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Tổng quan thành phố Đà Nẵng 

• Đà Nẵng là thành phố lớn thứ 4 của Việt Nam, đứng sau thành phố Hồ Chí 

Minh, Hà Nội, Hải Phòng.  

• Thành phố nằm dọc theo vùng Duyên hải Nam Trung Bộ.  

• Đà Nẵng hiện là một trong 3 đô thị loại 1 trực thuộc Trung ương của Việt 

Nam  (cùng với Hải Phòng và Cần Thơ). 

• Bao gồm 6 quận nội thành là Hải Châu, Cẩm Lệ, Thanh Khê, Liên Chiểu, Ngũ 

Hành Sơn và Sơn Trà; và 2 huyện là huyện Hòa Vang và huyện đảo Hoàng 

Sa. 

1. Vị trí địa lý 

• Đà Nẵng nằm ở vị trí vùng kinh tế trọng điểm của miền Trung. 

• Cách Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh khoảng 1 giờ bay. 

• Nằm trên trục giao thông Bắc – Nam về đường bộ (Quốc lộ 1A), đường sắt, 

đường biển và đường hàng không; phía bắc giáp tỉnh Thừa Thiên – Huế, phía 

nam và phía tây giáp tỉnh Quảng Nam, phía Đông giáp biển Đông. 

• Cửa ngõ ra biển Thái Bình Dương của: Myanmar, Thái Lan, Lào, Việt Nam. 
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2. Khí hậu  

• Đà Nẵng thuộc vùng Trung bộ Việt Nam, nằm trong khu vực khí hậu nhiệt đới 

gió mùa. 

• Đà Nẵng là nơi chuyển tiếp đan xen giữa khí hậu cận nhiệt đới ở miền Bắc và 

miền Nam. 

• Khí hậu ở Đà Nẵng chia làm 2 mùa rõ rệt: mùa khô và mùa mưa. 

• Mùa khô thường bắt đầu từ tháng 1 đến hết tháng 7. 

• Mùa mưa thường bắt đầu từ tháng 8 đến hết tháng 12. 

• Nhiệt độ trung bình hàng năm khoảng 25,9 °C; cao nhất vào các tháng 6, 7, 8, 

trung bình 28-30 °C; thấp nhất vào các tháng 12, 1, 2, trung bình 18-23 °C. 

Riêng vùng rừng núi Bà Nà ở độ cao gần 1.500 m, nhiệt độ trung bình khoảng 

20 °C. 

• Độ ẩm không khí trung bình là 83,4%; cao nhất vào các tháng 10, 11, trung 

bình 85,67-87,67%; thấp nhất vào các tháng 6, 7, trung bình 76,67-77,33%. 

• Lượng mưa trung bình hàng năm là 2.504,57 mm; lượng mưa cao nhất vào 

các tháng 10, 11, trung bình 550-1.000 mm/tháng; thấp nhất vào các tháng 1, 

2, 3, 4, trung bình 23 - 40 mm/tháng. 

• Số giờ nắng bình quân trong năm là 2.156,2 giờ; nhiều nhất là vào tháng 5, 6, 

trung bình từ 234 đến 277 giờ/tháng; ít nhất là vào tháng 11, 12, trung bình từ 

69 đến 165 giờ/tháng. 

Mùa khô: 

• vào mùa khô, Đà Nẵng có nhiệt độ trung bình  25,5°C. 

• Có không khí lạnh nhưng chiếm tỉ lệ rất ít và thường kết thúc sớm. 

• Độ ẩm không khí thấp, lượng mưa ít, khí hậu hơi nóng do chịu ảnh hưởng của 

gió Lào. 

• Từ tháng 4 đến tháng 8 trời nắng đẹp, thời tiết ít biến động và ít mưa bão là 

thời điểm lý tưởng để du lịch Đà Nẵng. 
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Mùa mưa: 

• Vào mùa mưa, lượng mưa trung bình là 161,4 mm / tháng, nhiệt độ trung bình 

là 18-23°C. 

• Khoảng thời gian từ tháng 10 đến tháng 12 là mùa mưa bão, biển biến động 

mạnh, thường xuyên có giông bão. 

 

3. Địa hình: 

• Địa hình thành phố Đà Nẵng vừa có đồng bằng duyên hải, vừa có đồi núi. 

• Vùng núi cao và dốc tập trung ở phía Tây và Tây Bắc, từ đây có nhiều dãy núi 

chạy dài ra biển, một số đồi thấp xen kẽ vùng đồng bằng ven biển hẹp. 
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• Địa hình đồi núi chiếm diện tích lớn, độ cao khoảng từ 700 - 1.500 m, độ dốc 

lớn (>400). 

• Tập trung nhiều rừng đầu nguồn và có ý nghĩa bảo vệ môi trường sinh thái của 

thành phố. 

• Đồng bằng ven biển là vùng đất thấp chịu ảnh hưởng của biển bị nhiễm mặn, 

là vùng tập trung nhiều cơ sở nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, quân sự, đất 

ở và các khu chức năng của thành phố. 

 

4. Tài Nguyên: 

Tài nguyên Đất:  

• Đà Nẵng có diện tích đất tự nhiên là 1.255,53 km². Trong đó, đất lâm nghiệp 

chiếm 512,21 km²; đất nông nghiệp là 117,22 km²; đất chuyên dùng là 385,69 

km²; đất ở 30,79 km² và đất chưa sử dụng 207,62 km². 

• Đất ở Đà nẵng có các loại: cồn cát và đất cát ven biển, đất mặn, đất phèn, đất 

phù sa, đất xám bạc màu và đất xám, đất đen, đất đỏ vàng, đất mùn đỏ vàng… 

Tài nguyên Rừng:  

• Diện tích đất lâm nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng là 67.148 ha, tập 

trung chủ yếu ở phía Tây và Tây Bắc thành phố, bao gồm 3 loại rừng: rừng đặc 

dụng, rừng phòng hộ và rừng sản xuất. Tỷ lệ che phủ rừng là 49,6%. Trữ lượng 

gỗ khoảng 3 triệu m³. 

• Rừng của thành phố ngoài ý nghĩa kinh tế còn có ý nghĩa phục vụ nghiên cứu 

khoa học, bảo vệ môi trường sinh thái và phát triển du lịch với các khu bảo tồn 
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thiên nhiên đặc sắc như: Khu bảo tồn thiên nhiên Bà Nà, Khu bảo tồn thiên 

nhiên Sơn Trà và Khu văn hóa lịch sử môi trường Nam Hải Vân. 

Tài nguyên Biển:  

• Vùng biển Đà Nẵng có ngư trường rộng trên 15.000 km², có các động vật biển 

phong phú trên 266 giống loài, trong đó hải sản có giá trị kinh tế cao gồm 16 

loài. Tổng trữ lượng hải sản các loại là 1.136.000 tấn. Hàng năm có khả năng 

khai thác 150.000 – 200.000 tấn. 

• Đà Nẵng còn có một bờ biển dài với nhiều bãi tắm đẹp như Non Nước, Mỹ 

Khê, Thanh Khê, Nam Ô với nhiều cảnh quan thiên nhiên kỳ thú. Quanh khu 

vực bán đảo Sơn Trà có những bãi san hô lớn, thuận lợi trong việc phát triển 

các loại hình kinh doanh, dịch vụ, du lịch biển. Ngoài ra vùng biển Đà Nẵng 

đang được tiến hành thăm dò dầu khí, chất đốt 

Tài nguyên Khoáng Sản:  

• Khoáng sản ở Đà Nẵng gồm các loại: cát trắng, đá hoa cương, đá xây dựng, 

đá phiến lợp, cát, cuội, sỏi xây dựng, laterit, vật liệu san lấp, đất sét, nước 

khoáng. Đặc biệt, vùng thềm lục địa có nhiều triển vọng về dầu khí. 

5. Sông ngòi 

Hệ thống sông ngòi ngắn và dốc, bắt nguồn từ phía Tây, Tây bắc và tỉnh Quảng Nam. 

• Sông Hàn 

• Sông Cu Đê 

• Sông Cổ Cò  

• Sông Yên 

• Sông Vĩnh Điện 

• Sông Cầu Đỏ 

• Sông Túy Loan 

• Sông Phú Lộc 

• Sông Chu Bái 
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6. Hạ tầng giao thông: 

Đường sắt: 

• Tuyến đường sắt huyết mạch Bắc - Nam chạy dọc thành phố với tổng chiều 

dài khoảng 30 km.  

• Trên địa bàn thành phố hiện nay có 5 ga: Ga Đà Nẵng, Ga Thanh Khê, Ga Kim 

Liên, Ga Hải Vân Nam và Ga Lệ Trạch.  

• Ga Đà Nẵng là một trong những ga trọng yếu nhất trên tuyến đường sắt Bắc - 

Nam, tất cả các chuyến tàu đều đỗ tại ga để đón và trả khách.  

• Tuy nhiên, ga nằm ở trung tâm thành phố nên thường gây ra tắc nghẽn giao 

thông, ô nhiễm môi trường cùng các tệ nạn xã hội. 

Đường bộ: 

Trên địa bàn thành phố có tổng cộng 525,889 km đường bộ (không kể đường hẻm, 

đường kiệt, đường đất) trong đó: 

• Quốc lộ: 69,126 km 

• Tỉnh lộ: 99,916 km 

• Đường nội thị: 356,847 km 

 

Đường hàng không: 

Nội địa: 
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• Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh (Vietnam Airlines, Jetstar Pacific Airlines) 

• Hải Phòng, Nha Trang, Pleiku, Buôn Mê Thuột, Đà Lạt, (Vietnam Airlines) 

Quốc tế: 

• Singapore (SilkAir) 

• Đài Bắc (TransAsia Airways) 

• Quảng Châu (China Southern Airlines) 

• Thượng Hải (Shanghai Airlines) 

Đường biển: 

Cảng Đà Nẵng hiện bao gồm: 

• Cảng Đà Nẵng (khu Sông Hàn và khu Tiên Sa, 26 Bạch Đằng) 

• Cảng Nguyễn Văn Trỗi (đường 2/9) 

• Cảng Xi măng Hải Vân (66 Nguyễn Văn Cừ) 

• Cảng Sông Hàn 9 (156 Bạch Đằng) 

 

7. Tiềm năng về du lịch 

Phía Bắc:  

• Đà Nẵng được bao bọc bởi “Thiên hạ đệ nhất hùng quan” - Đèo Hải Vân 

Phía Tây:  
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• Khu du lịch Bà Nà Hills ở độ cao 1000m với hệ thống cáp treo đạt kỳ lục thế 

giới: dài nhất, độ chênh cao nhất, tổng chiều dài cáp dài nhất, sợi cáp nặng 

nhất. 

• Bà Nà Hills sở hữu khu vui chơi giải trí trong nhà lớn nhất. 

• Trải nghiệm thời tiết 4 mùa 1 ngày: Xuân – Hạ – Thu – Đông.  

Phía Đông Bắc:  

• Bán đảo Sơn Trà với 400ha rừng nguyên sinh, đa dạng sinh học.  

• Sơn Trà sở hữu 12 điểm du lịch tiềm năng: Chùa Linh Ứng, Đỉnh Bàn Cờ, Cây 

đa ngàn năm ( hay gọi Bách niên đại thụ), trạm rađa 29 (Mắt thần Đông 

Dương), Cảng Tiên Sa, Bãi Tiên Sa, bãi đá đen, mũi nghê, bãi Nam, bãi Bụt, 

bãi Bắc, khu nghỉ dưỡng InterContinental Danang Sun Peninsula. 

Phía Đông Nam:  

• Danh thắng Ngũ Hành Sơn với hệ thống các đình, chùa, miếu theo kiến trúc Á 

Đông. 

• Các nhà thờ theo kiến trúc phương Tây như Nhà thờ Con Gà,… 

• Bảo tàng Nghệ thuật điêu khắc Chăm thu hút đông đảo khách du lịch đến tham 

quan về nét văn hóa miền Trung Việt Nam. 

 Phía Đông: 

• Các bãi tắm biển đẹp trải dài từ bán đảo Sơn Trà đến Non Nước. 

8. Thành phố Đà Nẵng sở hữu những công trình hiện đại 

• Trung tâm hành chính Đà Nẵng 

• Hầm Hải Vân 

• Cầu sông Hàn 

• Cầu Rồng 

• Tượng Phật bà chà Linh Ứng 

• Sun Wheel 

• Cung thể thao Tiên Sơn 

• Cáp treo Bà Nà 

• Nhà thờ chính toà Đà Nẵng 

• Cầu Thuận Phước 
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9. Lượng khách du lịch đến Đà Nẵng tăng cao 

• Tổng lượt khách đến tham quan, du lịch Đà Nẵng trong 10 tháng năm 2019 

ước đạt 7.173.539 lượt. 

• Trong đó, khách quốc tế ước đạt 2.811.763 lượt, tăng 20,9%. 

• Khách nội địa ước đạt 4.361.775 lượt, tăng 16,8%.  

• Tổng thu du lịch ước đạt 25.311 tỷ đồng, tăng 20,7%. 

• 39 đường bay quốc tế đến Đà Nẵng với tần suất 466 chuyến/tuần và 9 đường 

bay nội địa với tần suất 655 chuyến/tuần 

• 39 đường bay quốc tế có 17 đường bay thường kỳ với tần suất 398 

chuyến/tuần. 22 đường bay thuê chuyến với tần suất 68 chuyến/tuần. 

• Vietnam Airlines khai thác đường bay Đà Nẵng – Cần Thơ với tần suất 7 

chuyến/tuần. 

• Jestar khai thác đường bay Phú Quốc – Đà Nẵng tần suất 4 chuyến/tuần. 

• Bamboo Airways khai thác Đài Bắc – Đà Nẵng với tần suất dự kiến 3 

chuyến/tuần. 

• AirAsia khai thác đường bay Chaingmai – Đà Nẵng 7 chuyến/tuần. 

• Khách du lịch đường sông đến Đà Nẵng trong 10 tháng năm 2019 ước đạt 

554.588 lượt, tăng 36,5% so với cùng kỳ năm 2018. 

• Khách du lịch đường biển, trong 9 tháng năm 2019, ước đạt 82.930 lượt với 

56 chuyến tàu, giảm 8,2% so với cùng kỳ năm 2018. 
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10. Chính sách ưu tiên phát triển các ngành trọng điểm ở Đà 

Nẵng 

• Đà Nẵng tập trung phát triển mạnh các ngành dịch vụ, nhất là du lịch, thương 

mại. 

• Thu hút đầu tư vào công nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin. 

• Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn với hệ thống cơ sở vật chất 

kỹ thuật hiện đại, có sức cạnh tranh cao trong khu vực và quốc tế. 

• Thành phố xây dựng và sớm trình Chính phủ ban hành chính sách ưu đãi áp 

dụng cho Cụm du lịch trọng điểm miền Trung. 

• Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ và có trọng điểm cũng như xây dựng, 

phát triển văn hóa, văn minh đô thị, xây dựng thành phố môi trường. 

 


