
 

Trang 1/2 

            BỘ XÂY DỰNG                                                ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM 
TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY                        ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN ĐẠI HỌC 

                                                                       Môn:  ĐỊA LÝ KINH TẾ VÀ DÂN CƯ 
 ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC                         (Đáp án - thang điểm gồm 1/1 trang) 

Câu NỘI DUNG ĐIỂM 
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Đặc điểm Vùng Bắc Trung Bộ Vùng Duyên hải 
 Nam Trung Bộ 

 
Những 
thuận lợi 
và khó 
khăn 

 Thuận lợi: 
- Bắc Trung Bộ nằm giữa 
vùng kinh tế trọng điểm 
phía Bắc và vùng kinh tế 
trọng điểm miền Trung, có 
vị trí thuận lợi trong việc 
mở rộng giao lưu kinh tế 
với các vùng trong nước và 
quốc tế. 
- Tài nguyên của vùng 
phong phú, đa dạng (đất, 
nước, rừng, bờ biển). 
- Vùng có bề dày lịch sử và 
nhiều cảnh quan đẹp hấp 
dẫn du khách trong và 
ngoài nước. 

 Thuận lợi: 
- Vùng Duyên hải Nam 
Trung Bộ có vị trí thuận 
lợi, nằm trên trục giao 
thông xuyên quốc gia. 
- Nơi đây có nhiều tiềm 
năng về biển và hải đảo để 
phát triển kinh tế biển. 
- Bờ biển dài, nhiều bãi tắm 
đẹp, nhiều danh lam thắng 
cảnh thích hợp để phát triển 
thành một trung tâm du lịch 
của cả nước và khu vực. 
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 Khó khăn: 
- Lãnh thổ bị phân hóa 
phức tạp, thời thiết khắc 
nghiệt không thuận lợi cho 
sản xuất và sinh hoạt. 
- Cơ sở hạ tầng yếu kém và 
đang xuống cấp, đầu tư 
không đáng kể. 
- Trình độ của đội ngũ cán 
bộ còn hạn chế. 

 Khó khăn: 
- Vùng có thế đất hẹp, địa 
hình dốc và là nơi hội tụ 
của nhiều hiện tượng thời 
tiết bất lợi, thiên tai thường 
xuyên xảy ra. 
- Cơ sở hạ tầng thiếu đồng 
bộ. 
- Công nghệ sản xuất lạc 
hậu làm hạn chế sức hấp 
dẫn đối với các nhà đầu tư 
trong và ngoài nước. 
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Định 
hướng 
phát triển 
 

 Định hướng chung: 
- Phát triển hạ tầng thu hút 
đầu tư, kết hợp kinh tế với 
an ninh quốc phòng và bảo 
vệ môi trường sinh thái. 
- Chuyển dần sang sản xuất 
hàng hóa để trao đổi liên 
vùng.  

 Định hướng chung: 
- Tập trung đẩy mạnh kinh 
tế biển, kết hợp xây dựng 
và khai thác các cảng nước 
sâu để phát triển vận tải và 
dịch vụ cảng biển. 
- Phát triển nông nghiệp 
theo hướng sinh thái, bảo 
vệ môi trường. 
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  Định hướng cụ thể: 
 Công nghiệp: 
- Phát triển công nghiệp 
khai thác và chế biến 
khoáng sản thành thế mạnh 
của vùng. 
 
 
 
 
 
 Nông – lâm - ngư 

nghiệp: 
- Chú trọng phát triển các 
loại cây công nghiệp hành 
năm như lạc, vừng, mía, …  
- Kết hợp giữa khai thác, 
chế biến, trồng và tu bổ 
rừng phủ xanh đất trống. 
-Kết hợp giữa nuôi trồng và 
đánh bắt hải sản, tận dụng 
thế mạnh ven bờ. 
 
 
 
 Các ngành dịch vụ: 
- Phát triển các trung tâm 
thương mại, dịch vụ du lịch 
và các dịch vụ cảng biển. 
 

 Định hướng cụ thể: 
 Công nghiệp: 
- Phát triển nhanh công 
nghiệp, đặc biệt là công 
nghiệp lọc hóa dầu và khai 
thác khoáng sản. 
- Từng bước đầu tư tập 
trung cho các khu công 
nghiệp với công nghệ tiên 
tiến nhằm đạt hiệu quả cao. 
 
 Nông – lâm - ngư 

nghiệp: 
- Phấn đấu giữ mức tăng 
trưởng ổn định trên cơ sở 
chuyển mạnh cơ cấu sản 
xuất theo hướng thâm canh 
tăng vụ.  
- Bảo vệ rừng tự nhiên hiện 
có và chăm sóc quản lí 
rừng trồng. 
- Nâng cao năng lực đánh 
bắt xa bờ, kết hợp với phát 
triển nuôi trồng thủy sản. 
 
 Các ngành dịch vụ: 
- Hình thành 3 trung tâm du 
lịch và thương mại lớn tại 
Đà Nẵng, Quy Nhơn và 
Nha Trang. 
- Chú trọng bảo vệ môi 
trường sinh thái trong quá 
trình phát triển kinh tế xã 
hội. 
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 Xác định giá thành của thép sản xuất tại Hà Nội khi vận chuyển đến 
Đà Nẵng. 

 Xác định giá thành của thép sản xuất tại thành phố Hồ Chí Minh 
khi vận chuyển đến Đà Nẵng. 

 So sánh 2 giá trị vừa tìm được với giá thành thép sản xuất tại Đà 
Nẵng. Kết luận. 
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 Xác định bán kính tiêu thụ trong đoạn Đà Nẵng – Hà Nội. 
 Xác định bán kính tiêu thụ trong đoạn Đà Nẵng – Thành phố Hồ 

Chí Minh. 
 Sơ đồ minh họa. 
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