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Hướng dẫn giải bài 2 trang 136 SGK Địa lí 12  

 

Đề bài 

Cho bảng số liệu: Cơ cấu vận tải năm 2004 (trang 136 SGK Địa lí 12) 

 

Phân tích bảng số liệu trên, nhận xét về cơ cấu vận tải hành khách và cơ cấu vận 

chuyển hàng hóa phân theo loại hình vận tải ở nước ta? 

Lời giải chi tiết 

Nhận xét: 

* Về cơ cấu vận tải hành khách: 

- Đường bộ có số lượng hành khách lớn nhất trong tất cả các loại hình (chiếm 84,4 % 

trong cơ cấu vận chuyển và 64,5% cơ cấu luân chuyển) nhờ tính cơ động và nhanh của 

loại hình này. 

- Đường sông đứng thứ 2 về tỉ trọng cơ cấu vận chuyển (13,9%) nhưng hành khách 

luân chuyển lại thấp (7%). 

- Đường sắt có tỉ trọng là 1,1% trong cơ cấu vận chuyển và 9% trong cơ cấu luân 

chuyển. Đường hàng không chỉ chiếm 0,5% trong cơ cấu vận chuyển nhưng chiếm tới 

19,2% cơ cấu luân chuyển. 

⟶ Cho thấy vận tải đường sắt và hàng không có vai trò rất quan trọng trong vận 

chuyển hành khách trên quãng đường xa, đặc biệt là vận tải hàng không quốc tế. 

- Đường biển chỉ chiếm 0,1% cơ cấu vận chuyển và 0,3 % trong cơ cấu luân chuyển. 

* Cơ cấu vận chuyển hàng hóa: 

- Về khối lượng vận chuyển: 
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+ Đường bộ vẫn tiếp tục giữ vai trò quan trọng nhất với tỉ trọng là 66,3% trong cơ cấu 

vận chuyển hành khách nhờ tính cơ động trong vận chuyển cự li ngắn và trung bình. 

+ Tiếp đến là đường sông (20%), đường biển (10,6%). 

+ Đường sắt và đường biển đóng vai trò không lớn trong vận chuyển hành khách (3% 

và 0,1%). 

- Về khối lượng luân chuyển: 

+ Đường biển giữ vai trò quan trọng nhất trong vận chuyển đường dài với tỉ trọng lên 

tới 74,9% trong cơ cấu luân chuyển. 

+ Tiếp đến là vận tải đường bộ (14,1%) và đường sông (7%). 

+ Đường sắt chiếm 3,7% trong cơ cấu khối lượng luân chuyển hàng hóa, thấp nhất là 

đường hàng không (0,3%). 
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