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1. Điều kiện tự nhiên 

1.1. Vị trí địa lý 

Ninh Thuận là một tỉnh ven biển thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ của Việt Nam. 

Cách thành phố Hồ Chí Minh 340 km về phía Nam, cách thủ đô Hà Nội 1.380 km về phía Bắc.  

Ninh Thuận có tỉnh lỵ là thành phố Phan Rang - Tháp Chàm cách sân bay Quốc tế Cam Ranh khoảng 60km. 

Dân số theo thống kê đến năm 2018 là khoảng 611.800 người với diện tích 3.355 km
2
. 

Tỉnh Ninh Thuận hình thể giống như hình bình hành.  
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 Phía Bắc giáp tỉnh Khánh Hòa 

 Phía Nam giáp tỉnh Bình Thuận 

 Phía Tây giáp tỉnh Lâm Đồng 

 Phía đông giáp Biển Đông 

Ninh Thuận là tỉnh thành được thiên nhiên ban tặng cho sự phong phú địa hình. Nơi đây bao gồm các đồi 

núi kéo đâm từ dãy Trường Sơn ra biển. Một mặt giáp biển hình thành nên  các vùng dân cư ven biển. Giữa 

biển và đồi núi hình thành địa hình đồng bằng. Hiếm có tỉnh thành nào hội tụ đủ 3 hình dạng địa hình: đồi 

núi, đồng bằng, ven biển như Ninh Thuận. 

 

1.2. Khí hậu khu vực 

Các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ chiếm đa số thời tiết khí hậu nhiệt đới Xavan - và Ninh Thuận cũng 

không ngoại lệ.  

Ninh Thuận có 2 mùa rõ rệt: mùa mưa và mùa khô.  

Với khí hậu có biên độ nhiệt quanh năm thấp, các bãi cát đá là nét đặc trưng. Ninh Thuận có 2 món đặc sản 

hấp dẫn du khách là những vườn nho ngọt mọng nước. Chính cái nắng nóng khô đã ưu đãi cho Ninh Thuận 

những ruộng muối bát ngát. Một nét đặc trưng mà bất kỳ du khách nào cũng muốn khám phá. 

 

1.3. Hệ thống du lịch 

Nông sản trở thành sản vật không thể không nếm thử khi đặt chân đến du lịch khám phá tại Ninh Thuận.  

Nơi đây nổi tiếng với các vườn nông sản như: Nho, táo, hành, tỏi, muối,... 

Tỉnh thành ven biển thì không thể kể đến hải sản. Hải sản cũng là đặc sản góp phần tăng trưởng GDP mạnh 

mẽ cho tỉnh.  

Chính địa hình trải dài từ núi đồi cao cho đến biển cả xanh ngắt, thiên nhiên ban tặng cho Ninh Thuận hệ 

thống du lịch phong phú đa dạng như: Vịnh Vĩnh Hy, Biển Bình Tiên, Biển Ninh Chữ, Hang Rái, Mũi 

Dinh,... 
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Tháp Chàm – Nét du lịch văn hóa của Ninh Thuận 

Đặc trưng trong văn hóa thì mỗi vùng miền đều có cho riêng mình. Ở Ninh Thuận không thể không kể đến 

Tháp Chàm - hệ thống tháp là một công trình kiến trúc mang giá trị thẩm mỹ cao và giá trị lịch sử - văn hóa 

qua nhiều năm. 
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Ruộng muối Ninh Thuận 

 

2. Phương thức di chuyển – liên kết vùng 

2.1. Đường bộ 

Mạng lưới giao thông Ninh Thuận khá thuận lợi, có quốc lộ 1A chạy qua, quốc lộ 27A lên Đà Lạt và Nam 

Tây Nguyên, quốc lộ 27B chạy qua địa phận huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận đến thành phố Cam Ranh, tỉnh 

Khánh Hòa. 

Theo tuyến đường quốc lộ 1A di chuyển bằng xe khách mất từ 7 - 8 tiếng. 

Ninh Thuận là trung tâm của 3 tam giác du lịch Đà Lạt - Nha Trang - Phan Thiết. Nên trong tương lai gần, 

tỉnh thành này sẽ đồng bộ nâng cấp cơ sở hạ tầng để có thể cùng 3 tỉnh thành kia phát triển hơn trên bản đồ 

du lịch. 
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Các phương thức di chuyển đến Ninh Thuận 

2.2. Đường hàng không 

Bay từ TP. HCM đến Cam Ranh mất khoảng 1 giờ. 

Bay từ Hà Nội đến Cam Ranh mất gần 2 giờ. 

Bay từ Đà Nẵng đến Cam Ranh mất khoảng 1 giờ 15 phút. 

Ninh Thuận không có sân bay riêng nhưng ngay sát bên có tỉnh Khánh Hòa có sân bay Cam Ranh là một 

trong những sân bay quốc tế lớn của nước ta. 

 

2.3. Đường sắt 

Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm là trạm dừng của không ít chuyến tàu hỏa, chủ yếu là tàu Bắc Nam với 

kha khá thời gian khởi hành, thoải mái cho bạn tìm được giờ phù hợp nhất. 

Từ Sài Gòn đến Ninh Thuận mất khoảng 5 - 6 giờ. 

Từ Hà Nội đến Ninh Thuận mất khoảng 25 - 30 giờ. 
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3. Tổng quan du lịch  

Những con số không biết nói dối. Tỉnh Ninh Thuận trong năm 2018 đã thu về 1.050 tỷ đồng từ du lịch. 

2.190.000 lượt là con số khách du lịch đến với Ninh Thuận. Trong đó lượt khách Quốc tế đạt 80.000 lượt.  

Phải nhìn nhận là những con số này không thể so sánh với các tỉnh thành du lịch trọng điểm như Phú Quốc 

hay Nha Trang. 

Ninh Thuận phải biết điểm mạnh, điểm yếu của mình để xây dựng một quần thể du lịch hấp dẫn hơn, hiệu 

quả hơn trong thời gian tới. 

Nhưng nếu so với các tỉnh phía Bắc như Nghệ An, Hà Tĩnh thì du lịch Ninh Thuận đáng giá hơn bởi những 

đặc tính riêng biệt của mình. Chưa kể đến nơi đây có những nét đặc trưng văn hóa như Tháp Chàm, ruộng 

muối mà không nơi nào có được.  

Ninh Thuận được đánh giá cao trong chiến lược phát triển du lịch Quốc gia đến năm 2020 đã được Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt. 

Các ban ngành của tỉnh cũng đang những động thái tích cực để xây dựng nền móng cho du lịch tương lai. 

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Ninh Thuận đón tiếp 1.757.000 lượt khách. Trong đó khách  Quốc tế đạt 

61.600 lượt. Khách nội địa đạt 1.695.000 lượt. Doanh thu ước tính từ du lịch đạt 708 tỷ đồng. 

 

4. Tổng quan cơ sở lưu trú 

Tính đến năm 2018, trên địa bàn toàn tỉnh Ninh Thuận chỉ có 132 cơ sở lưu trú đạt 2.843 phòng. Trong đó 

bao gồm: 

 1 khách sạn 4 sao 

 1 khách sạn 3 sao 

 11 khách sạn 2 sao 

 11 khách sạn 1 sao 

Phần còn lại là nhà nghỉ, nhà trọ không đánh giá chất lượng sao.  

Lượng khách du lịch ngày một tăng nhanh. Có thể so sánh lượng khách du lịch trong năm 2018 và 6 tháng 

đầu năm 2019. Chỉ 6 tháng đầu đã đạt 80% lượt khách của cả năm 2018. 

Đây chính là cơ hội lớn cho các nhà đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng.  

Thị trường đầy tiềm năng kết hợp với câu thành ngữ “buôn có bạn - bán có phường”, hiện đã có nhiều dự án 

nghỉ dưỡng đang đi vào những bước đầu xây dựng dự án.  

Chính những căn hộ nghỉ dưỡng cao cấp đầy đủ tiện nghi sẽ góp phần giữ chân du khách. Còn nâng cao tỷ lệ 

quay lại của du khách trong và ngoài nước. 

Sự hình thành các cơ sở lưu trú cao cấp trở nên cấp thiết đối với du lịch của tỉnh ven biển miền Trung này.  
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5. Thị trường bất động sản và dòng tiền đổ về Ninh Thuận 

Nằm trong cụm du lịch quốc gia thuộc tam giác Đà Lạt - Nha Trang - Phan Rang, Ninh Thuận sở hữu bờ 

biển dài 105 km và nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng như bãi biển Ninh Chữ - Bình Sơn, Cà Ná, Bình 

Tiên, vịnh Vĩnh Hy, Vườn quốc gia Núi Chúa, Phước Bình... Dọc bờ biển từ An Hải đến Mũi Dinh có rất 

nhiều đồi cát rộng, đẹp sát biển, nổi bật là đồi cát Nam Cương, Mũi Dinh có quy mô lớn. 

Ngoài ra, Ninh Thuận đang sở hữu nhiều công trình kiến trúc cổ Chăm-pa, nhiều làng nghề truyền thống dệt 

thổ cẩm và làm đồ gốm. Chính nhờ sở hữu nhiều lợi thế để phát triển ngành “công nghiệp không khói”, nên 

Ninh Thuận được các chuyên gia đánh giá là “mỏ vàng” trong phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng. 

Bất động sản trở thành lĩnh vực phát triển chủ lực, tạo quỹ đất lớn chuẩn bị cho nhiều dự án đầu tư vào địa 

phương, với các phân khúc như khu đô thị hiện đại ven biển, nhà ở cho thuê, căn hộ kết hợp khách sạn... 

Đặc biệt, những năm gần đây, Ninh Thuận đã thu hút và triển khai thành công nhiều dự án đầu tư, nhất là 

trong lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng. 

Các chuyên gia cho rằng, đây là sự phát triển tất yếu của thị trường, bởi tiềm năng du lịch của địa phương 

được đánh giá là “mỏ vàng trên sa mạc”, khi những tiền năng này mới được đánh thức và khai thác đúng 

mục tiêu. 

 

6. Thị trường căn hộ du lịch – Condotel  

Thị trường Ninh Thuận là một viên ngọc thô cần được mài giũa và chỉnh chu hơn. 

Các nhà đầu tư đã nhìn tìm thấy viên ngọc thô này giữa vùng Duyên hải Nam Trung bộ. Các tập đoàn lớn 

như Apec,  Crystal Bay, Vingroup, T&T, FLC,... đang ra sức rèn giũa cho Ninh Thuận thật “sáng bóng” 

trong giai đoạn đường dài phía trước. 
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2015 - 2017 là thời gian “cơn bão” Condotel đổ bộ vào các tỉnh thành Nha Trang, Phú Quốc, Phan Thiết, Đà 

Nẵng,... Những năm tiếp theo 2019 - 2022 lại là cuộc đổ bộ vào thị trường du lịch cấp 2 như Bình Thuận, 

Phú Yên, Huế, Quảng Bình và Ninh Thuận. 

Theo kế hoạch, trong 2 năm tới, Ninh Thuận đón nhận khoảng 10.000 căn hộ du lịch - Condotel cao cấp để 

phục vụ nhu cầu du lịch.  

 


