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Quý, lập quy hoạch chi tiết các khu du lịch để xác định cụ thể ranh giới, quy mô và
loại hình xây dựng gồm các khu du lịch sau:
- Khu Du lịch bãi tắm Doi dừa (trước nhà trẻ) tính từ bia ghi tên liệt sĩ đến
Lăng Cô, có diện tích sử dụng đất từ 5 - 7ha, đầu tư tại đây 02 khách sạn (nhà nghỉ)
với quy mô từ 30 - 50 phòng, 02 nhà hàng ăn uống và một số dịch vụ kèm theo;
- Khu Du lịch sinh thái Bãi nhỏ Gành hang quy hoạch diện tích đất từ 10 20ha, khu này đầu tư từ 2 - 3 resort kết hợp vừa nghỉ dưỡng, tắm biển, lặn biển và
trồng cây xanh;
- Khu du lịch nghỉ dưỡng Mộ thầy (phía Tây Doi Thầy - Vạn Liên Thành) quy
hoạch diện tích đất từ 10 - 20ha, xây dựng 2 - 3 resort theo mô hình nghỉ dưỡng, tắm
biển và lướt dù;
- Khu du lịch Vịnh Triều Dương quy hoạch diện tích đất từ 5 - 10ha đầu tư xây
dựng 02 nhà nghỉ (khách sạn) và phố resort theo mô hình nghỉ dưỡng và tắm biển;
- Khu du lịch Hòn tranh quy hoạch diện tích đất từ 10 - 20ha xây dựng từ 2 - 3
nhà nghỉ kết hợp với trồng cây xanh tạo cảnh quan môi trường sinh thái phục vụ
khách du lịch đến nghỉ dưỡng, tham quan đảo lẻ, lặn biển, tắm biển, ca-nô, lướt dù,...;
- Khảo sát quy hoạch đất đai để giao đất, giao rừng cho các dự án kinh doanh
dịch vụ giải khát, vui chơi giải trí ở các rừng phi lao, vườn dừa ven dọc đường vành
đai, ven biển;
- Khảo sát quy hoạch chi tiết đầu tư xây dựng hạ tầng phục vụ du lịch như:
công viên cây xanh, kè biển, bảo tồn biển…;
- Quy hoạch các tuyến du lịch gồm:
+ Tuyến du lịch trên biển bằng ca-nô và tàu dịch vụ câu cá gắn với tham quan
các đảo lẻ như Hòn tranh, Hòn Trứng nhỏ, Hòn Hải, Hòn Đồ;
+ Tuyến tham quan thắng cảnh núi Cao Cát, Chùa Linh Sơn, Miếu Bà chúa
Bàng Tranh, Mộ Thầy gắn với khu nuôi trồng hải sản ở Mộ Thầy;
+ Tuyến tham quan ngọn Hải Đăng núi cấm, Chùa Linh Bửu;
+ Tuyến tham quan Vạn An Thạnh xem bộ xương cá voi, tham quan các chùa
Linh Quang, Thạnh Lâm, Linh Bửu…;
+ Tuyến tham quan bè nuôi cá mú ở Lạch Dù và tắm biển.
- Quy hoạch, thiết kế, kiến trúc phát triển không gian định hướng xây dựng
huyện theo hướng đô thị hóa: xanh về cây trồng, sạch về môi trường, đẹp về kiến
trúc,… thu hút lôi cuốn khách du lịch.
2. Đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật:
- Giao thông đường biển:
Trước mắt tập trung củng cố tuyến tàu khách Phú Quý - Phan Thiết, trên cơ sở
05 tàu khách hiện có, tổ chức sắp xếp lịch tàu chạy một cách khoa học, hợp lý để

