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CHUYÊN ĐỀ 3: ĐỊA LÍ DÂN CƢ 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 

1. Về kiên thức: 

 - Phân tích được một số đặc điểm dân số và phân bố dân cư Việt Nam.  

 - Phân tích được nguyên nhân và hậu quả của dân đông, gia tăng nhanh, sự phân bố dân 

cư chưa hợp lí.  

 - Biết được một số chính sách dân số ở nước ta.  

 - Hiểu và trình bày được một số đặc điểm của nguồn lao động và việc sử dụng lao động 

ở nước ta.  

 - Hiểu vì sao việc làm đang là vấn đề gay gắt của nước ta và hướng giải quyết.  

2. Về năng lực hình thành 

Năng lực chuyên biệt  

- Năng lực tư duy theo lãnh thổ  

- Năng lực sử dụng bản đồ  

- Năng lực sử dụng số liệu thống kê  

-  Năng lực sử dụng hình vẽ, tranh ảnh địa lí  

+ Năng lực chung  

- Năng lực tự học  

- Năng lực tự giải quyết vấn đề  

- Năng lực sáng tạo  

- Năng lực hợp tác  

- Năng lực giao tiếp 

3. Về phẩm chất 
Có hứng thú với kiến thức của phần kiến thức Địa lí tự nhiên Việt Nam 

II. NỘI DUNG KIẾN THỨC ÔN TẬP 

Bài 16 + 17: DÂN CƢ- LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM 

I. Đặc điểm dân số và phân bố dân cƣ 

Đặc 

điểm 
Biểu hiện Ảnh hƣởng chính 

Đông 

dân 

 

 - Dân số 84 156 nghìn người (năm 

2006), đứng thứ 3 khu vực Đông Nam 

Á (sau Inđônêxia và Philippin) và đứng 

thứ 13 trong tổng số hơn 200 quốc gia 

và vùng lãnh thổ trên thế giới.  

  

 - Thuận lợi: Nước ta có nguồn lao 

động dồi dào, thị trường tiêu thụ 

rộng lớn.  

 - Khó khăn: dân số đông gây trở 

ngại cho phát triển kinh tế, giải 

quyết việc làm, nâng cao đời sống 

vật chất và tinh thần cho nhân dân.  

Nhiều 

thành 

phần 

dân tộc 

 - Nước ta có 54 dân tộc, nhiều nhất là 

người kinh chiếm 86, 2% dân số, các 

dân tộc khác chỉ chiếm 13, 8% dân số. 

Ngoài ra còn có 3, 2 triệu Việt Kiều 

 - Thuận lợi: Đa dạng về bản sắc 

văn hoá và truyền thống dân tộc tạo 

nên sức mạnh phát triển kinh tế, 

xây dựng đất nước.  



 sống ở nước ngoài.   - Khó khăn: sự phát triển không 

đều về trình độ và mức sống giữa 

các dân tộc (mức sống của bộ phận 

các dân tộc ít người còn thấp).  

Dân số 

còn 

tăng 

nhanh 

 

 - Dân số nước ta tăng nhanh, nhất là 

nửa cuối thế kỉ XX, dẫn đến bùng nổ 

dân số.  

 - Tuy tỉ lệ tăng dân số có giảm nhưng 

còn chậm (giai đoạn 1989 - 1999 là 1, 

7%, giai đoạn 2002 - 2005 còn 1, 32%), 

mỗi năm dân số nước ta vẫn tăng thêm 

hơn 1 triệu người.  

 - Gia tăng dân số nhanh đã tạo nên 

sức ép lớn đối với kinh tế - xã hội, 

bảo vệ tài nguyên môi trường và 

nâng cao chất lượng cuộc sống 

nhân dân. Dân đông lại tăng 

nhanh gây sức ép rất lớn lên vấn 

đề khai thác tài nguyên, nhiều 

loại tài nguyên có nguy cơ cạn 

kiệt, nhất là các loại khoáng sản 

năng lƣợng.  

Cơ cấu 

dân số 

trẻ 

 - Năm 2005 tỉ lệ dân số từ 0 - 14 tuổi 

chiếm 27%, từ 15 - 59 tuổi chiếm 64%, 

từ 60 tuổi trở lên chỉ chiếm 9%.  

 - Thuận lợi: nguồn lao động dồi 

dào, năng động, sáng tạo, mỗi năm 

bổ xung thêm khoảng 1, 15 triệu 

lao động mới.  

 - Khó khăn sắp sếp việc làm.  

Phân 

bố dân 

cƣ chƣa 

hợp lí 

 - Mật độ dân số trung bình cả nước là 

254 người/km
2
 (năm 2006) nhưng phân 

bố chưa hợp lí giữa các vùng 

 - Giữa đồng bằng với trung du, miền 

núi:  
 + Đồng bằng tập trung 75% dân số, 

mật độ dân số cao (ĐBSH 1225 

người/km
2
) 

 + Trung du và miền núi tập trung nhiều 

tài nguyên quan trọng của đất nước lại 

chỉ chiếm 25% dân số, mật độ dân số 

thấp (Tây Bắc 69 người/km
2
, năm 

2006).  

 - Giữa thành thị với nông thôn:  

 + Phần lớn dân cư sống ở nông thôn: 

73, 1% (năm 2005) 

 + Tỉ lệ dân thành thị thấp, chỉ chiếm 

26, 9% (năm 2005) 

 Phân bố dân cư chưa hợp lí ảnh 

hưởng rất lớn đến việc sử dụng lao 

động, khai thác tài nguyên 

Chiến lƣợc phát triển dân số hợp lí và sử dụng có hiệu quả nguồn lao động của nƣớc 

ta  

 - Tuyên truyền và thực hiện chính sách KHHDS có hiệu quả.  

 - Phân bố dân cư, lao động hợp lý giữa các vùng.  

 - Quy hoạch và có chính sách thích hợp nhằm đáp ứng xu thế chuyển dịch cơ cấu dân 

số nông thôn 



và thành thị.  

 - Mở rộng thị trường xuất khẩu lao động, đẩy mạnh đào tạo người lao động có tay nghề 

cao, có tác phong công nghiệp.  

 - Phát triển công nghiệp ở miền núi và ở nông thôn nhằm sử dụng tối đa nguồn lao động 

của đất nước.  

II. BÀI 17- 

II. Lao động và việc làm 

1. Nguồn lao động:  

Đặc điểm lao động nước ta:  

 - Về số lượng:  

 + Đông: 42, 53 triệu người chiếm 51, 2% dân số năm 2005.  

 + Tăng nhanh: mỗi năm tăng thêm 1 triệu người.  

 + Nguyên nhân: Dân số trẻ, gia tăng dân số còn cao.  

 + Ý nghĩa: lực lượng lao động đông, thị trường tiêu thụ lớn, vấn đề việc làm gay gắt.  

 - Về chất lượng:  

 + Ưu điểm 

 + Cần cù, sáng tạo, có kinh nghiệm sản xuất, ham học hỏi. .  

 + Có khả năng tiếp thu, vận dụng nhanh KHKT.  

 + Trình độ ngày càng được nâng lên.  

 + Hạn chế: Thiếu tác phong công nghiệp, lao động có trình độ chuyên môn tuy ngày 

càng tăng nhưng vẫn còn ít và phân bố chưa hợp lí… 

2. Cơ cấu lao động:  

a. Cơ cấu lao động theo ngành kinh tế.  

 - Lao động nước ta tập trung chủ yếu ở khu vực sản xuất vật chất: 73, 5%; nhất là khu 

vực nông - lâm - ngư nghiệp.  

 - Có sự thay đổi cơ cấu: giảm lao động trong khu vực nông - lâm - ngư nghiệp, tăng lao 

động trong khu vực công nghiệp - xây dựng và dịch vụ do kết quả của CNH - HĐH 

b. Cơ cấu lao động theo thành phần kinh tế.  

 - Lao động trong khu vực kinh tế trong nước chiếm tỉ trọng cao nhưng có xu hướng 

giảm.  

 - Lao động trong khu vực có vốn đầu tư nước ngoài ngày càng tăng do sự phát triển của 

nền kinh tế thị trường.  

c. Cơ cấu lao động theo thành thị và nông thôn.  

 - Lao động tập trung chủ yếu ở nông thôn: do trình độ thấp và yêu cầu công việc.  

 - Lao động ở khu vực thành thị ngày càng tăng. 

III. Vấn đề việc làm và hƣớng giải quyết việc làm:  

 - Việc làm là vấn đề kinh tế xã hội gay gắt ở nước ta vì:  

 + Tỉ lệ thất nghiệp cao: 2, 1% (nhất là ở thành thị 5, 1%).  

 + Tỉ lệ thiếu việc làm cao: 8, 1% (năm 2005) 

 Do lực lượng lao động đông, kinh tế chưa phát triển mạnh, cơ cấu ngành nghề, đào 

tạo… chưa hợp lí.  

 - Các hướng giải quyết việc làm. (6 hướng SGK) 

III: LUYỆN TẬP 



I. Nhận biết 

Câu 1: Vùng nào sau đây có mật độ dân số cao nhất nước ta? 

A. Đồng bằng sông Hồng. B. Đồng bằng sông Cửu Long. 

C. Duyên hải Nam Trung Bộ. D. Đông Nam Bộ. 

Câu 2: Dân số Việt Nam đứng thứ ba Đông Nam Á sau các quốc gia nào sau đây? 

A. Inđônêxia và Philippin. B. Inđônêxia và Malaixia. 

C. Inđônêxia và Thái Lan. D. Inđônêxia và Mianma. 

Câu 3: Vùng nào sau đây có mật độ dân số thấp nhất nước ta? 

A. Duyên hải Nam Trung Bộ. B. Tây Nguyên. 

C. Trung du và miền núi Bắc Bộ. D. Bắc Trung Bộ. 

Câu 4: Phát biểu nào sau đây không đúng về đặc điểm phân bố dân cư nước ta? 

A. Không đều giữa đồng bằng với miền núi. B. Mật độ dân số trung bình khá cao. 

C. Trong một vùng, dân cư phân bố đồng đều. D. Không đều giữa thành thị với 

nông thôn. 

Câu 5: Phát biểu nào sau đây không đúng với đặc điểm dân cư nước ta? 

A. Tỷ suất sinh cao, tỷ suất tử cao. B. Dân số nước ta còn tăng nhanh. 

C. Cơ cấu trẻ nhưng biến đổi nhanh chóng. D. Nước ta có dân số đông, nhiều dân 

tộc. 

Câu 6: Phát biểu nào sau đây đúng với dân cư ở vùng đồng bằng nước ta? 

A. Tỉ suất sinh cao hơn miền núi. B. Có rất nhiều dân tộc ít người. 

C. Mật độ dân số nhỏ hơn miền núi. D. Chiếm phần lớn số dân cả nước. 

Câu 7: Phát biểu nào sau đây không đúng về đặc điểm dân số nước ta hiện nay? 

A. Có nhiều dân tộc ít người. B. Gia tăng tự nhiên rất cao. 

C. Dân tộc Kinh là đông nhất. D. Có quy mô dân số lớn. 

Câu 8: Tỉ trọng cơ cấu dân số theo nhóm tuổi của nước ta hiện nay đang chuyển dịch 

theo hướng 

A. nhóm 0-14 tuổi tăng, nhóm 15-59 tuổi giảm, nhóm 60 tuổi trở lên giảm. 

B. nhóm 0-14 tuổi giảm, nhóm 15-59 tuổi giảm, nhóm 60 tuổi trở lên tăng. 

C. nhóm 0-14 tuổi tăng, nhóm 15-59 tuổi giảm, nhóm 60 tuổi trở lên tăng. 

D. nhóm 0-14 tuổi giảm, nhóm 15-59 tuổi tăng, nhóm 60 tuổi trở lên tăng. 

Câu 9: Mức gia tăng dân số của nước ta có xu hướng giảm chủ yếu do nguyên nhân nào 

sau đây? 

A. Tuyên truyền, giáo dục dân số. 

B. Dân số có xu hướng già hóa. 

C. Kết quả của chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình. 

D. Ảnh hưởng của việc nâng cao chất lượng cuộc sống. 

Câu 10: Đặc điểm nào sau đây không đúng với dân số nước ta? 

A. Dân số đông, nhiều thành phần dân tộc. 

B. Gia tăng dân số tự nhiên ngày càng giảm. 

C. Dân cư phân bố hợp lí giữa thành thị và nông thôn. 

D. Đang có biến đổi nhanh về cơ cấu theo nhóm tuổi. 

II. Thông hiểu 

Câu 1: Dân số nước ta đông không tạo thuận lợi nào dưới đây? 



A. Nguồn lao động dồi dào. B. Thị trường tiêu thụ rộng lớn. 

C. Thu hút nhiều vốn đầu tư. D. Trình độ đào tạo được nâng cao. 

Câu 2: Tỉ lệ người già trong cơ cấu dân số nước ta ngày càng tăng chủ yếu do 

A. có quy mô dân số đông. B. mức sống được nâng lên. 

C. có quá trình đô thị hóa diễn ra mạnh. D. nước ta có nhiều thành phần dân 

tộc. 

Câu 3: Dân số nước ta tăng nhanh gây hệ quả nào sau đây? 

A. Đẩy nhanh quá trình hội nhập khu vực và quốc tế. 

B. Quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh. 

C. Nguồn lao động đông, tăng nhanh. 

D. Gây sức ép đến kinh tế, xã hội và môi trường. 

Câu 4: Phân bố dân cư không hợp lí đã ảnh hưởng như thế nào đến phát triển kinh tế của 

nước ta? 

A. Khó khăn cho việc khai thác tài nguyên thiên nhiên. 

B. Khó khăn để nâng cao mức sống cho người lao động. 

C. Khó khăn cho vấn đề việc làm và nhà ở. 

D. Gây ô nhiễm môi trường ở tất cả các vùng. 

Câu 5: Nhận định nào sau đây không hoàn toàn đúng với đặc điểm dân số Việt Nam 

hiện nay? 

A. Số dân vẫn tăng nhanh. B. Cơ cấu dân số trẻ. 

C. Quy mô dân số lớn. D. Nhiều thành phần dân tộc. 

Câu 6: Đồng bằng nước ta tập trung dân cư đông đúc là do 

A. địa hình bằng phẳng, chủ yếu là trồng lúa. B. Nhiều dân tộc sinh sống, diện tích 

rộng 

C. chủ yếu trồng lúa, nhiều dân tộc sinh sống. D. diện tích đất rộng, có nhiều 

khoáng sản. 

Câu 7: Xu hướng già hóa của dân số nước ta không có biểu hiện nào sau đây? 

A. Tỉ lệ người trên 60 tăng. B. Tuổi thọ trung bình tăng. 

C. Tỉ lệ người từ 0-14 tăng. D. Tỉ suất gia tăng dân số giảm. 

Câu 8: Gia tăng dân số nhanh không dẫn đến hậu quả nào? 

A. Tạo sức ép lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội. 

B. Làm suy giảm tài nguyên thiên nhiên và môi trường. 

C. Thay đổi cơ cấu dân số giữa thành thị và nông thôn. 

D. Ảnh hưởng của việc nâng cao chất lượng cuộc sống. 

Câu 9: Nước ta có thành phần dân tộc đa dạng chủ yếu do 

A. lịch sử định cư và khai thác lãnh thổ từ sớm. 

B. có nền văn hóa đa dạng giàu bản sắc dân tộc. 

C. là nơi gặp gỡ nhiều luồng di cư lớn trong lịch sử. 

D. tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa của thế giới. 

Câu 10: Tây Bắc có mật độ dân số thấp hơn so với Đông Bắc chủ yếu do 

A. địa hình hiểm trở, khí hậu khắc nghiệt, lịch sử khai thác muộn. 

B. nhiều thiên tai, địa hình hiểm trở, có ít tài nguyên khoáng sản. 

C. nền kinh tế còn lạc hậu, địa hình hiểm trở, cơ sở vật chất kĩ thuật còn nghèo. 



D. khí hậu khắc nghiệt, nhiều thiên tai, là địa cư trú của nhiều dân tộc ít người. 

III. Vận dụng 

Câu 1: Đẩy mạnh phát triển công nghiệp ở trung du và miền núi nước ta nhằm mục đích 

chủ yếu nào sau đây? 

A. Giảm tỉ lệ gia tăng dân số, giải quyết việc làm.  B. Phân bố lại dân cư và lao động 

giữa các vùng.  

C. Tăng dân tỉ lệ dân thành thị trong cơ cấu dân số.  D. Phát huy truyền thồng sản xuất 

các tộc ít người. 

Câu 2: Số dân đông, tăng nhanh là trở ngại lớn cho vấn đề kinh tế - xã hội nào sau đây? 

A. Phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. 

B. Phát triển kinh tế, tạo việc làm cho người lao động và ổn định đời sống. 

C. Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần và tinh thần, cải thiện môi trường. 

D. Phát triển kinh tế, ổn định đời sống vật chất, bảo vệ tài nguyên môi trường. 

Câu 3: Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên của nước ta giảm do nguyên nhân chủ yếu nào 

sau đây? 

A. Thực hiện công tác kế hoạch hoá gia đình. B. Chính sách dân số kế hoạch hoá 

gia đình. 

C. Tăng cường giáo dục dân số ở nhà trường. D. Thực hiện có hiệu quả Pháp lệnh 

dân số. 

Câu 4: Gia tăng tự nhiên dân số nước ta từ giữa thế kỉ XX trở về trước thấp là do 

A. tỉ suất sinh thấp, tỉ suất tử thấp. B. tỉ suất sinh thấp, tỉ suất tử cao. 

C. tỉ suất gia tăng cơ học thấp. . D. tỉ suất sinh cao, tỉ suất tử cao. 

Câu 5: Dân cư nước ta có nhiều thành phần dân tộc gây khó khăn chủ yếu nào sau đây? 

A. Khác biệt về tập quán canh tác. B. Khác biệt văn hóa. 

C. Khác biệt ngôn ngữ. D. Chênh lệch trình độ phát triển. 

LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM 

I. Nhận biết 

Câu 1: Chất lượng nguồn lao động của nước ta ngày càng được nâng cao chủ yếu là do 

A. số lượng lao động trong các công ty liên doanh tăng lên. 

B. phát triển mạnh ngành công nghiệp và dịch vụ nông thôn. 

C. những thành tựu trong phát triển văn hóa, giáo dục, y tế. 

D. mở thêm nhiều các trung tâm đào tạo và hướng nghiệp. 

Câu 2: Đặc điểm nào sau đây không đúng với nguồn lao động nước ta hiện nay? 

A. Nguồn lao động bổ sung khá lớn. B. Tỉ lệ qua đào tạo còn khá thấp. 

C. Có tác phong công nghiệp cao. D. Chất lượng ngày càng nâng lên. 

Câu 3: Khu vực nào sau đây ở nước ta có tỉ lệ lao động thất nghiệp cao nhất? 

A. Đồi trung du. B. Cao nguyên. C. Thành thị. D. Nông 

thôn. 

Câu 4: Đặc điểm nào sau đây không phải ưu điểm của nguồn lao động nước ta? 

A. Tiếp thu nhanh khoa học và công nghệ. B. Số lượng đông, tăng nhanh. 

C. Cần cù, có nhiều kinh nghiệm trong sản xuất. D. Tỉ lệ người lao động có trình độ 

cao còn ít. 



Câu 5: Chiến lược phát triển dân số hợp lí và sử dụng hiệu quả nguồn lao động nước ta 

không có nội dung nào sau đây? 

A. Xây dựng chính sách chuyển cư phù hợp. B. Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp 

ở nông thôn. 

C. Kiềm chế tốc độ tăng dân số. D. Tăng cường xuất khẩu lao động. 

Câu 6: Đặc điểm nào sau đây không đúng với nguồn lao động nước ta? 

A. Dồi dào, tăng nhanh. B. Trình độ cao chiếm ưu thế. 

C. Phân bố không đều. D. Thiếu tác phong công nghiệp. 

Câu 7: Người lao động nước ta có nhiều kinh nghiệm sản xuất nhất trong lĩnh vực 

A. công nghiệp. B. thương mại. C. du lịch. D. nông 

nghiệp. 

Câu 8: Cơ cấu sử dụng lao động theo ngành nước ta đang chuyển dịch theo hướng 

A. giảm tỉ trọng lao động của nhóm ngành dịch vụ và công nghiệp. 

B. tăng tỉ trọng lao động của nhóm ngành nông, lâm, ngư nghiệp. 

C. tăng tỉ trọng lao động của nhóm ngành công nghiệp - xây dựng. 

D. giảm tỉ trọng lao động của nhóm ngành công nghiệp - xây dựng. 

Câu 9: Cơ cấu lao động theo các ngành kinh tế của nước ta đang có sự chuyển dịch theo 

hướng 

A. Giảm tỉ trọng lao động ở khu vực công nghiệp - xây dựng. 

B. Giảm tỉ trọng lao động ở khu vực nông - lâm - ngư nghiệp. 

C. Tăng tỉ trọng lao động ở khu vực ngoài Nhà nước. 

D. Tăng tỉ trọng lao động ở khu vực có vốn đầu tư nước ngoài. 

Câu 10: Cơ cấu lao động có việc làm phân theo trình độ chuyên môn kĩ thuật của nước ta 

thay đổi theo xu hướng nào sau đây? 

A. Đã qua đào tạo giảm, có chứng chỉ nghề sơ cấp tăng. 

B. Chưa qua đào tạo giảm, trung học chuyên nghiệp giảm. 

C. Đã qua đào tạo tăng, chưa qua đào tạo ngày càng giảm. 

D. Chưa qua đào tạo tăng, đại học và trên đại học giảm dần. 

II. Thông hiểu 

Câu 1: Biện pháp chủ yếu để giải quyết tình trạng thất nghiệp ở thành thị nước ta hiện 

nay là 

A. xây dựng các nhà máy công nghiệp quy mô lớn. 

B. phân bố lại lực lượng lao động trên quy mô cả nước. 

C. hợp tác lao động quốc tế để xuất khẩu lao động. 

D. đẩy mạnh phát triển công nghiệp và dịch vụ ở đô thị. 

Câu 2: Để sử dụng có hiệu quả quỹ thời gian lao động dư thừa ở nông thôn, biện pháp tốt 

nhất là 

A. khôi phục các nghề thủ công. B. tiến hành thâm canh, tăng vụ. 

C. phát triển kinh tế hộ gia đình. D. khai hoang mở rộng diện tích. 

Câu 3: Quá trình phân công lao động xã hội ở nước ta chậm chuyển biến, chủ yếu là do 

A. năng suất và thu nhập của lao động còn thấp. B. cơ sở hạ tầng kinh tế chưa phát 

triển đồng bộ. 



C. chưa sử dụng triệt để quỹ thời gian lao động. D. tỉ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm 

còn cao. 

Câu 4: Nguyên nhân nào sau đây là chủ yếu làm cho thu nhập bình quân của lao động 

nước ta thuộc loại thấp so với thế giới? 

A. Năng suất lao động chưa cao. B. Tỉ lệ lao động nông nghiệp còn 

lớn. 

C. Hệ thống cơ sở hạ tầng lạc hậu. D. Lao động thiếu tác phong công 

nghiệp. 

Câu 5: Chính sách mở cửa, hội nhập đã làm cho cơ cấu lao động theo thành phần kinh tế 

thay đổi theo hướng nào sau đây? 

A. Nhà nước giảm, ngoài nhà nước tăng, có vốn đầu tư nước ngoài tăng. 

B. Nhà nước biến động, ngoài nhà nước giảm, có vốn đầu tư nước ngoài tăng. 

C. Nhà nước giảm, ngoài nhà nước giảm, có vốn đầu tư nước ngoài tăng. 

D. Nhà nước giảm, ngoài nhà nước biến động, có vốn đầu tư nước ngoài tăng. 

Câu 6: Xuất khẩu lao động có ý nghĩa như thế nào trong giải quyết vấn đề việc làm ở 

nước ta? 

A. Giúp phân bố lại dân cư và nguồn lao động. 

B. Góp phần đa dạng hóa các hoạt động sản xuất. 

C. Hạn chế tình trạng thất nghiệp và thiếu việc làm. 

D. Đa dạng các loại hình đào tạo lao động trong nước. 

Câu 7: Nguyên nhân nào sau đây làm cho việc làm trở thành vấn đề kinh tế - xã hội lớn ở 

nước ta hiện nay? 

A. Tỉ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm trên cả nước còn lớn. 

B. Số lượng lao động tăng nhanh hơn so với số việc làm mới. 

C. Nguồn lao động dồi dào trong khi kinh tế chậm phát triển. 

D. Nguồn lao động dồi dào trong khi chất lượng lao động thấp. 

Câu 8: Thu nhập bình quân của nước ta thuộc loại thấp so với thế giới là do 

A. phần lớn lao động làm dịch vụ. B. năng suất lao động thấp. 

C. phần lớn lao động sản xuất tiểu thủ công nghiệp. D. lao động chỉ chuyên sâu một 

nghề. 

Câu 9: Phát biểu nào sau đây không đúng với đặc điểm của lao động của nước ta? 

A. Nguồn lao động dồi dào và tăng nhanh. 

B. Đội ngũ công nhân kĩ thuật lành nghề thiếu nhiều. 

C. Chất lượng lao động ngày càng được nâng lên. 

D. Lực lượng lao động có trình độ cao đông đảo. 

Câu 10: Lao động nước ta đang có xu hướng chuyển từ khu vực quốc doanh sang các 

khu vực khác vì 

A. Khu vực quốc doanh làm ăn không có hiệu quả. 

B. Kinh tế nước ta đang từng bước chuyển sang cơ chế thị trường. 

C. Tác động của công nghiệp hoá và hiện đại hoá. 

D. Nước ta thực hiện nền kinh tế mở, thu hút đầu tư từ nước ngoài. 

III. Vận dụng 



Câu 1: Đâu không phải là biện pháp quan trọng nhằm giải quyết việc làm ở nông thôn 

nước ta? 

A. Đa dạng hoá các hoạt động sản xuất địa phương. 

B. Thực hiện tốt chính sách dân số, sức khoẻ sinh sản. 

C. Coi trọng kinh tế hộ gia đình, phát triển kinh tế hàng hoá. 

D. Phân chia lại ruộng đất, giao đất giao rừng cho nông dân. 

Câu 2: Đặc điểm nổi bật của lao động nông nghiệp ở Đông Nam Bộ là có 

A. khả năng thích ứng nhanh với cơ chế thị trường. 

B. trình độ cao trong khai thác, chế biến thủy hải sản. 

C. kinh nghiệm trong đấu tranh, chinh phục tự nhiên. 

D. trình độ thâm canh cây lương thực cao nhất cả nước. 

Câu 3: Tình trạng thiếu việc làm ở khu vực nông thôn nước ta vẫn còn gay gắt do nguyên 

nhân nào dưới đây? 

A. Sản xuất nông nghiệp mang tính mùa vụ cao. B. Lao động có kĩ thuật cao chiếm tỉ 

lệ thấp. 

C. Sản xuất nông nghiệp mang tính tự túc, tự cấp. D. Tình trạng di cư từ nông thôn 

ra thành thị. 

IV. Vận dụng cao 

Câu 1: Để người lao động có thể tự tạo việc làm và tham gia vào các đơn vị sản xuất dễ 

dàng hơn, nước ta cần chú trọng biện pháp nào dưới đây? 

A. Đẩy mạnh xuất khẩu lao động. B. Đẩy mạnh sản xuất hàng xuất 

khẩu. 

C. Đa dạng hóa các hoạt động sản xuất. D. Đa dạng hóa các loại hình đào tạo 

lao động. 

Câu 2: Hậu quả nghiêm trọng nhất của tình trạng di dân tự do đến những vùng trung du 

và miền núi là 

A. mất cân đối tỷ số giới tính các vùng. 

B. các vùng xuất cư thiếu hụt lao động. 

C. làm tăng thêm khó khăn cho vấn đề việc làm vùng nhập cư. 

D. tài nguyên và môi trường vùng nhập cư bị suy giảm nhanh. 

Câu 3: Sự thay đổi mạnh mẽ cơ cấu sử dụng lao động xã hội của nước ta là do 

A. tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh và nguồn lao động rất dồi dào. 

B. phân công lao động giữa các ngành chưa hợp lí. 

C. phân công lao động trong từng ngành chưa hợp lí. 

D. tác động của cách mạng khoa học kĩ thuật và quá trình đổi mới. 

 

HẾT 


