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. Bài tập Vùng Đồng bằng sông Hồng (Tiếp theo) 

 

Câu 1 Cơ cấu kinh tế của vùng đang chuyển dịch theo hướng 

A. Tăng tỉ trọng nông nghiệp, giảm tỉ trọng công nghiệp xây dựng và dịch vụ. 

B. Giảm tỉ trọng nông nghiệp và dịch vụ, tăng tỉ trọng công nghiệp – xây dựng. 

C. Giảm tỉ trọng nông nghiệp, tăng tỉ trọng công nghiệp – xây dựng và dịch vụ. 

D. Tăng tỉ trọng nông nghiệp và dịch vụ, giảm tỉ trọng công nghiệp xây dựng. 

 

Lời giải  

Cơ cấu kinh tế của vùng đang chuyển dịch theo hướng giảm tỉ trọng nông nghiệp, 

tăng tỉ trọng công nghiệp – xây dựng và dịch vụ. 

Đáp án cần chọn là: C 

 

Câu 2 Phần lớn giá trị sản xuất công nghiệp của đồng bằng sông Hồng tập trung 

chủ yếu ở 

A.Hà Nội, Hải Phòng. 

B. Hà Nội, Bắc Ninh. 

C. Hà Nội, Hải Dương. 

D. Hà Nội, Nam Định. 

 

Lời giải Phần lớn giá trị sản xuất công nghiệp của đồng bằng sông Hồng tập trung 

chủ yếu ở Hà Nội, Hải Phòng. 

Đáp án cần chọn là: A 

 

Câu 3 Ngành công nghiệp nào sau đây không phải là ngành trọng điểm ở đồng 

bằng sông Hồng? 

A. Sản xuất hàng tiêu dùng. 

B. Sản xuất vật liệu xây dựng. 

C. Chế biến lương thực, thực phẩm. 

D. Khai thác khoáng sản. 
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Lời giải  

Các ngành công nghiệp trọng điểm của vùng là: công nghiệp chế biến lương thực 

thực phẩm, sản xuất hàng tiêu dùng, sản xuất vật liệu xây dựng và cơ khí. 

=> Khai thác khoáng sản không phải là ngành trọng điểm ở đồng bằng sông Hồng. 

Đáp án cần chọn là: D 

 

Câu 4 Năng suất lúa đồng bằng sông Hồng cao nhất cả nước là do có 

A. diện tích lúa lớn nhất. 

B. trình độ thâm canh cao. 

C. sản lượng lúa lớn nhất. 

D. hệ thống thủy lợi tốt. 

 

Lời giải  

Đồng bằng sông Hồng đứng đầu cả nước về năng xuất lúa nhờ trình độ thâm canh 

cao. 

Đáp án cần chọn là: B 

 

Câu  5 Đồng bằng sông Hồng phát triển mạnh 

A. chăn nuôi lợn, bò sữa, gia cầm, nuôi trồng thủy sản. 

B. chăn nuôi lợn, trâu, bò, nuôi trồng thủy sản. 

C. chăn nuôi lợn, gia cầm, đánh bắt thủy sản, bò sữa. 

D. nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi lợn, bò thịt. 

 

Lời giải  

Đồng bằng sông Hồng phát triển mạnh chăn nuôi lợn (đàn lợn chiếm tỉ trọng lớn 

nhất cả nước), chăn nuôi bò sữa, gia cầm và nuôi trồng thủy sản đang được phát 

triển. 

Đáp án cần chọn là: A 
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Câu 6 Tam giác tăng trưởng kinh tế của vùng đồng bằng sông Hồng là 

A. Hà Nội – Hải Phòng – Hạ Long. 

B. Hà Nội – Hải Phòng – Cẩm Phả. 

C. Hà Nội – Hải Dương– Hải Phòng. 

D. Hà Nội – Bắc Ninh – Vĩnh Yên. 

 

Lời giải  

Tam giác tăng trưởng kinh tế của vùng đồng bằng sông Hồng là Hà Nội – Hải 

Phòng – Hạ Long (Quảng Ninh) 

Đáp án cần chọn là: A 

 

Câu 7 Một trong hai trung tâm tài chính, ngân hàng lớn nhất của nước ta thuộc 

đồng bằng sông Hồng là 

A. TP. Hồ Chí Minh. 

B. Hà Nội. 

C. Hải Phòng. 

D. Đà Nẵng. 

 

Lời giải  

Một trong hai trung tâm tài chính, ngân hàng lớn nhất của nước ta thuộc đồng bằng 

sông Hồng là Hà Nội. 

Đáp án cần chọn là: B 

 

Câu 8 Đặc điểm nào sau đây không phải của ngành công nghiệp ở đồng bằng sông 

Hồng? 

A. Hình thành sớm nhất Việt Nam. 

B. Có tốc độ tăng trưởng nhanh. 

C. Giá trị sản xuất công nghiệp lớn nhất cả nước. 

D. Công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm là ngành trọng điểm. 
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Lời giải  

Đặc điểm ngành công nghiệp ở đồng bằng sông Hồng là: 

- Công nghiệp hình thành sớm nhất Việt Nam. 

- Có tốc độ tăng trưởng nhanh. 

- Các ngành công nghiệp trọng điểm của vùng là: công nghiệp chế biến lương thực 

thực phẩm, sản xuất hàng tiêu dùng, sản xuất vật liệu xây dựng và cơ khí. 

=> Nhận xét A, B, D đúng -> loại 

- Giá trị sản xuất công nghiệp của vùng tăng mạnh và chiếm 21% GDP công 

nghiệp của cả nước (năm 2002) nhưng không phải là vùng chiếm giá trị sản xuất 

công nghiệp lớn nhất cả nước 

=> Nhận xét C không đúng. 

Đáp án cần chọn là: C 

 

Câu 9 Bình quân sản lượng lương thực theo đầu người ở đồng bằng sông Hồng 

thấp hơn nhiều so với đồng bằng sông Cửu Long chủ yếu là do 

A. sản lượng lương thực ít. 

B. năng suất lúa thấp. 

C. dân số quá đông. 

D. diện tích lúa bị thu hẹp. 

 

Lời giải 

 - Bình quân sản lượng lương thực = Sản lượng / dân số (kg/ người) =>  Khi sản 

lượng lớn nhưng dân số đông và tăng quá nhanh thì bình quân lương thực vẫn 

giảm. 

- Đồng bằng sông Hồng có sản lượng lương thực đứng thứ 2 cả nước (chỉ đứng sau 

đồng bằng sông Cửu Long) nhưng bình quân lương thực lại thấp => nguyên nhân 

là do dân số quá đông. 

Đáp án cần chọn là: C 
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Câu 10 Tỉnh nào sau đây không thuộc vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ? 

A. Hải Dương. 

B. Hưng Yên. 

C. Vĩnh Phúc. 

D. Nam Định. 

 

Lời giải 

 Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ bao gồm 7 tỉnh: Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, 

Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc (Hà Tây đã sát nhập vào Hà Nội). 

=> Như vậy, Nam Định không thuộc vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ 

Đáp án cần chọn là: D 

 

Câu 11 Sản lượng lương thực của đồng bằng sông Hồng tăng chậm nguyên nhân 

chủ yếu do 

A. diện tích đất canh tác giảm. 

B. năng suất giảm. 

C. dân số đông. 

D. sâu bệnh phá hoại. 

 

Lời giải  

Hiện nay, diện tích đất canh tác ở đồng bằng sông Hồng đang bị giảm dần do 

chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất và thoái hóa đất. 

- Đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp xây dựng, dịch vụ và đô thị hóa-> một 

phần diện tích đất nông nghiệp được chuyển đổi thành đất chuyên dùng, đất ở -> 

diện tích đất nông nghiệp giảm. 

- Mặt khác, vùng đất ngoài đê không được bồi đắp phù sa hằng năm + hiệu suất sử 

dụng cao đã làm nhiều diện tích đất bị thoái hóa, bạc màu. 

=> Diện tích đất nông nghiệp suy giảm làm cho sản lượng lương thực của vùng 

tăng chậm mặc dù năng suất cao. 
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Đáp án cần chọn là: A 

 

Câu 12 Cho biểu đồ: 

Biểu đồ thể hiện năng suất lúa của đồng bằng sông Hồng, đồng bằng sông Cửu 

Long và cả nước giai đoạn 1995 – 2004. 

 

Nhận xét không đúng về năng suất lúa của hai đồng bằng và cả nước là 

A. Năng suất lúa của hai đồng bằng cao hơn mức trung bình cả nước. 

B. Năng suất lúa của đồng bằng sông Hồng cao hơn đồng bằng sông Cửu Long. 

C. Năng suất lúa của hai đồng bằng và cả nước đều tăng lên đều. 

D. Năng suất lúa của đồng bằng sông Hồng tăng nhanh hơn đồng bằng sông Cửu 

Long. 

 

Lời giải  

- Năng suất lúa của hai đồng bằng cao hơn mức trung bình cả nước. 

(Năm 2014: cả nước: 57,5 tạ/ha; đồng bằng sông Hồng: 60,2 tạ/ha > 57,5 tạ/ha; 

đồng bằng sông Cửu Long: 59,4 tạ/ha > 57,5 tạ/ha). => nhận xét A đúng. 

- Năng suất lúa của đồng bằng sông Hồng cao hơn đồng bằng sông Cửu Long (60,2 

tạ/ha > 59,4 tạ/ha) => nhận xét B đúng. 
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-  Năng suất lúa của hai đồng bằng và cả nước đều tăng lên. => nhận xét C đúng. 

- Năng suất lúa của đồng bằng sông Hồng tăng chậm hơn đồng bằng sông Cửu 

Long: 

+ đồng bằng sông Hồng tăng 15,8 tạ/ha trong 19 năm. 

+ đồng bằng sông Cửu Long tăng 19,2 tạ/ha trong 19 năm. 

=> Nhận xét D. Năng suất lúa của đồng bằng sông Hồng tăng nhanh hơn đồng 

bằng sông Cửu Long là không đúng 

Đáp án cần chọn là: D 

 

 

Câu 13 Nguyên nhân quan trọng nhất dẫn đến sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế của 

đồng bằng sông Hồng theo hướng giảm tỉ trọng nông nghiệp, tăng tỉ trọng công 

nghiệp – xây dựng và dịch vụ là do 

A. Tác động của quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa. 

B. Tác động của quá trình đô thị hóa. 

C. Vùng thu hút mạnh mẽ nguồn vốn đầu tư nước ngoài. 

D. Cơ sở vật chất kĩ thuật cho phát triển công nghiệp, dịch vụ hiện đại và đồng bộ. 

 

Lời giải  

Chính sách phát triển kinh tế của nước ta từ thời kì Đổi mới đến nay là tiến hành 

công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước. Cụ thể là chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế 

(theo ngành, lãnh thổ và thành phần kinh tế), thực hiện chính sách mở cửa và hội 

nhập quốc tế. 

=> Để phát triển kinh tế theo hướng công nghiệp hóa – hiện đại hóa, đồng bằng 

sông Hồng đã tiến hành giảm tỉ trọng ngành nông nghiệp, tăng tỉ trọng công nghiệp 

xây dựng và dịch vụ. 

Đáp án cần chọn là: A 
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Câu 14 Khó khăn nào sau đây gây trở ngại lớn nhất đến việc phát triển kinh tế - xã 

hội ở đồng bằng sông Hồng? 

A. Diện tích đất canh tác giảm. 

B. Tài nguyên thiên nhiên hạn chế. 

C. Ô nhiễm môi trường. 

D. Dân số đông. 

 

Lời giải  

Dân số đông và tăng nhanh gây nhiều khó khăn, trở ngại trong quá trình phát triển 

kinh tế - xã hội ở đồng bằng sông Hồng: 

- Dân số đông -> nhu cầu việc làm lớn trong khi kinh tế còn phát triển chậm -> vấn 

đề việc làm trở nên gay gắt, tỉ lệ thất nghiệp thiếu việc làm tăng nhanh, kéo theo 

nhiều hệ lụy xã hội khác như: ách tắc giao thông, gây sức ép lên các vấn đề y tế, 

giáo dục, chất lượng đời sống nhân dân; ô nhiễm môi trường, cạn kiệt tài nguyên. 

- Tốc độ tăng dân số quá nhanh và không cân bằng với tốc độ phát triển kinh tế 

cũng kìm hãm quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của vùng. 

- Mặt khác, dân số đông -> nhu cầu lương thực lớn, trong khi nông nghiệp đang 

đối mặt với vấn đề thoái hóa đất đai, giảm diện tích đất nông nghiệp -> dẫn đến 

bình quân lương thực đầu người thấp. 

Đáp án cần chọn là: D 

 


