
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2016 

  Môn thi : ĐỊA LÍ 
   ĐỀ THI CHÍNH THỨC Thời gian làm bài : 180 phút, không kể thời gian phát đề 
    (Đề thi có 01 trang) 
Câu I (2,0 điểm) 

1. Nêu các biện pháp bảo vệ đa dạng sinh học của nước ta. 
2. Trình bày những ảnh hưởng tích cực của quá trình đô thị hóa đến sự phát triển kinh tế - xã hội ở Việt 

Nam. 
Câu II (2,0 điểm) 

Dựa vào trang 26 và trang 30 của Atlat Địa Lí Việt Nam, hãy: 
1. Xác định tên và quy mô của từng trung tâm công nghiệp có giá trị sản xuất công nghiệp từ 9 nghìn tỉ 

đồng trở lên ở Đồng bằng sông Hồng. 
2. Kể tên các khu kinh tế ven biển ở vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. 

Câu III (3,0 điểm) 
Cho bảng số liệu 

LAO ĐỘNG ĐANG LÀM VIỆC PHÂN THEO NGÀNH KINH TẾ 
Ở NƯỚC TA NĂM 2000 VÀ NĂM 2013 

Chia ra Năm Tổng số 

Nông – Lâm – Thủy Sản Công nghiệp – Xây dựng Dịch vụ 

2000 37075 24136 4857 8082 

2013 52208 24399 11086 16723 

(Nguồn : Niên giám thống kê Việt Nam 2013, Nhà xuất bản Thống kê Hà Nội, 2012 và 2015) 
1. Vẽ biểu đồ tròn thể hiện quy mô lao động đang làm việc và cơ cấu của nó phân theo ngành kinh tế ở 

nước ta năm 2000 và 2013. 
2. Nhận xét về quy  mô lao động đang làm việc và sự thay đổi cơ cấu của nó phân theo ngành kinh tế qua 

hai năm 2000, 2013 và giải thích. 
Câu IV (3,0 điểm) 

1. Phân tích những thế mạnh về nguồn nguyên liệu tại chỗ của ngành công nghiệp chế biến lương thực, 
thực phẩm ở nước ta. Tại sao một số sản phẩm thuộc ngành này lại trở thành mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt 
Nam? 

2. Chứng minh rằng Đồng bằng sông cửu Long có nhiều thế mạnh và hạn chế về tài nguyên đất đối với việc 
phát triển nông nghiệp. Tại sao trong thời gian vừa qua, tình hình xâm nhập mặn ở đây diễn ra hết sức nghiêm 
trọng? 

 
BÀI GIẢI 

Câu I: 
1. Các biện pháp bảo vệ đa dạng sinh học của nước ta 
- Xây dựng và mở rộng hệ thống vườn quốc gia và các khu bảo tồn thiên nhiên.  
- Ban hành “ Sách đỏ Việt Nam” 
- Quy định việc khai thác. 
2. Những ảnh hưởng tích cực của quá trình đô thị hóa đến sự phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam: 



- Đô thị hóa có tác động mạnh tới quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của nước ta. 
- Các đô thị có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế xã hội của các địa phương, các vùng trong nước (năm 2005 
khu vực đô thị đóng góp 70,4% GDP cả nước) 
- Các thành phố thị xã : 
    + Là nơi tiêu thụ hàng hóa lớn và đa dạng 
   + Sử dụng đông đảo lực lượng lao động có tay nghề 
   + Cơ sở vật chất kĩ thuật hiện đại 
   + Thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước tạo ra động lực phát triển 
- Các đô thị có khả năng tạo ra nhiều việc làm và thu nhập cho người lao động. 
Câu II:  
1. Tên và quy mô của từng trung tâm công nghiệp có giá trị sản xuất công nghiệp từ 9 nghìn tỉ đồng trở lên ở Đồng 
bằng sông Hồng:  
- Hà Nội : trên 120 nghìn tỉ đồng 
- Hải Phòng: từ trên 40 đến 120 nghìn tỉ đồng 
- Các trung tâm Bắc Ninh, Phúc Yên có quy mô từ 9 đến 40 nghìn tỉ đồng 
2. Khu kinh tế ven biển ở vùng kinh tế trọng điểm miền Trung:  
- Chân Mây – Lăng Cô 
- Chu Lai  
- Dung Quốc 
- Nhơn Hội 
Câu III: 

LAO ĐỘNG ĐANG LÀM VIỆC PHÂN THEO NGÀNH KINH TẾ 
Ở NƯỚC TA NĂM 2000 VÀ 2013  

(Đơn vị : nghìn người) 

Chia ra Năm Tổng số 

Nông lâm thủy 
sản 

Công nghiệp - 
xây dựng 

Dịch vụ 

2000 37075 24136 4857 8082 

2013 52208 24399 11086 16723 

 
XỬ LÝ BẢNG SỐ LIỆU 

(Đơn vị :%) 

Chia ra Năm Tổng số 

Nông lâm thủy 
sản 

Công nghiệp - 
xây dựng 

Dịch vụ 

2000 100 65.1 13.1 21.8 

2013 100 46.7 21.2 32.1 

Bảng số liệu thể hiện cơ cấu lao động đang làm việc phân theo ngành kinh tế ở nước ta năm 2000 và năm 2013. 
Gọi R1 là bán kính vòng tròn thể hiện số lao động đang làm việc năm 2000 : R1 =  1 



Gọi R2 là bán kính vòng tròn thể hiện số lao động đang làm việc năm 2013 : R2 =  52208
37075

= 1.2 đvbk 
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BIỂU ĐỒ TRÒN THỂ HIỆN QUY MÔ LAO ĐỘNG ĐANG LÀM VIỆC VÀ CƠ CẤU CỦA NÓ PHÂN THEO 

NGÀNH KINH TẾ Ở NƯỚC TA NĂM 2000 VÀ NĂM 2013 
2. Nhận xét: 
- Về quy mô lao động :  
+ Tổng số lao động tăng là 15133 nghìn người (tăng 40,8%) . 
+ Lao động ngành nông lâm thủy sản tăng 263 nghìn người, tăng 1,1%. 
+ Lao động ngành công nghiệp - xây dựng tăng 6229 nghìn người , tăng 128,2 %. 
+ Lao động ngành dịch vụ tăng 8641 nghìn người, tăng 106,9%. 
Như vậy, lao động ngành công nghiệp - xây dựng tăng trưởng nhanh nhất từ năm 2000 đến năm 2013, kế tiếp là lao 
động trong ngành dịch vụ, cuối cùng là lao động trong ngành nông - lâm - thủy sản tăng trưởng chậm nhất. 
- Về cơ cấu: 
+ Năm 2000 và năm 2013 lao động trong ngành nông lâm thủy sản chiếm tỉ lệ lớn nhất, kế tiếp là lao động trong 
ngành dịch vụ, lao động trong ngành công nghiệp - xây dựng chiếm tỉ lệ thấp nhất. 
+ Từ năm 2000 đến năm 2013 cơ cấu lao động trong ngành nông lâm thủy sản giảm 18,4%, cơ cấu lao động trong 
ngành công nghiệp - xây dựng tăng 8,1%, cơ cấu lao động trong ngành dịch vụ tăng 10,3% 
- Giải thích: 
+ Tổng số lao động tăng vì dân số nước ta trẻ, số người trong độ tuổi lao động đông, kinh tế phát triển tạo thêm 
việc làm cho người lao động. 
+ Cơ cấu lao động công nghiệp xây dựng và dịch vụ tăng phù hợp với đường lối chuyển dịch cơ cấu kinh tế của 
nước ta là tăng tỉ trọng của công nghiệp xây dựng, dịch vụ, giảm tỉ trọng của nông lâm thủy sản.  
Câu IV: 
1. Thế mạnh về nguồn nguyên liệu tại chỗ của ngành công nghiệp chế biến sản phẩm từ chăn nuôi và nuôi trồng 
đánh bắt thủy hải sản: 
- Chế biến sản phẩm từ chăn nuôi :  
+ Về địa hình: nước ta có ¾ diện tích là đồi núi, có nhiều đồng cỏ nên thuận lợi để chăn nuôi gia súc lớn như trâu, 
bò, đặc biệt ở các vùng trung du miền núi Bắc Bộ, Tây nguyên, Bắc Trung Bộ; có nhiều vùng chăn nuôi bò sữa để 
chế biến các sản phẩm từ sữa. 
+ Ở vùng đồng bằng: có 2 vùng trọng điểm về lương thực, thực phẩm cả nước là đồng bằng sông Cửu Long và 
đồng bằng sông Hồng, vùng duyên hải miền Trung thuận lợi để chăn nuôi gia súc nhỏ như lợn, gia cầm như gà, vịt. 
+ Khí hậu nhiệt đới ẩm, gió mùa ở nước ta tạo điều kiện thuận lợi để phát triển ngành chăn nuôi. 



+ Đường bờ biển nước ta dài hơn 3.260km, vùng biển rộng hơn 1 triệu km2, vùng biển có nguồn tài nguyên thủy 
hải sản đa dạng thuận lợi để nuôi trồng và đánh bắt thủy hải sản, từ đó phát triển ngành công nghiệp chế biến thủy 
hải sản. 
- Chế biến sản phẩm từ trồng trọt:  
+ 3 vùng chuyên canh cây công nghiệp ở nước ta là vùng trung du miền núi Bắc Bộ, vùng Tây nguyên, Đông Nam 
Bộ với các loại cây công nghiệp lâu năm chủ yếu: cà phê, cao su, hồ tiêu, điều và cây công nghiệp hàng năm như 
bông… tạo thuận lợi để phát triển ngành công nghiệp chế biến. 
+ Ở đồng bằng: đồng bằng sông Hồng, đồng bằng sông Cửu Long, ven biển miền Trung rất thuận lợi để phát triển 
cây lương thực như lúa, các cây công nghiệp hàng năm như mía, lạc… 
* Nguyên nhân các mặt hàng của ngành công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm ở nước ta trở thành mặt hàng 
xuất khẩu chủ lực của Việt Nam: 
- Nước ta đang ngày càng khai thác có hiệu quả các tiềm năng về tự nhiên (đất, địa hình, khí hậu…) để tạo ra 
nguyên liệu cho ngành công nghiệp chế biến thực phẩm. 
- Nguồn lao động nước ta đông, lao động có tay nghề ngày càng được nâng cao. 
- Chính sách của nhà nước ta coi đây là ngành công nghiệp trọng điểm, ưu tiên phát triển. 
- Thị trường thế giới ngày càng được mở rộng (gia nhập WTO, TPP…), thị trường trong nước thì hơn 90 triệu dân. 
- Đầu tư trong nước, nước ngoài vào lĩnh vực công nghiệp chế biến lương thực phẩm ngày càng nhiều. 
2. Đồng bằng sông cửu Long có nhiều thế mạnh và hạn chế về tài nguyên đất đối với việc phát triển nông nghiệp: 
* Thế mạnh: 
- Đất : có 3 nhóm đất chính:  
+ Đất phù sa ngọt có diện tích 1,2 triệu ha (chiếm 30% diện tích của đồng bằng), màu mỡ nhất, phân bố dọc theo 
sông Tiền và sông Hậu. 
+ Đất phèn có diện tích lớn nhất 1,6 triệu ha (chiếm 41% diện tích của đồng bằng), tập trung ở Đồng Tháp Mười, 
Hà Tiên, Cà Mau. 
+ Đất mặn : khoảng 75 vạn ha (chiếm 19% diện tích của đồng bằng), ven biển Đông và vịnh Thái Lan. 
- Đất khác : khoảng 40 vạn ha (chiếm 10% diện tích của đồng bằng), phân bố rãi rác. 
* Trong thời gian vừa qua, tình hình xâm nhập mặn ở đây diễn ra hết sức nghiêm trọng: 
- Do mùa khô kéo dài và gây gắt, nhiệt độ cao hơn bất thường so với các năm trước. 
- Biểu hiện của biến đổi khí hậu, hiện tượng nước biển dâng và lưu lượng nước sông thấp hơn mọi năm. 
- Do nhiều nước xây dựng các đập thủy điện không hợp lý ở thượng nguồn sông Mêkông. 
- Do tập quán canh tác lẻ tẻ của một số nông dân và thiếu sự chuẩn bị để đối phó với những hiện tượng bất thường 
của thiên nhiên. 
* Hạn chế : diện tích đất phèn và đất mặn lớn, đòi hỏi tốn nhiều chi phí, thời gian để cải tạo. 

Lương Quỳnh Hoa 
Trường THPT Vĩnh Viễn – TP.HCM 


