khu CNTT tập trung cũng là vƣờn ƣơm cho doanh nghiệp mới 

phát triển, cho hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Đồng thời, Khu CNTT 

tập trung còn là những trung tâm đào tạo nhân lực quan trọng cho cả nƣớc nói 

chung và ngành CNTT nói riêng.  
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- Xem xét phát triển phân khu công nghiệp dữ liệu trong khu CNTT tập trung: Ƣu 

tiên phát triển, bố trí các phân khu cụm công nghiệp dữ liệu tại các khu CNTT tập 

trung  nằm gần các trung tâm dữ liệu, có vị trí địa lý giao thông thuận lợi, địa chất 

ổn định và có nguồn nhân lực tại chỗ đáp ứng đƣợc nhu cầu phát triển khu công 

nghiệp dữ liệu. 

- Phát triển các phòng thí nghiệm trọng điểm nhằm phát triển các sản phẩm trọng 

điểm Make in Viet Nam, phát triển nền tảng Internet công nghiệp, phục vụ sản 

xuất thông minh và sản phẩm IoT Make in Viet Nam. 

- Định hƣớng khai thác, sử dụng: Phát triển khu CNTT tập trung để tạo hệ sinh thái, 

nâng cao năng lực cạnh tranh và hàm lƣợng sản phẩm CNTT Việt Nam trong 

chuỗi giá trị sản xuất toàn cầu; cùng với đó là phát huy các kết quả, giá trị của các 

khu hoạt động thành công, tạo sự lan tỏa cho các khu CNTT tập trung trên cả 

nƣớc. 

- Chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật: Khu CNTT tập trung đảm bảo đáp ứng đủ các tiêu chí 

tại Nghị định 154/2013/NĐ-CP ngày 8/11/2013 quy định về khu CNTT tập trung 

và các văn bản hƣớng dẫn khác có liên quan.  

- Quy mô công trình: Đến năm 2025, ƣu tiên dành thêm ... ha đất, đảm bảo đủ lớn 

và tiêu chuẩn cao để thu hút đầu tƣ của các tập đoàn công nghệ lớn trên thế giới 

vào Việt Nam. Đây sẽ là các trung tâm công nghệ cao, có hoạt động R&D; Thúc 

đẩy mô hình liên kết chuỗi khu CNTT tập trung. 

 Định hƣớng phát triển nhà ở 5.9.

1. Quan điểm phát triển nhà ở 

- Chƣơng trình phát triển nhà ở phải phù hợp với chiến lƣợc phát triển nhà ở 

quốc gia, phù hợp với Quy hoạch chung thành phố Cần Thơ đến năm 2030 và 

Chƣơng trình phát triển đô thị tổng thể của thành phố. Định hƣớng phát triển  bền 

vững và thích ứng với biến đổi khí hậu; 

- Phát triển nhà ở gắn với phát triển thị trƣờng bất động sản trên địa bàn thành 

phố và Vùng kinh tế trọng điểm Đồng bằng sông Cửu Long, góp phần đổi mới mô 

hình tăng trƣởng kinh tế thành phố, chuyển dịch cơ cấu theo tầm nhìn  và mục tiêu đã 

nêu tại Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành 

phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 



 
P r o j e c t  r e l a t e d  

 

 

Wednesday, 09 February 
2022 

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ XÂY DỰNG PHƢƠNG 
ÁN BỐ TRÍ KHÔNG GIAN VÀ ĐỊNH HƢỚNG PHÁT 
TRIỂN HỆ THỐNG ĐÔ THỊ - NÔNG THÔN VÀ CÁC 
KHU CHỨC NĂNG 

BH5302-RHD-ZZ-XX-RP-Z-0001 382  

 

- Phát triển nhà ở phải đảm bảo đồng bộ với phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật, 

hạ tầng xã hội; sử dụng quỹ đất tiết kiệm, hiệu quả; nâng cao chất lƣợng kiến trúc, 

cảnh quan và môi trƣờng. 

2. Định hƣớng phát triển nhà ở 

2.1 Phát triển nhà ở phải phù hợp với phát triển đô thị 

- Các loại hình phát triển nhà ở (nhà ở thƣơng mại, nhà ở xã hội, nhà ở tái định 

cƣ, nhà ở dân tự xây) phải phù hợp với nhu cầu và khả năng chi trả của các nhóm lao 

động đã và đang dịch cƣ đến thành phố; 

- Đẩy mạnh phát triển mô hình nhà chung cƣ tại các khu vực lõi đô thị, tập 

trung mật độ dân cƣ cao nhƣ khu đô thị Ninh Kiều - Bình Thủy và khu đô thị - công 

nghiệp Cái Răng; 

- Khu vực phát triển nhà ở phải phù hợp với khu vực phát triển đô thị và đảm 

bảo có kế hoạch phát triển hạ tầng tƣơng ứng. 

- Chú trọng phát triển nhà ở dựa trên cơ sở chỉnh trang, cải tạo khu dân cƣ hiện 

hữu; cải tạo, xây dựng mới thay thế chung cƣ cũ; di dời nhà ở ven và trên kênh rạch. 

2.2 Định hướng phát triển nhà ở theo khu vực đô thị và nông thôn 

- Các khu ở đô thị tập trung mật độ cao: Tập trung chủ yếu tại 3 khu đô thị: 

Khu đô thị mới Ô Môn, khu đô thị Ninh Kiều - Bình Thủy và khu đô thị - công 

nghiệp Cái Răng. 

- Các khu ở đô thị nhà vƣờn mật độ thấp : Phân bố tại vùng phía ngoài của 

trung tâm các khu đô thị. 

- Các điểm dân cƣ trung tâm xã khu vực nông thôn cần đƣợc xây dựng, cải 

tạo đảm bảo yêu cầu tập trung dân cƣ cao, với hạ tầng kỹ thuật hiện đại, đồng bộ, 

tiếp cận tốt với các khu vực đô thị, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội tại địa 

phƣơng. 

Phát triển nhà ở phải đồng bộ với phát triển hạ tầng kỹ thuật - giao thông và hạ 

tầng xã hội; phát triển nhà ở lan tỏa theo hệ thống giao thông đô thị nhƣ các tuyến 

đƣờng chính kết nối các đô thị, phù hợp với chiến lƣợc phát triển nhà ở quốc gia, quy 

hoạch kinh tế - xã hội, quy hoạch xây dựng; 

2.3 Phát triển nhà ở thích ứng với biến đổi khí hậu 
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Tăng diện tích cây xanh tại các khu đô thị, các dự án nhà ở. Khoanh vùng khu 

vực chịu ảnh hƣởng của biến đổi khí hậu, hạn chế phát triển nhà ở tại các khu vực 

này nếu không có giải pháp đảm bảo thích ứng với biến đổi khí hậu. 

Ứng dụng công nghệ vào công tác quản lý, phát triển nhà ở và dịch vụ đô thị; 

ứng dụng công nghệ vật liệu xây dựng mới nhằm tiết kiệm năng lƣợng và phát triển 

bền vững. 

3. Các giải pháp thực hiện: 

3.1 Giải pháp về đất ở 

- Dành quỹ đất cho việc phát triển nhà ở đảm bảo phù hợp với quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất, quy hoạch chung xây dựng và quy hoạch phân khu đã đƣợc phê 

duyệt, trong đó đặc biệt quan tâm tới quỹ đất, quỹ nhà ở để bố trí tái định cƣ để chủ 

động trong việc bồi thƣờng, GPMB thực hiện các dự án đầu tƣ phát triển cơ sở hạ tầng, 

chỉnh trang đô thị. 

Ƣu tiên bố trí vốn ngân sách, tạo quỹ đất sạch tại các khu vực ngoại thành dọc 

các trục giao thông công cộng để thực hiện các dự án nhà ở xã hội trong giai đoạn sau 

năm 2025, theo hƣớng giao cho các nhà đầu tƣ sử dụng nguồn vốn xã hội hóa xây dựng 

nhà ở xã hội cho thuê và quản lý, khai thác theo quy định; 

Tạo lập quỹ đất sạch, ƣu tiên sử dụng quỹ đất sạch do thành phố quản lý để thực 

hiện các dự án nhà ở xã hội bằng nguồn vốn ngân sách; Nhà nƣớc trực tiếp đầu tƣ xây 

dựng hoặc thực hiện đầu tƣ xây dựng theo hình thức đối tác công tƣ (PPP); 

3.2 Giải pháp về vốn 

Đa dạng hóa các nguồn vốn đầu tƣ phát triển nhà ở, các khu đô thị; 

Tạo điều kiện tối đa về mặt bằng, công trình hạ tầng, thủ tục hành chính để huy 

động nhanh nguồn vốn từ nhân dân, doanh nghiệp. 

- Đối với đối tƣợng cán bộ công chức viên chức, công nhân khu công nghiệp, 

nhà ở sinh viên, Đối với đối tƣợng ngƣời có công cách mạng, Đối với đối tƣợng là 

ngƣời nghèo khu vực nông thôn (kể cả đồng bào nghèo dân tộc thiểu số). 

3.3 Giải pháp phát triển nhà ở thương mại giá thấp 

- Đề xuất cơ quan trung ƣơng xem xét, áp dụng cơ chế, chính sách thí điểm cho 
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phép các dự án phát triển nhà ở thƣơng mại, dự án đầu tƣ khu đô thị trên địa bàn chƣa 

sử dụng hết quỹ đất 20% dành để xây dựng nhà ở xã hội đƣợc dành quỹ đất này để xây 

dựng nhà ở thƣơng mại giá thấp.  

Đề xuất cho áp dụng thí điểm cơ chế cho phép doanh nghiệp tham gia đầu tƣ xây 

dựng nhà ở thƣơng mại giá thấp đƣợc chậm nộp tiền sử dụng đất trong thời hạn tối đa 

24 tháng (02 năm) kể từ ngày đƣợc Nhà nƣớc giao đất, cho thuê đất hoặc cho phép 

chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về 

đầu tƣ. 

- Đề xuất cho áp dụng thí điểm cơ chế cho phép doanh nghiệp đầu tƣ xây dựng 

nhà ở thƣơng mại giá thấp đƣợc miễn thủ tục thẩm định bƣớc thiết kế triển khai sau 

thiết kế cơ sở theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng 

số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2021), áp dụng đối với 

các dự án sử dụng vốn khác ngoài ngân sách; 

- Doanh nghiệp đầu tƣ xây dựng nhà ở thƣơng mại giá thấp đƣợc cung cấp miễn 

phí thiết kế mẫu, thiết kế điển hình nhà ở thƣơng mại do cơ quan có thẩm quyền ban 

hành để tham khảo; đƣợc miễn thực hiện thủ tục thẩm định thiết kế cơ sở đối với 

trƣờng hợp áp dụng thiết kế mẫu, thiết kế điển hình; đƣợc áp dụng hình thức tự thực 

hiện đối với các công tác tƣ vấn, thi công xây lắp nếu có đủ năng lực theo quy định của 

pháp luật về xây dựng. 

3.4 Hoàn thiện thể chế, chính sách: 

- Tham gia góp ý, sửa đổi, hoàn thiện, đồng bộ hệ thống phát luật về nhà ở, đầu 

tƣ, đất đai... Nâng cao chất lƣợng công tác quy hoạch và quản lý thực hiện quy hoạch 

các cấp. 

- Ban hành các cơ chế, chính sách ƣu đãi đầu tƣ đủ hấp dẫn để huy động vốn 

phát triển hạ tầng đô thị, chú trọng xã hội hóa đầu tƣ xây dựng. 

3.5 Cải cách thủ tục hành chính: 

- Tạo điều kiện về thủ tục cấp phép xây dựng, giảm thiểu thời gian thực hiện 

các thủ tục để ngƣời dân thuận lợi trong việc xin phép xây dựng hoặc cải tạo nhà ở. Bổ 

sung cơ chế phối hợp giữa các đơn vị liên quan, rà soát các dự án không khả thi và xử 

lý triệt để tình trạng không phép, trái phép; 

- Thủ tục hành chính cần cải cách theo hƣớng phát triển công nghệ 4.0. 

3.6 Giải pháp về kiến trúc quy hoạch 

- Nâng cao chất lƣợng các đồ án quy hoạch xây dựng để làm cơ sở triển khai 
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thực hiện các dự án nhà ở, dự án khu đô thị đảm bảo chất lƣợng, đồng bộ  hạ tầng kỹ 

thuật, đầy đủ hạ tầng xã hội thiết yếu. Tiến hành lập quy hoạch phân khu. Rà soát quy 

hoạch, điều chỉnh quy hoạch cho phù hợp, bổ sung quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội (quỹ 

đất 20%), nhà ở thƣơng mại cho phù hợp với nhu cầu phát triển. 

- Đối với khu vực trung tâm đô thị, các khu vực có yêu cầu cao về quản lý cảnh 

quan, chủ yếu phát triển nhà ở theo dự án để đảm bảo chất lƣợng về không gian kiến 

trúc, chất lƣợng xây dựng công trình, hiện đại, khuyến khích phát triển các công trình 

xanh, tiết kiệm năng lƣợng, ứng dụng các công nghệ thông minh tại các dự án phát 

triển nhà ở; đối với các khu vực nông thôn phát triển nhà ở gắn với bảo tồn và phát huy 

đặc trƣng kiến trúc nhà ở nông thôn. 

- Khi thực hiện xây dựng các khu nhà ở xã hội tập trung, ƣu tiên đầu tƣ hạ tầng 

kỹ thuật, hạ tầng xã hội; công trình công cộng nhiều không gian thoáng mát, môi 

trƣờng sống trong lành; thiết kế căn hộ phù hợp; đảm bảo công năng sử dụng, cũng nhƣ 

việc lắp đặt thiết bị bên trong căn hộ; đảm bảo tuân thủ các Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về Quy hoạch xây dựng (QCVN 01:2021/BXD). 

- Đối với nhà ở nông thôn, kết hợp giữa việc hoàn thiện cơ sở hạ tầng theo quy 

hoạch nông thôn mới với xây mới và cải tạo nhà ở; tập trung ƣu tiên việc cải thiện và 

nâng cao chất lƣợng nhà ở, cung cấp nƣớc sạch, xử lý môi trƣờng, chất thải rắn,... 

 Quy hoạch hệ thống nghĩa trang đô thị 5.10.

1. Hệ thống nghĩa trang đô thị 

Hệ thống nghĩa trang đô thị phát triển đến năm 2030 đƣợc đề xuất trên cơ sở Quy 

hoạch chung thành phố Cần Thơ đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050; đồng thời phù 

hợp với các yếu tố biến động mới về giao thông đối ngoại, BĐKH, phát triển đô thị, điều 

kiện kinh tế - xã hội. 

Qua tính toán dự báo, cho thấy giai đoạn năm 2030 đến năm 2050, nhu cầu mở 

rộng nghĩa trang giảm dần chỉ cần mở rộng khoảng 60 ha. Hệ thống nghĩa trang đã đƣợc 

quy hoạch xây dựng sẽ mở rộng để đáp ứng nhu cầu trong tƣơng lai đến năm 2050. 

Quy hoạch nghĩa trang thành phố Cần Thơ đề xuất 03 khu nghĩa trang tập trung 

phù hợp theo Quy hoạch chung, có tính toán, điều chỉnh về vị trí, quy mô cụ thể để phù 

hợp tình hình phát triển. 

1.1 Nghĩa trang tại quận Ô Môn: 

Vị trí - đặc điểm khu đất: thuộc tại khu vực phƣờng Trƣờng Lạc, quận Ô Môn; 

tiếp giáp phƣờng Thới An Đông, quận Bình Thuỷ, gần Quốc lộ 91B; Đƣờng Tỉnh 922 dự 

kiến.  
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Quy mô: quy mô nghĩa trang phải đảm bảo cho khả năng phục vụ dài hạn 50 

năm theo quy định. Với phạm vi phục vụ nêu trên, yêu cầu về quy mô nghĩa trang phải 

đảm bảo tối thiểu là 100 Ha, tối đa 150 Ha kể cả diện tích cây xanh cách ly.  

Quy mô này đủ khả năng phục vụ cho đến sau năm 2050. Trong đó có thể phân 

kỳ các giai đoạn đến năm 2020, 2025 và đến năm 2030. 

Tính chất: phục vụ nhu cầu táng mới và quy tập các nghĩa trang, phần mộ phân 

tán tại các khu đô thị Ô Môn, khu đô thị trung tâm thành phố Cần Thơ, khu đô thị sinh 

thái Phong Điền và khu đô thị Cái Răng. 

Loại hình nghĩa trang: nghĩa trang hỗn hợp có khu vực hỏa táng, hung táng, cát 

táng, chôn 1 lần. Tỷ lệ đất chôn cất 1 lần tối đa 30% diện tích chôn cất. Nghĩa trang phải 

đầu tƣ các công trình phục vụ: đài hỏa táng, khu lƣu tro, nhà tang lễ, các công trình tâm 

linh, Có phân khu nhiều khu vực riêng để phục vụ theo tôn giáo, dân tộc. 

1.2 Nghĩa trang tại huyện Vĩnh Thạnh: 

Vị trí - đặc điểm khu đất: tại xã Thạnh Mỹ, huyện Vĩnh Thạnh, tiếp giáp đƣờng 

vào xã Thạnh Lộc; gần hệ thống Đƣờng tỉnh, đƣờng dẫn cầu Cần Thơ 2 và đƣờng cao tốc 

Cần Thơ - An Giang dự kiến. 

Quy mô: quy mô nghĩa trang phải đảm bảo cho khả năng phục vụ dài hạn 50 

năm theo quy định. Với phạm vi phục vụ nêu trên, yêu cầu về quy mô nghĩa trang phải 

đảm bảo tối thiểu là 30 Ha, quy mô tối đa là 50 Ha, kể cả diện tích cây xanh cách ly.  

Tính chất: phục vụ cho nhu cầu táng mới và quy tập các nghĩa trang. Phân chia 

nhiều khu vực để phục vụ theo tôn giáo, dân tộc. Đặc biệt cần quan tâm ƣu tiên về tỷ lệ 

diện tích khu vực chôn cất dành cho ngƣời Công giáo để di dời các khu nghĩa trang Công 

giáo tại quận Thốt Nốt và hỗ trợ các giáo xứ lân cận về vấn đền chôn cất. 

Loại hình nghĩa trang: nghĩa trang hỗn hợp có khu vực hỏa táng, hung táng, cát 

táng, chôn 1 lần. Có các công trình phục vụ: đài hỏa táng, khu lƣu tro, nhà tang lễ, các 

công trình tâm linh.  

1.3 Nghĩa trang tại quận Cái Răng: 

Vị trí - đặc điểm khu đất: tại phƣờng Thƣờng Thạnh, quận Cái Răng, gần 

đƣờng vành đai dự kiến của thành phố; gần nút giao IC4. 

Quy mô: quy mô nghĩa trang phải đảm bảo cho khả năng phục vụ dài hạn 50 

năm theo quy định. Với phạm vi phục vụ nêu trên, yêu cầu về quy mô nghĩa trang phải 

đảm bảo tối thiểu là 30 ha, quy mô tối đa là 50 ha kể cả diện tích cây xanh cách ly.  

Tính chất: phục vụ cho nhu cầu táng mới và quy tập các nghĩa trang; là quỹ đất 

nghĩa trang dự phòng phục vụ khu vực trung tâm quận Ninh Kiều, Bình Thủy. 
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Loại hình nghĩa trang: nghĩa trang hỗn hợp có khu vực hỏa táng, hung táng, cát 

táng, chôn 1 lần. Có các công trình phục vụ: đài hỏa táng, khu lƣu tro, nhà tang lễ, các 

công trình tâm linh. 

2. Hệ thống nghĩa trang nông thôn 

Các nghĩa trang tập trung quy mô cấp 1, 2 trong hệ thống nghĩa trang đô thị cũng 

đồng thời hỗ trợ nhu cầu táng của nhân dân khu vực nông thôn thuộc một phần huyện 

Vĩnh Thạnh, Cờ Đỏ, Thới Lai. 

Đối với huyện Vĩnh Thạnh, với đặc thù tỷ lệ đồng bào Công giáo cao; các khu 

nghĩa trang giáo xứ tại các xã đã đảm bảo nhu cầu an táng của nhân dân theo đạo. 

Huyện Phong Điền hiện có khu vực nghĩa trang nhân dân tại xã Mỹ Khánh, cùng 

với nghĩa trang tập trung Ô Môn theo quy hoạch đề xuất là rất thuận lợi cho nhân dân 

trong các xã huyện Phong Điền tổ chức chôn cất. 

Trên cơ sở tính toán, quỹ đất nghĩa trang tập trung tại nông thôn đã và đang triển 

khai thực hiện sẽ đáp ứng nhu cầu trong nhân dân. Tuy nhiên cần bổ sung các cơ sở hỏa 

táng, đặc biệt tại các xã vùng sâu thuộc Cờ Đỏ, Thới Lai, nơi khó khăn về điều kiện đi lại 

và có số lƣợng đồng bào dân tộc Khmer cao. 

3. Quy hoạch nhà tang lễ và cơ sở hoả táng 

3.1 Quy hoạch hệ thống nhà tang lễ: 

Đến năm 2030 toàn thành phố cần tối thiểu 13 nhà tang lễ cho khu vực đô thị. 

Đề xuất xây dựng 01 nhà tang lễ tại Nghĩa trang tập trung phƣờng Thƣờng 

Thạnh, quận Cái Răng và tại Khu đô thị Nam Cần Thơ để phục vụ Khu đô thị Ninh Kiều, 

Cái Răng. Khu vực Bình Thủy, Trà Nóc và Ô Môn sử dụng chung 02 nhà tang lễ đƣợc bố 

trí trong khu nghĩa trang tập trung tại quận Ô Môn. Khu vực Thốt Nốt bố trí 01 nhà tang 

lễ trong Khu nghĩa trang tập trung Vĩnh Thạnh. 

Giai đoạn đến năm 2025 và đến năm 2030 sẽ bổ sung tối thiểu 01 nhà tang lễ tại 

quận Bình Thủy; 01 nhà tang lễ tại Khu đô thị mới Ô Môn; 01 nhà tang lễ tại nghĩa trang 

Vĩnh Thạnh và bổ sung nhà tang lễ tại các thị trấn Thanh An, Cờ Đỏ, Thới Lai, Phong 

Điền. 

Đối với khu vực nông thôn, do truyền thống tổ chức lễ tại gia đình; diện tích rộng 

rãi nên nhìn chung đến năm 2030 khu vực này không có nhiều nhu cầu về xây dựng nhà 

tang lễ cho nhân dân. Tuy nhiên cần khuyến khích hình thức táng tiến bộ, tập trung, nên 

cần thiết bố trí một số nhà tang lễ phục vụ tại các xã có mật độ dân cƣ cao. 

Sau giai đoạn đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 sẽ phát triển hệ thống nhà 

tang lễ bổ sung cho khu vực trung tâm đô thị. 
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3.2 Quy hoạch hệ thống cơ sở hỏa táng: 

Trong giai đoạn đến năm 2025 và đến năm 2030, khi nhu cầu hỏa táng tăng thêm, 

sẽ bố trí nâng công suất các đài tại 03 nghĩa trang tập trung mới của thành phố, bổ sung 

các cơ sở hỏa táng phục vụ vùng nông thôn.  

Sau năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 định hƣớng tiếp tục phát triển công nghệ 

hoả táng tiên tiến. Bổ sung nâng cấp công suất phục vụ của các cơ sở hoả táng đã đƣợc 

xây dựng đồng bộ ở các quận, huyện. 

 

 


