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Đề bài 

Phân tích các thế mạnh và hạn chế về mặt tự nhiên và ảnh hưởng của nó đối với việc 

phát triển kinh tế xã hội ở Đồng bằng sông Cửu Long. 

Lời giải chi tiết 

- Thế mạnh : 

+ Đất : đất phù sa ngọt có diện tích 1,2 triệu ha. Đây là loại đất tốt nhất, độ phì tương 

đối cao, thuận lợi cho phát triển nông nghiệp, đặc biết là trồng lúa nước 

+ Khí hậu cận xích đạo với số giờ nắng trong năm là 2200 – 2700 giờ. Chế độ nhiệt 

cao, ổn định với nhiệt độ trung bình năm là 25 – 270C. Lượng mưa trung bình năm 

lớn 1300mm – 2000mm. 

+ Mạng lưới sông ngòi dày đặc, kênh rạch chằng chịt : nguồn nước dồi dào, thuận lợi 

cho việc tưới tiêu, khai thác nuôi trồng thủy sản nước ngọt, giao thông vận tải. 

+ Sinh vật : thảm thực vật chủ yếu là rừng ngập mặn, về động vật có giá trị hơn cả là 

cá và chim ⟹ phát triển du lịch sinh thái 

+ Tài nguyên biển hết sức phong phú với nhiều bãi cá và tôm, hơn nửa triệu ha nước 

mặt nuôi trồng thủy sản ⟹ phát triển nuôi trồng và đánh bắt thủy sản 

+ Khoáng sản : chủ yếu là đá vôi, than bùn, dầu khí ở thềm lục địa bước đầu đã được 

khai thác 

- Hạn chế : 

+ Có mùa khô kéo dài từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau ⟹ nước mặn xâm nhập vào 

đất liền, làm tăng độ chua và độ mặn trong đất 

+ Phần lớn diện tích là đất mặn và đất phèn, cùng với sự thiếu nước vào mùa khô đã 

làm cho việc sử dụng và cải tạo đất gặp nhiều khó khăn 

+ Tài nguyên khoáng sản hạn chế, gây trở ngại cho việc phát triển kinh tế 
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