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Hướng dẫn trả lời câu hỏi 2 trang 150 SGK Địa lí 12  

 

Đề bài 

Dựa vào sơ đồ 33.1, hãy trình bày các thế mạnh của Đồng bằng sông Hồng. 

 

Lời giải chi tiết 

Các thế mạnh của đồng bằng sông Hồng: 

- Về vị trí địa lý : 

 + Nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc : 

 + Giáp các vùng Trung du miền núi Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ - vùng có nguồn tài 

nguyên khoáng sản, thủy điện lớn nhất cả nước, ngoài ra còn có nguồn nguyên liệu 

phong phú từ ngành nông nghiệp.  
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 + Phía Đông Nam giáp biển Đông, gần đường hàng hải quốc tế, là điều kiện để phát 

triển nền kinh tế mở, giao lưu hợp tác với các vùng trong nước và các quốc gia trên 

thế giới. 

- Về tự nhiên : 

 + Đất : đất nông nghiệp 51,2% diện tích đồng bằng, trong đó 70% là đất phù sa màu 

mỡ thuận lợi cho phát triển nông nghiệp trồng lúc nước. 

+ Nước : phong phú (nước dưới đất, nước trên mặt, nước nóng, nước khoáng ) cung 

cấp nước cho việc tưới tiêu, phát triển công nghiệp. 

+ Biển : phát triển nuôi trồng và đánh bắt thủy hải sản, du lịch biển và giao thông vận 

tải biển. 

+ Khoáng sản : đá vôi, sét, than nâu đến khí tự nhiên thuận lợi phát triển công nghiệp 

khai khoáng. 

- Kinh tế - xã hội : 

+ Dân cư lao động : lao động dồi dào, có kinh nghiệm và trình độ cao. 

+ Cơ sở hạ tầng : khá hoàn thiện, mạng lưới giao thông thuận lợi, hệ thống điện nước 

hiện đại. 

+ Cơ sở vât chất kĩ thuật : tương đối tốt, phục vụ sản xuất và đời sống 

- Thế mạnh khác : 

+ Thị trường tiêu thụ rộng lớn. 

+ Lịch sử khai thác lãnh thổ lâu đời nhất cả nước. 
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