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HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI THPT QUỐC GIA 2016 

MÔN ĐỊA LÍ 

Lời giải: TS. Vũ Đình Hòa - Giảng viên Học viên Chính sách & Phát triển 

CÂU Ý NỘI DUNG Điểm 

I 

1 

Nêu các biện pháp bảo vệ đa dạng sinh học ở nước ta 1,00 

- Suy giảm đa dạng sinh học là sự suy giảm về  thành phần loài, 

kiểu hệ sinh thái và nguồn gen quý hiến. 

- Biện pháp :  

 + Xây dựng các Vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên 

nhiên. Hiện cả nước đã thành lập 30 vườn quốc gia như Cát Bà, 

Cúc Phương, Xuân Thủy…. và nhiều khu bảo tồn thiên nhiên 

để bảo vệ đa dạng sinh học. 

 + Ban hành Sách đỏ Việt Nam để bảo vệ nguồn gen động 

thực vật quý hiếm khỏi nguy cơ tuyệt chủng. 

 + Quy định trong khai thác như cấm khai thác gỗ quý, 

khai thác gỗ trong rừng cấm, rừng non, gây cháy rừng, cấm săn 

bắt động vật trái phép, cấm dùng chất nổ đánh cá, cấm gây độc 

hại môi trường,… 

 

2 

Trình bày những ảnh hưởng tích cực của quá trình đô thị 

hóa đến phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam. 

1,00 

- Đô thị hóa tác động mạnh tới 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 cả nước (dẫn chứng). 
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- Đô thị còn là thị trường tiêu thụ lớn, tập trung đông lực lượng 

lao động có trình độ, cơ sở vật chất - kĩ thuật hiện đại, có sức 

hút đối với đầu tư nước ngoài, tạo ra động lực cho sự tăng 

trưởng và phát triển kinh tế. 

- Đô thị có khả năng tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao 

động. 

II 

1 

Xác định tên và quy mô của các trung tâm công nghiệp ở 

vùng Đồng bằng sông Hồng có quy mô từ 9 nghìn tỉ đồng 

1,00 

Các trung công nghiệp có quy mô từ 9 nghìn tỉ đồng trở lên  

ở Đồng bằng sông Hồng 

TT Tên trung tâm Quy mô (nghìn tỉ đồng) 

1 Hà Nội Trên 120 

2 Hải Phòng Từ 40 đến 120 

3 Phúc Yên Từ 9 - 40 

4 Bắc Ninh Từ 9 - 40 
 

 

2 

 Kể tên khu kinh tế ven biển vùng kinh tế trọng điểm Miền 

trung. 

1,00 

- Chân Mây - Lăng Cô 

- Chu Lai 

- Dung Quất 

- Nhơn Hội 

 

III 

1 Vẽ biểu đồ tròn 2,00 

 

a) Xử lí số liệu 

- Tính cơ cấu 

CƠ CẤU LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG ĐANG LÀM VIỆC 

PHÂN THEO NGÀNH KINH TẾ Ở NƯỚC TA NĂM 2000 

VÀ 2013 

(Đơn vị: %) 
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Năm Tổng 

số 

Chia ra 

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 

 

-Tính bán kính đường tròn (r) 

Cho r2000 = 1 đơn vị bán kính thì r 2013 = √
52208

370758
 = 1,18 đơn 

vị bán kính. 

 

b) Vẽ biểu đồ 

BIỂU ĐỒ 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 và giải thích 1,00 
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 a) Nhận xét 

- Về quy mô: Số lượng lao động đang làm việc phân theo ngành 

kinh tế của nước ta không ngừng tăng, năm 2013 tăng gấp 1,4 

lần. 

- Về cơ cấu: Cơ cấu lao động phân theo ngành kinh tế của nước 

ta năm 2000 và 2008 là không đồng đều và có sự thay đổi (dẫn 

chứng) 

b) Giải thích 

- Sô lượng lao động của nước tăng do nước ta có quy mô dân số 

lớn, tốc độ gia tăng dân số còn cao, dẫn đến quy mô lao động 

tăng nhanh. 

- Cơ cấu lao động trong khu vực công nghiệp và dịch vụ tăng 

do Nhà nước thực hiện chính sách đổi mới theo hướng công 

nghiệp hóa - hiện đại hóa ưu tiên khuyến khích phát triển ngành 

công nghiệp - xây dựng và dịch vụ nên lao động tăng. Về mặt 

tuyệt đối lao động trong khu vực nông - lâm - thủy sản vẫn tăng 

nhưng giảm trong cơ cấu là do tăng chậm hơn lao động ở khu 

vực công nghiệp - xây dựng và dịch vụ. 

 

IV 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. 

1,50 

* Thế mạnh nguồn nguyên liệu tại chỗ: 

- Nguồn nguyên liệu dồi dào từ ngành trồng cây lương thực (cây 

lúa) là nguyên cho công nghiệp xay xát và sản xuất rượu, bia, 

nước giải khát. 
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- Nguồn nguyên liệu từ cây công nghiệp (cây công nghiệp lâu 

năm và hàng năn, cây ăn quả) phục vụ công nghiệp chế biến sản 

phẩm như chè, cà phê, thuốc lá… 

- Nguồn nguyên liệu phong phú từ chăn nuôi (gia súc, gia cầm) 

phục vụ nguyên liệu cho công nghiệp sản xuất thịt và các sản 

phẩm từ thịt, công nghiệp chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa. 

- Nguồn nguyên liệu phong phú từ ngành thủy sản (đánh bắt và 

nuôi trồng) phục vụ công nghiệp chế biến hải sản. 

* Giải thích: 

- Do nước ta có nguồn nguyên liệu phong phú cho ngành công 

nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm; công nghệ chế biến 

ngày càng hiện đại với nguồn lao động đông dồi dào có nhiều 

kinh nghiệm tạo ra các sản phẩm có chất lượng cao, tạo ra mẫu 

mã sản phẩm đa dạng đáp ứng yêu cầu của thị trường.  

- Do thị trường buôn bán của nước ta ngày càng mở rộng theo 

hướng đa dạng hóa, đa phương hóa; do Nhà nước có nhiều chính 

sách hỗ trợ phát triển. 

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 trạng xâm 

nhập mặn ở ở đây diễn ra hết sức  nghiêm trọng 

1,50 

* Thế mạnh và hạn chế về tài nguyên đất ở Đồng bằng sông 

Cửu Long đối với phát triển nông nghiệp 

- Thế mạnh: 

+ Là đồng bằng có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước (4 

triệu ha). 
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+ Đồng bằng có có hơn 3 triệu ha sử dụng cho mục đích 

nông nghiệp. Đất phù sa do sông Mê Công bồi đắp màu mỡ, đặc 

biệt là đất phù sa ngọt (chiếm 30% diện tích của đồng bằng), 

phân bố dọc sông Tiền, sông Hậu là loại đất tốt nhất thuận lợi 

cho việc trồng lúa.  

+ Đồng bằng có diện tích đất nhiễm phèm và nhiễm mặn lớn 

(2/3 diện tích) đây là cơ sở để cải tạo, khai hoang, mở rộng diện 

tích đất cho sản xuất nông nghiệp 

- Hạn chế: Diện tích đất nhiễm mặn, nhiễm phèn quá lớn, đất 

thiếu dinh dưỡng, nhất là các nguyên tố vi  lượng, đất quá chặt 

khó thoát nước. 

* Giải thích:  

- Do đồng bằng có bề mặt địa hình thấp và bằng phẳng nhiều sông 

lớn đổ ra biển kết hợp với mùa khô sâu sắc kéo dài từ 4 - 5 tháng 

gây thiếu nước ngọt nghiêm trọng làm cho thủy triều dễ dàng xâm 

nhập vào sâu trong đất liền thông qua các hệ thống sông. 

- Đồng bằng có 3 mặt tiếp giáp với biển thường xuyên chịu tác 

động của thủy triều. Do các hoạt động kinh tế của con người (đắp 

đập thủy điện) ở thượng lưu làm suy giảm lượng nước về hạ lưu 

làm cho hiện tượng xâm nhập mặn diễn ra mạnh mẽ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐIỂM TOÀN BÀI : I + II + III + IV = 10,0 điểm 
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