Sn Trà nm v phía ông thành ph à Nng, tri dài theo h lu phía hu ngn sông Hàn, có to a lý t 160
04'51''n 16009'13'' v Bc, 108015'34'' n108018'42'' kinh ông. có din tích t nhiên 59,32 km2 và dân s
vào khong 144.753 ngi (Niên giám TK 2013). Là mt qun có ba mt giáp sông, bin: Phía Bc và ông
giáp bin ông, phía Tây giáp sông Hàn, phía Nam giáp qun Ng Hành Sn. Qun Sn Trà có 7 phng: An
Hi ông, An Hi Tây, Phc M, An Hi Bc, Ni Hiên ông, Mân Thái và Th Quang.

Sn Trà có ng ni qun ni vi quc l 14B i Tây Nguyên - Lào, có cng nc sâu Tiên Sa ni vi ng hàng hi quc
t, là mt trong các ca ngõ quc t v ng bin ca thành ph à Nng. Nh có c 3 mt giáp sông, bin, có nhiu bãi
tm p to cho Sn Trà mt li th so sánh rt ln v phát trin kinh t bin cng nh phát trin các loi hình du lch bin
trong chin lc phát trin kinh t bin và tng th phát trin du lch ca ca thành ph à Nng, vùng min Trung và
ca c nc.

Thiên nhiên ã dành cho Sn Trà nhiu a im lý tng t chc các hot ng du lch, ngh dng nh: Sui á, bãi Bt,
bãi Xp, bãi Trm, bãi Rng, bãi Nam, bãi Bc, bãi Tiên Sa, bãi á en, di cát ven bin t Th Quang n M
Khê, ven bin có nhiu bãi cát p, nhiu vng nc sâu,... Sn Trà có các làng cá truyn thng lâu i, ang còn
lu tr mt nn vn hoá dân gian mang y bn sc dân tc, c áo ca vùng ven bin min Trung. ó là nhng l hi
Nghinh ông, Cu Ng vi các hot ng th thao y thú v, hp dn, mang dáng v riêng bit ca ng dân nh ua
ghe, lc thúng.
Trong mt vài nm gn ây, lnh vc du lch ca qun ã có nhiu khi sc theo hng tích cc ã thu hút khách du
lch n tham quan, ngh ngi. Phát trin du lch bin là hng chin lc song song vi vic a dng hoá và nâng
cao cht lng sn phm du lch. Ly du lch ni a phát trin du lch quc t. Phát trin du lch trong mi quan h
liên vùng, kt hp Sn Trà - à Nng vi các khu du lch min Trung: Hi An - M Sn, Bà Nà, Bch Mã, Tây
Nguyên và Tha Thiên Hu; ng thi chú trng quan h du lch quc t và các quc gia trên tuyn Liên Á.

Ngun li thu sn di dào, phong phú, có giá tr kinh t cao và nhiu loi hi sn quí him. Ng trng không bó hp
trong phm vi ca qun, ca thành ph, mà c m rng ra các tnh lân cn, kéo dài n Vnh Bc B và bin Nam
Trung B. Phát trin i ng tàu khai thác hi sn xa b, phát trin nhanh s lng tàu cá có công sut ln và ci
hoán, nâng cp tàu cá công sut nh vn khi, hình thành các i tàu cùng ngh h tr nhau khai thác trên
bin.

Sn xut, khai thác thu sn hình thành và tr thành ngh truyn thng, li nm cnh mt trung tâm công nghip
ln, mt th trng có sc mua mnh, tiêu th mt khi lng ln hàng thu sn cho tiêu dùng hàng ngày và cho
công nghip ch bin. Khu công nghip à Nng và khu công nghip dch v thy sn Th Quang ã thu hút c
các nhà u t là ht nhân quan trng làm nn tng cho phát trin các ngành ngh tiu th công nghip và s
hình thành ca các v tinh công nghip trên a bàn qun.

