
 

 

Bài 1 trang 130 SGK Địa lí 10 

Đề bài: 

Em hãy nêu vai trò của ngành công nghiệp cơ khí và điện tử- tin học? 

Lời giải: 

- Vai trò của ngành công nghiệp cơ khí: 

+ Là “quả tim của công nghiệp nặng", đảm bảo sản xuất các công cụ, thiết bị. máy động lực 

cho tất cả các ngành kinh tế và hàng tiêu dùng cho nhu cầu của xã hội. 

+ Giữ vai trò chủ đạo trong việc thực hiện cuộc cách mạng kĩ thuật, nâng cao năng suất lao 

động, cải thiện điều kiện sống. 

+ Trong quá trình sử dụng và cải tạo tự nhiên, nâng cao mức sống con người, nếu không có 

ngành chế tạo máy với hệ thống các máy móc và thiết bị thì không thể có những thành tựu lo 

lớn như hiện nay. 

+ Là ngành công nghiệp chủ chốt không chỉ về giá trị tổng sản phẩm mà cả số lượng công 

nhân tham gia sản xuất trong toàn bộ ngành công nghiệp. 

+ Đối với các nước đang phát triển, trước yêu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng 

công nghiệp hóa và hiện đại hóa, công nghiệp cd khí phải đủ sức mạnh để thực hiện các nội 

dung của cuộc cách mạng công nghiệp, để đổi mới công nghệ cho các ngành kinh tế. Công 

nghiệp cơ khí góp phần từng bước biến nền sản xuất với kĩ thuật lạc hậu thành nền sản xuất 

với kĩ thuật tiên tiến, hiện đại, có năng suất lao động cao, góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng 

trưởng kinh tế. 

- Vai trò của ngành công nghiệp điện tử - tin học 

+ Giữ vai trò chủ đạo trong hệ thống công nghiệp trên thế giới ở thế kỉ XXI nhằm đưa nền 

kinh tế - xã hội lên một trình độ cao mới. 

+ Là ngành kinh tế mũi nhọn của nhiều nước, đồng thời là thước đo trình độ phát triển kinh tế 

- kĩ thuật của mọi quốc gia trên thế giới. 
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