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Hướng dẫn giải bài 1 trang 182 SGK Địa lí 12  

 

Đề bài 

Hãy nêu các thế mạnh của vùng Đông Nam Bộ trong việc phát triển tổng hợp nền kinh 

tế. 

Lời giải chi tiết 

- Vị trí địa lí: 

+ Phía Tây giáp Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ là vùng có nguồn nguyên 

liệu về các sản phẩm nông – lâm – ngư nghiệp, nguyên liệu khoáng sản, nguồn thủy 

năng dồi dào. 

+ Phía Nam giáp đồng bằng sông Cửu Long là vùng trọng điểm lương thực của cả 

nước. 

+ Phía Nam giáp biển Đông với các cảng biển lớn, thuận lợi trong giao lưu phát triển 

kinh tế xã hội với các vùng trong cả nước và các nước trên thế giới. 

- Tự nhiên: 

+ Đất xám cổ bạc màu trên phù sa cổ, đất badan màu mỡ chiếm 40% diện tích là điều 

kiện hình thành các vùng chuyên canh cây công nghiệp lâu năm. 

+ Khí hậu cận xích đạo tạo điều kiện phát triển các cây công nghiệp lâu năm (cao su, 

cà phê, điều, hồ tiêu), cây ăn quả và cả cây công nghiệp ngắn ngày (đậu tương, mía, 

thuốc lá) trên quy mô lớn. 

+ Vùng biển có các ngư trường lớn: Ninh Thuận – Bình Thuận – Bà Rịa – Vũng Tàu, 

Cà Mau – Kiên Giang, ven biển có nhiều vùng nước lợ thuận lợi để nuôi trồng thủy 

sản. 

+ Rừng cung cấp nguồn gỗ và củi, nguyên liệu giấy. 

+ Tài nguyên khoáng sản giàu có, nổi bật nhất là dầu khí ở thềm lục địa phía Nam. 

+ Tiềm năng thủy điện trên sông Đồng Nai lớn. 

- Kinh tế - xã hội: 

+ Dân cư và nguồn lao động: dân đông, nguồn lao động dồi dào và có trình độ chuyên 

môn cao, thị trường tiêu thụ rộng lớn. 
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+ Được áp dụng nhiều chính sách phát tiển, ứng dụng sớm các thành tựu khoa học kĩ 

thuật hiện đại. 

+ Cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất khĩ thuật khá hoàn thiện, có TP. Hồ Chí Minh là đầu 

mối giao thông vận tải của cả nước. 

+ Thu hút mạnh mẽ vốn đầu tư trong và ngoài nước (thu hút khoảng 50% vốn đầu tư 

nước ngoài của cả nước). 
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