
ĐÔNG NAM BỘ 



Cơ cấu kinh tế Đông Nam Bộ và cả nước (%) 

Nông-lâm-

ngư nghiệp 

Công nghiệp-

xây dựng 

Dịch vụ 

Đông Nam Bộ 6,2 59,3 34,5 

Cả nước 23,0 38,5 38,5 

Nhận xét cơ cấu kinh tế Đông Nam Bộ so với cả nước 

Cơ cấu kinh tế Đông Nam Bộ và cả nước (%) 
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Đông Nam Bộ Đồng bằng sông Cửu Long

Không xác định

Cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp phân theo các vùng năm 2010 (%) 



TP Hồ Chí Minh, Biên 

Hoà, Vũng Tàu. Ba 

trung tâm này tạo  

thành tam giác công 

nghiệp mạnh 

của vùng kinh tế trọng 

điểm phía Nam.  

TP. HCM 
 

Biên Hòa 

 

Vũng Tàu 

 

Tên các trung tâm công 

nghiệp và cơ cấu ngành 

công nghiệp của mỗi trung 

tâm. 



1.CÔNG NGHIỆP 

• Ngành công nghiệp-xây dựng chiếm tỉ trọng 
lớn nhất và có tốc độ tăng trưởng nhanh. 

• Cơ cấu ngành công nghiệp bao gồm công 
nghiệp nặng, công nghiệp nhẹ và chế biến 
thực phẩm. 

• Một số ngành công nghiệp hiện đại hình thành 
và phát triển như dầu khí, điện tử, hóa dầu. 

• Các trung tâm công nghiệp quan trọng là TP 
Hồ Chí Minh, Biên Hòa, Vũng Tàu, Thủ Dầu Một. 

• Hạn chế: Cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng nhu cầu 
phát triển sản xuất, Chất lượng môi trường suy 
giảm 
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Tỉ trọng diện tích và sản lượng cao su, cà phê, hồ tiêu, 

điều của Đông Nam Bộ so với cả nước. 



3. NÔNG NGHIỆP 

• Chiếm tỉ trọng nhỏ nhưng quan trọng. 

• Là vùng trọng điểm cây công nghiệp ở nước ta. 

• Cây công nghiệp lâu năm chủ yếu là, cao su, cà 
phê, điều. 

• Cây công nghiệp hàng năm có mía, lạc, đậu tương 

• Cây ăn quả có sầu riêng, xoài, mít, vú sữa… 

• Chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng công 
nghiệp. 

• Nghề nuôi trồng thủy sản  nước lợ, nước mặn 
vàđánh bắt  thủy sản đem lại nguồn lợi lớn. 

• Vai trò của thủy lợi dầu Tiêng và hồ thủy điện Trị 
an rất quang trọng trong việc giải quyêt́ nước 
tưới. 



221 

306 

414 

273 
213 

278 

72 

1995 

0 

200 

400 

600 

800 

434 

1990 
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Cả nước Đông Nam Bộ 

Diện tích cao su của Đông Nam Bộ và cả nước. 

2010 Năm 

741 

483 

Vì sao Đông Nam Bộ là vùng chuyên canh cao su lớn 

nhất cả nước? 



• Địa hình tương đối bằng phẳng thuận lợi cho 
việc trồng cao su trên quy mô lớn. 

• Đất xám phù sa cổ chiếm diện tích lớn thích 
hợp với việc trồng cao su. 

• Khí hậu cận xích đạo, nóng quanh năm phù 
hợp với cây cao su vốn là cây ưa nhiệt. 

• Hệ thống sông ngòi và hồ chứa nước cung 
cấp nước cho cây trồng. 

• Nguồn lao dộng dồi dào, kinh nghiệm trồng 
cao su. 

• Cơ sở chế biến cao su phát triển mạnh. 

• Thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước rộng 
lớn. 

• Gắn liền với việc giải quyết việc làm và cải 
thiện đời sống nhân dân. 



Cây công nghiệp lâu năm 



Cây công nghiệp hàng năm 



Sầu riêng Chôm chôm Mít tố nữ 

Soài Chôm chôm Vú sữa 

Cây ăn quả 



CAO SU 

HỒ TIÊU 

CÀ PHÊ 

Phân bố cây trồng 



Hồ Dầu Tiếng - Tây Ninh công trình thủy lợi lớn nhất nước ta 



Hồ thủy điện Trị An trên sông Đồng Nai 



Vườn quốc gia Cát Tiên  






