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Hướng dẫn giải bài 2 trang 182 SGK Địa lí 12  

 

Đề bài 

Hãy trình bày một số phương hướng chính để khai thác lãnh thổ theo chiều sâu trong 

công nghiệp của vùng? 

Lời giải chi tiết 

Một số phương hướng chính để khai thác lãnh thổ theo chiều sâu trong công nghiệp 

của vùng: 

- Trong công nghiệp: 

+ Tăng cường phát triển công nghiệp năng lượng, đáp ứng nguồn điện và nhu cầu sản 

xuất công nghiệp của vùng. 

+ Chính sách mở cửa, thu hút vốn đầu tư nước ngoài. 

+ Chú trọng phát triển các ngành công nghiệp trọng điểm. 

+ Chú trọng bảo vệ môi trường, tránh làm tổn hại đến tài nguyên du lịch – tiềm năng 

của vùng. 

- Trong dịch vụ: 

+ Hoàn thiện cơ sở hạ tầng. 

+ Tập trung đầu tư khai thác các thế mạnh về du lịch, thương mại, hàng hải… 

- Trong nông lâm nghiệp: 

+ Chú trọng vấn đề thủy lợi để đảm bảo nguồn nước tưới cho cây trồng vào mùa khô. 

+ Thay đổi cơ cấu cây trồng, đầu tư về giống cây mới có năng suất cao, áp dụng tiến 

bộ khoa học để tăng năng suất, chất lượng sản phẩm nông nghiệp. 

+ Bảo vệ vốn rừng trên vùng thượng lưu của các con sông để tránh mất nước, phục 

hồi phát triển rừng ngập mặn, vườn quốc gia… 

- Trong phát triển tổng hợp kinh tế biển: 

+ Tiếp tục đầu tư khai thác dầu khí kết hợp phát triển công nghiệp lọc hóa dầu,dịch vụ 

khai thác dầu khí..để nâng cao hiệu quả kinh tế và giá trị của tài nguyên dầu mỏ, mang 

lại nguồn thu ngoại tệ lớn, thúc đẩy sự phát triển và phân hóa lãnh thổ của vùng. 

https://doctailieu.com/hoc-tap-c106
https://doctailieu.com/lop-12-c264
https://doctailieu.com/dia-ly-lop-12-c699
https://doctailieu.com/huong-dan-giai-bai-2-trang-182-sgk-dia-li-12
https://doctailieu.com/huong-dan-giai-bai-2-trang-182-sgk-dia-li-12


HỌC TẬP  - LỚP 12 –  ĐỊA LÍ LỚP 12 

+ Chú ý vấn đề ô nhiễm môi trường trong quá trình khai thác, vận chuyển và chế biến 

dầu mỏ. 
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