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Đề bài 

Tại sao nói việc phát triển cơ cấu nông – lâm – ngư nghiệp góp phần phát triển bền 

vững ở Bắc Trung Bộ? 

Lời giải chi tiết 

Việc phát triển cơ cấu nông – lâm – ngư nghiệp góp phần phát triển bền vững ở Bắc 

Trung Bộ vì: 

-  Góp phần khai thác hiệu quả các thế mạnh về tự nhiên,  thúc đẩy sự phát triển kinh 

tế - xã hội của vùng: nông – lâm - ngư nghiệp tạo nên cơ cấu ngành và thế liên hoàn 

trong quá trình hình thành cơ cấu theo lãnh thổ giữa các khu vực núi, đồi, đồng bằng 

và ven biển. 

+ Vùng đồi núi phía Tây có thể phát triển lâm nghiệp với nhiều loại gỗ quý, lâm sản, 

động vật quý hiếm.  Các cơ sở chế biến lâm sản tập trung chủ yếu ở Vinh, Đà Nẵng, 

Quy Nhơn. 

+ Vùng trung du – miền núi và đồng bằng ven biển: 

 Phát triển mô hình nông – lâm kết hợp, hình thành các vùng chuyên canh cây công 

nghiệp, cây ăn quả: cà phê, cao su, hồ tiêu, keo… 

 Vùng đồi trước núi phát triển chăn nuôi gia súc: trâu, bò (bò chiếm 50% số lượng đàn 

bò cả nước). 

 Vùng đồng bằng ven biển có thể phát triển cây lúa, các loại cây công nghiệp ngắn 

ngày: lạc, vừng, nghệ, thuốc lá, mía…cây ăn quả (cam, chanh, xoài), nuôi gia cầm, 

lợn… 

+ Vùng biển rộng lớn phía Đông: có nhiều bãi tôm, bãi cá phát triển đánh bắt thủy 

sản, các vũng vịnh, đầm phá có thể nuôi trồng thủy sản (tôm, cá). 

-  Nông – lâm – ngư nghiệp là thế mạnh của vùng, là cơ sở ban đầu cho quá trình công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa. Cung cấp nguồn nguyên liệu cho công nghiệp chế biến. 

- Việc hình thành mô hình nông –lâm – ngư nghiệp sẽ sử dụng hợp lí tài nguyên, tạo 

công ăn việc làm cho người dân, tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo. 

- Mô hình nông – lâm – ngư nghiệp còn góp phần hạn chế các thiên tai, bảo vệ môi 

trường tự nhiên của vùng: 
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+ Phát triển lâm nghiệp cùng với mô hình nông – lâm kết hợp góp phần bảo vệ tài 

nguyên đất, hạn chế xói mòn trượt lở đất, hạn chế lũ lụt. 

+ Phát triển rừng ngập mặn, rừng phòng hộ ven biển vừa tạo điều kiện bảo vệ môi 

trường, vừa chống nạn cát bay cát chảy, làm thu hẹp diện tích các đồng bằng nhỏ hẹp 

ven biển. 

+ Việc nuôi tôm trên cát cho phép tận dụng các diện tích đất khô cằn để đem lại hiệu 

quả kinh tế. 
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