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Đề bài 

Tại sao các khu công nghiệp tập trung lại phân bố chủ yếu ở Đông Nam Bộ, đồng 

bằng sông Hồng và Duyên hải miền Trung? 

Lời giải chi tiết 

Các khu công nghiệp tập trung lại phân bố chủ yếu ở Đông Nam Bộ, đồng bằng sông 

Hồng và Duyên hải miền Trung vì: 

- Đây là những vùng nằm trong các vùng kinh tế trọng điểm (miền Bắc, miền Trung 

và phía Nam). 

- Có nguồn nguyên liệu nông, lâm, thủy sản tại chỗ phong phú. 

+ Đông Nam Bộ có nguồn nguyên nhiên liệu về nông sản (cà phê, tiêu điều...), dầu 

mỏ khí đốt. Nằm gần vùng nguyên liệu giàu có ở Tây Nguyên. 

+ Đồng bằng sông Hồng nguyên liệu về lương thực, gần Trung du Bắc Bộ là vùng 

giàu có về khoáng sản, nông sản, thủy sản. 

+ Duyên hải miền Trung giàu có về nguồn lợi thủy sản, khoáng sản. 

- Đây là những vùng có vị trí địa lí thuận lợi, tiếp giáp vùng biển, có hệ thống cảng 

biển lớn nước sâu, gần các đường hàng hải hàng không quốc tế, tập trung các đầu mối 

giao thông vận tải lớn nhất cả nước (Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh). 

- Cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất – kĩ thuật phục vụ công nghiệp khá tốt (Đông Nam 

Bộ và đồng bằng sông Hồng). 

- Thị trường tiêu thụ rộng lớn ở trong và ngoài nước. 

- Thu hút đầu tư trong và ngoài nước, đặc biệt Đông Nam Bộ thu hút hơn 50% vốn 

đầu tư nước ngoài của cả nước. 
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