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Đề bài 

Tại sao phải đặt vấn đề sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu 

Long ? 

Lời giải chi tiết 

Phải đặt vấn đề sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long vì các 

lí do chủ yếu sau đây: 

-  Vai trò đặc biệt quan trọng của Đồng bằng sông Cửu Long trong chiến lược phát 

triển kinh tế - xã hội nước ta. Đây là vùng trọng điểm sản xuất lương thực lớn nhất cả 

nước. 

-  Để phát huy thế mạnh về điều kiện tự nhiên: đất phù sa ngọt với diện tích tương đối 

lớn, khí hậu nhiệt đớLài ẩm ổn định, diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản lớn, hệ 

sinh thái đặc trưng là rừng ngập mặn, hệ thống sông ngòi kênh rạch chằng chịt... 

=> Sử dụng hợp lí các nguồn lực tự nhiên sẽ phát triển đa dạng hóa hoạt động nông - 

lâm - thủy sản của vùng, phát huy hiệu quả thế mạnh của vùng.  

- Một số vấn đề về sử dụng tài nguyên của vùng: 

+ Việc phá rừng ngập mặn để đất nuôi thủy sản (tôm, cá,...) đã làm môi trường vùng 

ven biển bị suy thoái. Rừng là nhân tố quan trọng nhất đảm bảo cân bằng sinh thái, 

rừng cần được bảo vệ và phát triển trong mọi dự án khai thác. 

+ Nước ngọt là vấn đề quan trọng hàng đầu của vùng. Diện tích đất phèn đất mặn lớn, 

nên giải quyết vấn đề nước ngọt để thau chua rửa mặn vào mùa khô là rất cần thiết 

⟹ Sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên để khắc phục những hạn chế vốn có của đồng 

bằng. 
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