Quy hoạch thành phố Cần Thơ là đô thị cửa ngõ của vùng hạ
lưu sông Mê Kông
(Website Chính phủ) - Ngày 7/9, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định
207/2006/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng thành phố Cần Thơ
đến năm 2025. Theo đó, phạm vi quy hoạch thành phố Cần Thơ bao gồm toàn bộ ranh
giới hành chính thành phố Cần Thơ với diện tích 139.000 ha.
Quyết định nêu rõ, quy hoạch xây dựng thành phố Cần Thơ thành trung tâm công
nghiệp, thương mại - dịch vụ, giáo dục - đào tạo và khoa học - công nghệ, y tế và văn hóa
của vùng đồng bằng sông Cửu long; là đô thị cửa ngõ của vùng hạ lưu sông Mê Kông; đầu
mối quan trọng về giao thông vận tải nội vùng và liên vận quốc tế; có vị trí chiến lược về
quốc phòng, an ninh.
Định hướng phát triển chính của thành phố cụ thể là: phía Tây Bắc dọc sông Hậu phát
triển khu đô thị - công nghiệp - dịch vụ Thốt Nốt, khu đô thị - công nghệ cao phía Bắc rạch
Ô Môn và khu công nghiệp nặng gắn với cảng phía Nam rạch Ô Môn; phía Đông Nam dọc
sông Hậu phát triển khu đô thị - cảng - công nghiệp Cái Răng Nam sông Cần Thơ; phía Tây
Nam phát triển khu đô thị sinh thái gắn với các khu bảo tồn tự nhiên sông nước, vườn cây ăn
trái; phía Tây phát triển các vành đai nông nghiệp ngoại thành.
Về giao thông, diện tích đất giao thông chiếm khoảng 4.090 ha, trong đó diện tích đất
giao thông đối nội khoảng 2.210 ha; đất giao thông đô thị khoảng 1.880 ha. Cụ thể, các trục
chính khu vực nối kết các khu chức năng đô thị (lộ giới từ 30m đến 35m). Tại các nút giao
cắt giữa trục giao thông đối ngoại, đường cao tốc, đường sắt và các trục chính thành phố thì
xây dưnjg các nút giao thông khác cốt. Tại các nút giao giữa các đường phố chính đô thị sẽ
mở rộng nút giao cắt đồng mức hoặc thiết kế đảo giao thông.
Xây dựng bến xe thành phố mới tại khu vực giao lộ giữa quốc lộ 1A và đường cao tốc
dự kiến trong khu vực quận Cái Răng (khoảng 15 - 20 ha). Các bến xe hiện hữu trong nội đô
sẽ chuyển thành bến xe buýt. Tại các khu đô thị mới như Ô Môn, Thốt Nốt và ngã ba Lộ Tẻ
xây dựng các bến xe liên tỉnh kết hợp với bến xe buýt.
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