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Đề bài 

Hãy phân tích những thuận lợi và khó khăn trong phát triển kinh tế ở duyên hải Nam 

Trung Bộ? 

Lời giải chi tiết 

* Thuận lợi: 

- Vị trí địa lí: 

+ Vị trí trung gian, nằm trên các trục giao thông quan trọng như quốc lộ 1, đường sắt 

Bắc – Nam và các quốc lộ Đông – Tây nối với Tây Nguyên và Nam Lào, Đông Bắc 

Thái Lan, Đông Bắc Campuchia, thuận lợi cho việc giao lưu kinh tế với các vùng 

trong cả nước và quốc gia láng giềng, cầu nối quan trọng nối liền hai vùng kinh tế Bắc 

– Nam. 

+ Tiếp giáp Đông Nam Bộ - vùng kinh tế phát triển năng động nhất cả nước. 

+ Vùng tiếp giáp với biển Đông rộng lớn, gần đường hàng hải quốc tế, cửa ngõ ra biển 

của Tây Nguyên. Đây là điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa. 

- Tự nhiên: 

+ Khí hậu nắng nóng quanh năm, thuận lợi cho bảo quản hải sản, phát triển nghề 

muối, du lịch biển quanh năm. 

+ Vùng có các bãi tôm, bãi cá lớn với hai ngư trường Ninh Thuận – Bình Thuận – Bà 

Rịa Vũng Tàu, Hoàng Sa – Trường Sa mang lại nguồn lợi thủy sản vô cùng phong 

phú. 

+ Có nhiều bãi biển đẹp, cát trắng nổi tiếng để phát triển du lịch; các vịnh biển kín gió 

nước sâu thuận lợi xây dựng cảng biển (Dung Quất, Nha Trang…). 

+ Tiềm năng khoáng sản biển: có dầu khí, muối, cát thủy tinh, titan. 

+ Sông ngòi:  có tiềm năng thủy điện (sông Ba) vừa là nguồn cung cấp nước cho hoạt 

động công nghiệp. 

+ Rừng cung cấp nguyên liệu cho chế biến gỗ và lâm sản. 

- Kinh tế - xã hội: 
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+ Dân cư khá đông, cần cù khỏe mạnh, là nguồn lao động dồi dào và năng động cho 

vùng. 

+ Thị trường tiêu thụ khá rộng lớn (vùng ven biển phía Đông, vùng Đông Nam Bộ). 

+ Cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng khá phát triền và đang được nâng cấp hoàn thiện 

(đường bộ, sân bay, cảng biển…). 

+ Chính sách của nhà nước trong việc thu hút đầu tư, phát triển cơ sở hạ tầng. 

+ Vùng thu hút nhiều dự án đầu tư nước ngoài. 

+ Trong vùng đã hình thành một chuỗi các đô thị tương đối lớn (Đà Nẵng, Quy Nhơn, 

Nha Trang, Phan Thiết). 

+ Di sản văn hóa đặc sắc, phong phú 

* Khó khăn: 

- Tự nhiên: 

+ Mùa hạ chịu hiệu ứng phơn khô nóng, vùng cực Nam Trung Bộ có hiện tượng 

hoang mạc hóa. 

+ Chịu ảnh hưởng của bão, hiện tượng cát chảy. 

+Sông có lũ lên nhanh, mùa khô lại rất cạn. 

- Kinh tế - xã hội: 

+ Vùng có nhiều dân tộc ít người. 

+ Cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất chưa phát triển đồng bộ. 
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