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QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Nhiệm vụ lập quy hoạch thành phố Cần Thơ  
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_____________

 

 

THỦ TƢỚNG CHÍNH PHỦ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến 

quy hoạch ngày 15 tháng 6 năm 2018; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến 

quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ 

và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Pháp lệnh về sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 Pháp lệnh có 

liên quan đến quy hoạch ngày 22 tháng 12 năm 2018; 

Căn cứ Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16 tháng 8 năm 2019 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giải thích một số điều của Luật                  

Quy hoạch; 

Căn cứ Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019                   

của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch 

năm 2017; 

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2018 của                         

Chính phủ về triển khai thi hành Luật Quy hoạch năm 2017; 

Căn cứ Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 13 tháng 9 năm 2019 của                 

Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 110/NQ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2019 của 

Chính phủ về việc ban hành Danh mục các quy hoạch được tích hợp vào quy 

hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh theo quy định tại điểm c 

khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch; 
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Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ tại Tờ trình                         

số 59/TTr-UBND ngày 12 tháng 6 năm 2020 về việc phê duyệt nhiệm vụ lập 

Quy hoạch thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050;               

Báo cáo thẩm định số 3249/BC-HĐTĐ ngày 19 tháng 5 năm 2020 của Hội 

đồng thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh và Báo cáo của Ủy ban nhân 

dân thành phố Cần Thơ về việc tiếp thu, giải trình các ý kiến của Hội đồng 

thẩm định. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch thành phố Cần Thơ thời 

kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 với một số nội dung chủ yếu nhƣ sau: 

I. TÊN, PHẠM VI, THỜI KỲ QUY HOẠCH 

1. Tên Quy hoạch: Quy hoạch thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021 - 2030, 

tầm nhìn đến năm 2050. 

2. Phạm vi quy hoạch: Phần lãnh thổ thành phố Cần Thơ với tổn  di n 

t ch tự nhiên là 1.438,96 km
2
, gồm 09 đơn vị hành chính cấp huy n: các quận: 

Ninh Kiều, Bình Thủy, Ô Môn, Thốt Nốt, Cái Răn  và các huy n: Phong 

Điền, Cờ Đỏ, Vĩnh Thạnh, Thới Lai. 

- Phía Bắc tiếp giáp với tỉnh An Giang; 

- Phía Nam tiếp giáp với tỉnh Hậu Giang;  

- Ph a Đôn  tiếp giáp với tỉnh Đồng Tháp và tỉnh Vĩnh Lon ;  

- Phía Tây tiếp giáp với tỉnh Kiên Giang. 

Có tọa độ địa lý: 105°13’38" - 105°50’35" kinh độ Đôn  và 9°55’08" - 

10°19’38" vĩ độ Bắc. 

3. Thời kỳ Quy hoạch 

- Thời kỳ Quy hoạch: 2021 - 2030. 

- Tầm nhìn dài hạn: Đến năm 2050. 

II. QUAN ĐIỂM, NGUYÊN TẮC LẬP QUY HOẠCH 

1. Quy hoạch thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 

2050 phải phù hợp, thốn  nhất với mục tiêu, định hướn , nội dun  của Chiến 

lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm thời kỳ 2021 - 2030, Kế hoạch 5 năm 

2021 - 2025 và tầm nhìn Vi t Nam, các chiến lược phát triển n ành, lĩnh vực 

quan trọn  của cả nước và của vùn ; các điều ước quốc tế mà Vi t Nam là nước 

thành viên. 
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2. Đảm bảo t nh nhân dân, tuân thủ, liên tục, kế thừa, ổn định, thứ bậc, 

tươn  th ch tron  h  thốn  quy hoạch quốc  ia; t nh tổn  thể, đồn  bộ  iữa 

các ngành, lĩnh vực, các địa phươn  trên địa bàn thành phố; vừa đáp ứn  các 

nhu cầu tron  hi n tại, vừa tạo nền tản  phát triển cho các thời kỳ tiếp theo, 

hài hòa lợi  ch của quốc  ia, các vùn , các địa phươn  và lợi  ch của n ười 

dân; t nh khả thi, khoa học, khách quan, linh hoạt, côn  khai, minh bạch; ứn  

dụn  côn  n h  hi n đại, kết nối liên thôn , tiết ki m, hi u quả. 

3. Đánh  iá đầy đủ các điều ki n, yếu tố và dự báo xu hướn , bối cảnh, 

tình hình quốc tế, khu vực, tron  nước tác độn  đến phát triển của Thành phố 

và khả năn  cân đối, huy độn   các n uồn lực tron  thời kỳ quy hoạch; đánh 

 iá khả năn  khai thác liên kết vùn , hợp tác các địa phươn  tron  cả nước, 

trước hết là kết nối  iữa thành phố Cần Thơ với các tỉnh tron  vùng Đồn  

bằn  sôn  Cửu Lon  và vùn  kinh tế trọn  điểm ph a Nam, nhất là kết nối hạ 

tần  liên vùn , cùn  quản lý tài n uyên, bảo v  môi trườn  và các cân đối thị 

trườn  hàn  hóa, dịch vụ thiết yếu. 

4. Xây dựn  quan điểm, thiết lập tầm nhìn và xác định mục tiêu, định 

hướn  khôn   ian phát triển mới, các đột phá chiến lược để phát huy hi u quả 

vai trò, vị thế, tiềm năn , lợi thế so sánh, lợi thế cạnh tranh đặc thù, riên  bi t, 

độc đáo của Cần Thơ là cửa n õ  iao thươn  quốc tế, trun  tâm, độn  lực 

phát triển của vùng Đồn  bằn  sôn  Cửu Lon . 

5. Đáp ứn  cao nhất nhu cầu  iao thươn , hợp tác, thu hút đầu tư phát 

triển kinh tế,  iao lưu văn hóa, hội nhập quốc tế; yêu cầu phát triển của các 

n ành, lĩnh vực quan trọn ; yêu cầu bảo v  môi trườn , sử dụn  hợp lý, hi u 

quả tài n uyên, bảo tồn đa dạn  sinh học, th ch ứn  với biến đổi kh  hậu; đảm 

bảo an sinh xã hội, côn  bằn  xã hội, bình đẳn   iới,  iảm n hèo bền vữn , 

đảm bảo sinh kế bền vữn , nân  cao mức sốn  vật chất, thụ hưởn  tinh thần 

của nhân dân; phát huy, duy trì và bảo tồn các  iá trị văn hóa truyền thốn ; 

đảm bảo quốc phòn , an ninh, trật tự an toàn xã hội. 

6. Bảo đảm các n uyên tắc cơ bản tron  hoạt độn  quy hoạch quy định 

tại Điều 4 Luật Quy hoạch năm 2017. 

III. MỤC TIÊU LẬP QUY HOẠCH 

1. Quy hoạch thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 

2050 là cơ sở để lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý toàn di n, thốn  nhất tron  phát 

triển kinh tế - xã hội, quốc phòn , an ninh, hội nhập, đối n oại trên địa bàn; là 

căn cứ để hoạch định ch nh sách, xây dựn  kế hoạch đầu tư và kiến tạo độn  

lực phát triển sản xuất, kinh doanh, an sinh xã hội, an ninh, an toàn, văn minh. 

2. Cụ thể hóa quy hoạch tổn  thể quốc  ia, các quy hoạch n ành quốc 

 ia, quy hoạch vùn  Đồn  bằn  sôn  Cửu Lon  ở cấp tỉnh về khôn   ian các 

hoạt độn  kinh tế - xã hội, quốc phòn , an ninh, h  thốn  đô thị và phân bố 

dân cư nôn  thôn, kết cấu hạ tần , phân bổ đất đai, sử dụn  tài n uyên và bảo 
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v  môi trườn  trên cơ sở kết nối quy hoạch cấp quốc  ia, quy hoạch vùn , 

quy hoạch đô thị, quy hoạch nôn  thôn. 

3. Loại bỏ các quy hoạch chồn  chéo ảnh hưởn  đến đầu tư phát triển. 

Xây dựn  kịch bản phát triển, ý tưởn  và phươn  án tổn  thể, sắp xếp, bố tr  

hợp lý khôn   ian nhằm  iải quyết các vấn đề xun  đột về khôn   ian, định 

hướn  khôn   ian đáp ứn  các nhu cầu phát triển tron  thời kỳ quy hoạch. 

4. Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ xây dựn  các chỉ tiêu chủ yếu 

theo chủ trươn , chỉ đạo của Đản , Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội, 

bảo đảm t nh khả thi và tiến độ thực hi n. 

IV. NỘI DUNG LẬP QUY HOẠCH 

1. Yêu cầu về nội dun  lập quy hoạch 

a) Định hướn  phát triển, sắp xếp khôn   ian và phân bố n uồn lực cho 

các hoạt độn  kinh tế - xã hội hướn  đến mục tiêu phát triển bền vữn  trên 

cả 3 trụ cột: Kinh tế, xã hội và môi trườn ; phù hợp với bối cảnh hội nhập 

quốc tế. 

b) Đảm bảo t nh liên kết, đồn  bộ, khai thác và sử dụn  hi u quả h  

thốn  kết cấu hạ tần  hi n có  iữa các n ành và các vùn  liên huy n, các địa 

phươn  trên địa bàn Thành phố; xác định cụ thể các khu vực sử dụn  cho mục 

đ ch quân sự, quốc phòn , an ninh ở cấp tỉnh, liên huy n và định hướn  bố tr  

trên địa bàn cấp huy n. 

c) Xây dựn  và cụ thể hóa các quan điểm chỉ đạo về phát triển kinh tế - 

xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòn , an ninh. 

d) Ứn  dụn  côn  n h  hi n đại, số hóa, thôn  tin, cơ sở dữ li u tron  

quá trình lập Quy hoạch; đáp ứn  các tiêu chuẩn, quy chuẩn, kỹ thuật và phù 

hợp với yêu cầu phát triển, hội nhập quốc tế và liên kết vùn . 

2. Xác định nội dun  Quy hoạch 

Nội dun  Quy hoạch thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 

đến năm 2050 phải thực hi n theo đún  các quy định tại Điều 27 Luật Quy 

hoạch năm 2017 và Điều 28 N hị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5                    

năm 2019 của Ch nh phủ, bao  ồm các nội dun  chủ yếu sau: 

a) Phân t ch, đánh  iá, dự báo về các yếu tố, điều ki n phát triển đặc thù 

của địa phươn . 

b) Đánh  iá thực trạn  phát triển kinh tế - xã hội, hi n trạn  sử dụn  đất, 

hi n trạn  h  thốn  đô thị và nôn  thôn. 

c) Đánh  iá về vi c thực hi n Quy hoạch thời kỳ trước. 

d) Xây dựn  quan điểm, xác định mục tiêu và lựa chọn các phươn  án 

phát triển, phươn  án quy hoạch, phươn  hướn  phát triển các n ành quan 
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trọn  và phươn  án tổ chức hoạt độn  kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố: 

- Xây dựn  quan điểm, mục tiêu và lựa chọn phươn  án phát triển thành phố. 

- Xác định phươn  hướn  phát triển các n ành quan trọn  trên địa bàn 

Thành phố. 

- Xây dựn  và lựa chọn các phươn  án: 

+ Phươn  án tổ chức hoạt độn  kinh tế - xã hội; 

+ Phươn  án quy hoạch và phát triển h  thốn  đô thị, nôn  thôn, các 

khu vực và khu chức năn ; phươn  án tổ chức lãnh thổ và phân bố dân cư 

(thực hi n theo đún  quy định tại điểm d khoản 2 Điều 27 Luật Quy hoạch 

năm 2017); 

+ Phươn  án phát triển kết cấu hạ tần  kỹ thuật và hạ tần  xã hội (thực 

hi n theo đún  quy định tại các điểm đ, e,  , h, i, k khoản 2 Điều 27 Luật Quy 

hoạch năm 2017); 

+ Phươn  án phân bổ và khoanh vùn  đất đai theo khu chức năn  và 

theo loại đất đến từn  đơn vị hành ch nh cấp huy n; 

+ Phươn  án quy hoạch xây dựn  vùn  liên huy n, vùn  huy n; 

+ Phươn  án bảo v  môi trườn , bảo tồn thiên nhiên và đa dạn  hóa sinh 

học trên địa bàn Thành phố; 

+ Phươn  án bảo v , khai thác, sử dụn  tài n uyên trên địa bàn Thành phố; 

+ Phươn  án khai thác, sử dụn , bảo v  tài n uyên nước, phòn , chốn  

khắc phục hậu quả tác hại do nước  ây ra; 

+ Phươn  án phòn , chốn  thiên tai và ứn  phó với biến đổi kh  hậu trên 

địa bàn Thành phố; 

+ Danh mục dự án của thành phố và thứ tự ưu tiên thực hi n; 

+ Giải pháp, n uồn lực thực hi n Quy hoạch. 

đ) Các nội dun  đề xuất n hiên cứu:  

Các nội dun  đề xuất n hiên cứu đưa vào Quy hoạch thành phố phải bảo 

đảm cơ sở khoa học, phù hợp với thực tiễn, nhu cầu phát triển, yêu cầu quản 

lý Nhà nước tại địa phươn  và quy định của pháp luật; tập trun  vào nghiên 

cứu cơ sở hình thành, phươn  hướn  phát triển các vùn , địa phươn , n ành, 

lĩnh vực để phát huy tiềm năn , lợi thế của Thành phố. 

V. PHƢƠNG PHÁP LẬP QUY HOẠCH 

1. Yêu cầu về phươn  pháp lập Quy hoạch 

H  thốn  các phươn  pháp lập Quy hoạch phải đảm bảo t nh tiếp cận 
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tổn  hợp, khoa học, phù hợp với thực tiễn, đa chiều, đa lĩnh vực và ứn  dụn  

côn  n h  hi n đại. 

2. Các phươn  pháp lập Quy hoạch 

- T ch hợp quy hoạch. 

- Điều tra, khảo sát thu thập thôn  tin, phân loại, thốn  kê, xử lý thôn  tin. 

- So sánh đối chiếu, lồn   hép bản đồ với vi c áp dụn  côn  n h  thôn  

tin, h  thốn  thôn  tin địa lý (GIS). 

- Dự báo phát triển và quy hoạch chiến lược. 

- Phân t ch h  thốn , đánh  iá tổn  hợp, so sánh, mô hình tối ưu. 

- Chuyên  ia, hội n hị, hội thảo. 

- Tiếp cận từ thực địa. 

- N hiên cứu tại bàn. 

- Các phươn  pháp khác phù hợp với quy trình kỹ thuật lập Quy hoạch 

thành phố. 

VI. THÀNH PHẦN, CHI PHÍ VÀ TIẾN ĐỘ LẬP QUY HOẠCH 

1. Thành phần hồ sơ 

a) Phần văn bản: 

- Tờ trình thẩm định và phê duy t Quy hoạch thành phố. 

- Dự thảo Quyết định phê duy t Quy hoạch thành phố. 

- Báo cáo Quy hoạch thành phố  ồm Báo cáo tổn  hợp, Báo cáo tóm tắt và 

các báo cáo liên quan; các phụ lục, sơ đồ, bản đồ, cơ sở dữ li u về Quy hoạch. 

- Báo cáo Đánh  iá môi trườn  chiến lược (ĐMC) (thực hi n theo đún  

quy định của pháp luật về bảo v  môi trườn ). 

- Các tài li u, văn bản pháp lý có liên quan khác. 

b) H  thốn  bản đồ và sơ đồ: 

Danh mục và tỷ l  bản đồ Quy hoạch thành phố quy định tại mục IX Phụ lục 

I N hị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Ch nh phủ,  ồm: 

- Bản đồ in tỷ l  1:250.000 - 1:1.000.000: Bản đồ vị tr  và các mối quan 

h  của thành phố Cần Thơ. 

- Bản đồ số và bản đồ in, tỷ l  1:25.000 - 1:100.000: 

+ Các bản đồ về hi n trạn  phát triển; 

+ Bản đồ đánh  iá tổn  hợp đất đai theo các mục đ ch sử dụn ; 
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+ Bản đồ phươn  án quy hoạch h  thốn  đô thị, nôn  thôn; 

+ Bản đồ phươn  án tổ chức khôn   ian và phân vùn  chức năn ; 

+ Bản đồ phươn  án phát triển kết cấu hạ tần  xã hội; 

+ Bản đồ phươn  án phát triển kết cấu hạ tần  kỹ thuật; 

+ Bản đồ phươn  án quy hoạch sử dụn  đất; 

+ Bản đồ phươn  án thăm dò, khai thác, sử dụn , bảo v  tài n uyên; 

+ Bản đồ phươn  án bảo v  môi trườn , bảo tồn đa dạn  sinh học, 

phòn , chốn  thiên tai và ứn  phó biến đổi kh  hậu; 

+ Bản đồ phươn  án quy hoạch xây dựn  vùn  liên huy n, vùn  huy n; 

+ Bản đồ vị tr  các dự án và thứ tự ưu tiên thực hi n; 

+ H  thốn  bản đồ chuyên đề khác (nếu có). 

- Bản đồ in tỷ l  1:10.000 - 1:25.000: Bản đồ hi n trạn  và định hướn  

phát triển khu vực trọn  điểm của Thành phố (nếu có). 

c) Cơ sở dữ li u quy hoạch. 

2. Chi ph  lập quy hoạch: Thực hi n theo quy định hi n hành. 

3. Thời hạn lập quy hoạch: Hoàn thành tron  năm 2021. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ căn cứ nội dun  nhi m vụ 

được phê duy t tại Điều 1 của Quyết định này, tổ chức lập Quy hoạch thành 

phố Cần Thơ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đảm bảo phù hợp 

quy định của Luật Quy hoạch và các quy định hi n hành, trình cấp có thẩm 

quyền phê duy t theo quy định của pháp luật. 

Tron  quá trình lập Quy hoạch, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ 

chủ độn  phối hợp, cập nhật thôn  tin với quy hoạch cấp cao hơn để điều 

chỉnh, bổ sun  đảm bảo phù hợp với yêu cầu thực tiễn, t nh thốn  nhất, đồn  

bộ  iữa các cấp quy hoạch theo quy định tại N hị quyết số 

751/2019/UBTVQH14 n ày 16 thán  8 năm 2019 của Ủy ban Thườn  vụ 

Quốc hội về  iải th ch một số điều của Luật Quy hoạch năm 2017 và quy 

định pháp luật liên quan. 

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài ch nh, Bộ Xây dựn , Bộ Tài 

n uyên và Môi trườn  và các bộ, n ành, cơ quan liên quan theo chức năn , 

nhi m vụ được  iao và quy định hi n hành hướn  dẫn, phối hợp với Ủy ban 

nhân dân thành phố Cần Thơ triển khai thực hi n lập Quy hoạch bảo đảm chất 

lượn , tiến độ và hi u quả. 






