
CHỦ ĐỀ 2 

 

HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT NÔNG  - LÂM NGHIỆP, THUỶ SẢN;  

CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG Ở BÌNH PHƯỚC 

 

MỤC TIÊU CẦN ĐẠT 

– Trình bày được vai trò của nông – lâm nghiệp, thuỷ sản, công nghiệp và 

xây dựng trong quá trình phát triển kinh tế ở địa phương. 

– Phân tích được các thế mạnh, hạn chế trong sản xuất nông – lâm 

nghiệp, thuỷ sản; công nghiệp và xây dựng ở địa phương. 

– Trình bày được sự phát triển, phân bố và chuyển dịch cơ cấu các ngành 

kinh tế ở địa phương. 

 

 

 

 
Hình 2.1. Cổng chào khu công nghiệp Minh Hưng – Hàn Quốc 

 

MỞ ĐẦU 

 Bình Phước là tỉnh có tiềm năng rất lớn về phát triển nông – lâm nghiệp, 

công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp. Làm thế nào để khai thác và phát huy hết 

tiềm năng đó trong quá trình hội nhập là mục tiêu tỉnh Bình Phước đã, đang và 

sẽ hướng tới.  



KHAI THÁC KIẾN THỨC MỚI 

1. Vai trò của ngành nông – lâm nghiệp, thuỷ sản và công nghiệp –xây dựng 

? Dựa vào thông tin trong bài và những hiểu biết, hãy: 

– Cho biết cơ cấu kinh tế của tỉnh Bình Phước gồm các ngành nào? 

– Nêu vai trò của ngành nông – lâm nghiệp, thuỷ sản; công nghiệp vàxây dựng 

trong cơ cấu kinh tế của tỉnh Bình Phước? Lấy ví dụ minh hoạ cụ thể. 

 1.1. Vai trò của nông – lâm nghiệp, thuỷ sản 

– Ngành nông nghiệp, thuỷ sản đóng vai trò quan trọng, đóng góp khá lớn vào  

sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Năm 2020, cơ cấu tổng sản phẩm khu vực nông, 

lâm nghiệp và thuỷ sản chiếm tỉ trọng 30,95% tổng sản phẩm trên địa bàn Bình Phước. 

Sự phát triển của ngành này trước hết dựa vào thế mạnh của các nguồn lực tự nhiên 

(đất đai, khí hậu, nguồn nước,…) và các nguồn lực kinh tế – xã hội (dân cư, nguồn lao 

động, chính sách phát triển kinh tế,…). 

– Bình Phước là tỉnh chuyên trồng các cây công nghiệp lâu năm (cao su, hồ 

tiêu, cà phê, điều,…), cây ăn quả (sầu riêng, chôm chôm, nhãn,…) nhờ có điều kiện tự 

nhiên thuận lợi (đất đai phì nhiêu, lượng mưa nhiều,…), nông dân có kinh nghiệm sản 

xuất, thị trường ngày càng mở rộng,… Đây là nguồn cung cấp nông sản hàng hoá phục 

vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu: trái cây đặc sản, rau màu– thực phẩm, thịt lợn, 

thịt bò, thịt gia cầm có chất lượng. 

– Các cơ sở chế biến nông – lâm nghiệp, thủy sản không ngừng gia tăng đã tạo 

thêm việc làm và tăng thu nhập cho người dân nông thôn. 

– Giữ gìn cân bằng sinh thái, góp phần bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi 

trường của tỉnh Bình Phước nói riêng và nước ta nói chung.  

 

Em có biết 

Năm 2020, tổng sản phẩm trên địa bàn theo giá so sánh phân theo khu vực kinh 

tế của tỉnh Bình Phước đạt khoảng 43 443 tỉ đồng. Trong đó riêng khu vực nông – lâm 

nghiệp và thuỷ sản đóng góp 13 445 tỉ đồng, chiếm khoảng 30,95% GDRP. Tốc độ 

tăng trưởng khu vực này tăng 9,32% so với năm 2019. 

 

 1.2.Vai trò của ngành công nghiệp – xây dựng 

– Ngành công nghiệp – xây dựng đóng góp tỉ trọng ngày càng cao vào GDRP 

của tỉnh Bình Phước và cả nước. Năm 2020, khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 

30,11% tổng sản phẩm trên địa bàn Bình Phước, với giá trị đạt gần 13 081 tỉ đồng.  

– Góp phần thúc đẩy tốc độ tăng trưởng kinh tế chung của tỉnh (Năm 2020, khu 

vực công nghiệp – xây dựng đóng góp 3,28 % vào tăng trưởng kinh tế chung của tỉnh); 

thúc đẩy sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh Bình Phước; tạo nguồn hàng hoá, sản 

phẩm xuất khẩu; cung cấp tư liệu sản xuất cho các ngành kinh tế khác. 

– Góp phần tạo việc làm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng thu nhập 

cho dân cư, cải thiện chất lượng cuộc sống. 

– Ngành công nghiệp và xây dựng tạo tiền đề vững chắc củng cố an ninh quốc 

phòng cho khu vực và đất nước. 

– Khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên. 



 

 

Hình 2.2. Mỏ đá Lộc Thiện, huyện Lộc Ninh 

2. Các thế mạnh, hạn chế trong sản xuất nông – lâm nghiệp, thuỷ sản; công 

nghiệp vàxây dựng 

? Đọc thông tin trong bài và những hiểu biết của bản thân, em hãy: 

– Nêucác thế mạnh về tự nhiên và kinh tế – xã hội có ảnh hưởng như thế nào 

đến sản xuất nông – lâm nghiệp, thuỷ sản ở tỉnh Bình Phước. 

– Lấy ví dụ minh hoạ cụ thể. 

 2.1. Nông – lâm nghiệp, thuỷ sản 

 a. Thế mạnh 

– Tự nhiên 

+ Quỹ đất nông nghiệp năm 2020 của Bình Phước đạt khoảng616 307 ha, chiếm 

89,7% diện tích tự nhiên, đất đai màu mỡ, nguồn nước ngọt quanh năm thuận tiện cho 

việc canh tác nông nghiệp, đặc biệt là trồng trọt. 

+ Nguồn nguyên liệu sẵn có phong phú của địa phương để sản xuất thức ăn chăn 

nuôi. 

+ Bình Phước có nhiều sông, hồ lớn có thể nuôi cá nước ngọt và cung cấp nước 

cho sản xuất và sinh hoạt. 

+ Diện tích rừng còn khá lớn, duy trì trên 172 nghìn ha, góp phần bảo vệ môi 

trường khu vực thượng nguồn các dòng sông, ổn định mực nước ngầm, phục vụ sản 

xuất nông nghiệp và các hoạt động kinh tế khác. 

– Kinh tế – xã hội 

+ Lực lượng lao động dồi dào, có khả năng tiếp cận với khoa học, công nghệ 

mới và nhanh chóng áp dụng các thành tựu vào sản xuất nhằm nâng cao năng suất, 

chất lượng, hiệu quả kinh tế trong nông nghiệp. 

+ Phát triển kết cấu hạ tầng,mạng lưới các chợ, trung tâm thương mại gắn với 

tiêu thụ nông sản. 

+ Thị trường tiêu thụ ngày càng mở rộng và đẩy mạnh phát triển thương mại 

điện tử trong tiêu thụ nông sản. 



 b. Hạn chế 

– Tự nhiên: thiên tai (hạn hán, dông lốc, mưa đá,…) xuất hiện với tần xuất ngày 

càng nhiều, mức độ ảnh hưởng ngày càng lớn đối với đời sống và sản xuất. 

– Kinh tế – xã hội 

+ Thị trường xuất khẩu nông sản có mở rộng như chưa thật sự bền vững, giá vật 

tư nông nghiệp tăng theo từng năm. 

+ Dịch bệnh (heo tai xanh, lở mồm long móng, cúm gia cầm,…) trên đàn vật 

nuôi diễn biến phức tạp. 

+ Chính sách khuyến khích, hỗ trợ, kêu gọi đầu tư chưa thật sự hấp dẫn và đáp 

ứng yêu cầu thu hút doanh nghiệp.   

 2.2. Công nghiệp – xây dựng 

? Đọc thông tin trong bài và những hiểu biết của bản thân, em hãy: 

– Phân tích các thế mạnh kinh tế – xã hội ảnh hưởng đến sự phát triển và phân 

bố ngành công nghiệp – xây dựng.  

– Việc thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước có vai trò như thế nào đối với sự 

phát triển công nghiệp –xây dựng ở Bình Phước? 

 a. Thế mạnh 

– Tự nhiên 

+ Tài nguyên đá, đất sét, cát sông là nguyên liệu dùng trong xây dựng, sản xuất 

gạch và làm gốm. Ngoài ra, tỉnh đã và đang khai thác các loại tài nguyên khoáng sản 

khác để phục vụ cho nền kinh tế. 

+ Cung cấp nguồn nguyên liệu tại chỗ để phát triển công nghiệp chế biến từ sản 

phẩm nông – lâm nghiệp, thủy sản.  

– Kinh tế– xã hội 

+ Cơ sở vật chất và hạ tầng kĩ thuật ngày càng được cải thiện nhờ có chính sách 

ưu tiên đầu tư và phát triển của tỉnh. 

+ Nguồn lao động qua đào tạo ngày càng nhiều thông qua hệ thống các trường 

đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề trong và ngoài tỉnh với chất 

lượng tốt hơn. 

+ Thị trường xuất khẩu không ngừng mở rộng, tập trung ở các thị trường truyền 

thống như ASEAN, EU, Bắc Mỹ. 

+ Chính sách mời gọi đầu tư ngày càng hợp lí, cởi mở. 

 b. Hạn chế:ô nhiễm môi trường, các vấn đề lãng phí tài nguyên, thiếu vốn,…  

 

3. Sự phát triển, phân bố và chuyển dịch cơ cấu các ngành kinh tế của tỉnh Bình 

Phước 

3.1. Sự phát triển, phân bố các ngành nông – lâm nghiệp, thuỷ sản; công nghiệp 

vàxây dựng 

a. Nông – lâm nghiệp, thủy sản 

? Đọc thông tin trong bài và những hiểu biết của bản thân, em hãy: 

– Kể tên một số huyện (thị xã, thành phố) trồng lúa, cây ăn quả, hoa màu và nuôi 

thuỷ sản nước ngọt nổi tiếng ở Bình Phước. 

– Nêu xu hướng chuyển đổi nền nông nghiệp Bình Phước theo hướng phát triển 



bền vững. 

*Trồng trọt 

Xu hướng chuyển đổi, giảm dần diện tích trồng cây lương thực (lúa, ngô, sắn,…) 

kém hiệu quả, tăng dần diện tích trồng các loại cây công nghiệp lâu năm (cao su, cà 

phê, hồ tiêu, điều,…). 

– Diện tích gieo trồng cây lương thực có hạt trên địa bàn tỉnh Bình Phước giảm 

từ 16 810ha (năm 2016) xuống còn 14 475 ha (năm 2020). Sản lượng cây lượng thực 

giảm từ 56 877 tấn (năm 2016) xuống còn 53 994 tấn (năm 2020). Vùng trồng cây 

lương thực tập trung chủ yếu ở các huyện Lộc Ninh, Bù Đốp, Bù Đăng. 

– Diện tích cây lâu năm đạt 429 788 ha (năm 2020), tăng 5 772 ha so với năm 

2019 và đã hình thành nhiều vùng chuyên canh như cà phê (Bù Đăng), cây cao su 

(Hớn Quản, Đồng Phú, Bù Đăng, Lộc Ninh,…), hồ tiêu (Lộc Ninh, Bù Đốp), điều (Bù 

Đăng, Bù Gia Mập, Phú Riềng,…), cây ăn quả (Bù Đăng, Bù Đốp, Bình Long),… Một 

số sản phẩm đã xây dựng được thương hiệu hoặc chỉ dẫn địa lí, nhiều hợp tác xã, có 

thương hiệu uy tín để tổ chức tiêu thụ sản phẩm.  

– Cây màu (các loại cây hàng năm khác): rau đậu các loại, khoai lang, bắp, mía.. 

giảm diện tích là do thị trường chưa ổn định, đầu ra bấp bênh,… 

 

  

Hình 2.3. Cây sầu riêng 

(huyện Bù Đốp) 

Hình 2.4.Vườn trồng điều  

(huyện Bù Gia Mập) 

 

* Chăn nuôi 

Đàn bò có38 640 con (năm 2020) và tăng ổn định trong những năm gần đây  

2016 - 2020. Đàn lợn có848,4 nghìn con (năm 2020), tăng hơn 150 nghìn con so với 

năm 2019. Đàn gia cầm của tỉnh hiện có 7,36 triệu con, chăn nuôi gia cầm có mức tăng 

trưởng liên tục trong những năm qua (2016 – 2020). Chăn nuôi tập trung chủ yếu ở các 

huyện Lộc Ninh, Hớn Quản, Đồng Phú và Bù Đốp. 



 

Hình 2.5. Mô hình nuôi lợn theo phương thức công nghiệp ở Bình Phước. 

 

* Lâm nghiệp 

Ngành lâm nghiệp tuy chiếm tỉ trọng rất thấp trong nền kinh tế nhưng có vai trò 

quan trọng đối với môi trường sinh thái của tỉnh Bình Phước. Thời gian tới, tỉnh cần 

tập trung bảo vệ, khoang nuôi tái sinh, trồng và chăm sóc rừng; duy trì diện tích rừng 

trên 172 nghìn ha; tiếp tục giao khoán toàn bộ diện tích rừng cho nhân dân; quản lí, 

bảo vệ, phát triển và sử dụng bền vững ba loại rừng: rừng sản xuất, rừng phòng hộ, 

rừng đặc dụng. 

* Thuỷ sản 

Sản lượng thuỷ sản có xu hướng giảm, từ 5 395 tấn (năm 2016) xuống còn 4 678 

(năm 2020). Bình Phướcnuôi cá nước ngọt, rong tảo, cá và sinh vật cảnh,… tập trung ở 

các huyện Bù Đăng, Đồng Phú, Phú Riềng,… trên cơ sở tận dụng diện tích mặt nước 

sông ngòi, ao hồ. Thời gian tới, Bình Phước ưu tiên phát triển ngành thuỷ sản theo 

hướng sản xuất hàng hoá gắn với công nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ; nuôi 

trồng thuỷ sản phải gắn liền với bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản, môi trường và phòng 

chóng dịch bệnh nhằm bảo đảm phát triển bền vững, đạt hiệu quả kinh tế cao và ổn 

định; đẩy mạnh mô hình kinh tế hộ gia đình trong phát triển ngành nuôi trồng và đánh 

bắt thuỷ sản. 

 

Hình 2.6.Nuôi cá nước ngọt (huyện Chơn Thành) 

 

b. Công nghiệp – xây dựng 



Từ nền công nghiệp có quy mô sản xuất nhỏ, qua hơn 20 năm tái lập tỉnh đến 

nay ngành công nghiệp tỉnh có bước phát triển khá.  

Bảng 3.1. Chỉ số sản xuất công nghiệp phân theo ngành, giai đoạn 2016-2020 

Đơn vị: % 

Năm 2016 2017 2018 2019 2020 

Chỉ số sản xuất công 

nghiệp 

109,34 110,43 113,97 119,61 111,34 

Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Bình Phước 2020 

? Quan sát bảng 3.1 và dựa vào kiến thức đã học, hãy nhận xét và giải thích: 

– Tốc độ phát triển sản xuất ngành công nghiệp của Bình Phước giai đoạn 

(2016 – 2020) có sự thay đổi như thế nào? 

– Ở địa phương em đang sống, có những ngành công nghiệp nào? 

Cơ cấu ngành công nghiệp bao gồm: ngành khai khoáng; chế biến, chế tạo, sản 

xuất và phân phối điện, khí đốt, hơi nước và điều hòa không khí; cung cấp nước, hoạt 

động quản lí và xử lí rác thải, nước thải. 

Cơ cấu ngành công nghiệp đang có sự chuyển dịch. Năm 2018, tỉ trọng đóng 

góp của nhóm ngành khai thác vật liệu xây dựng, khai khoáng 1,03%, nhóm ngành 

công nghiệp chế biến 95,22%, công nghiệp sản xuất, phân phối điện, nước 3,75%.  

Ngoài ra, tỉnh còn chú trọng phát triển các ngành tiểu thủ công nghiệp truyền 

thống như sản xuất mĩ nghệ, đồ gốm, làm nhang, dệt thổ cẩm, gạch ngói nung, đan lát 

mây tre nứa,… 

 

 
 

Hình 2.7.Nghề đan lát  Hình 2.8. Nghề dệt thổ cẩm 

 

*Phân bố công nghiệp 

? Đọc thông tin trong bài và những hiểu biết, hãy cho biết sự phân bố công nghiệp 

Bình Phước tập trung các khu công nghiệp chủ yếu nào? Giới thiệu khái quát các khu 

công nghiệp đó? 

– Khu công nghiệp:  

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Bình Phước có các khu công nghiệp đã được đầu tư, 

xây dựng và mở rộng như KCN Bắc Đồng Phú, KCN Nam Đồng Phú, KCN Đồng 

Xoài, KCN Becamex Bình Phước, KCN Minh Hưng – Hàn Quốc, KCN Chơn Thành I 

và II,… 

Thời gian tới, tỉnh sẽ có gần 20 khu công nghiệp liên hợp, đa ngành có diện tích 

lớn như KCN liên hợp Đồng Phú (6 162 ha), KCN Đồng Nơ (3 500 ha), KCN Lộc 



Ninh (2 650 ha), KCN Becamex – Bình Phước (4 600 ha),… 

 

Hình 2.9. Lược đồ phân bố công nghiệp tỉnh Bình Phước 

3.2. Chuyển dịch cơ cấu các ngành kinh tế 

 Trong thời gian qua, tỉnh Bình Phước đã có nhiều chính sách mời gọi, đầu tư 

nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng giảm dần tỉ trọng nông – lâm nghiệp, 

thủy sản, tăng dần tỷ trọng các ngành công nghiệp – xây dựng và dịch vụ. 

a. Nông – lâm nghiệp, thủy sản 

Mục tiêu tái cơ cấu nông nghiệp là từng bước giảm tỉ trọng ngành trồng trọt, 

tăng tỉ trọng ngành chăn nuôi, dịch vụ và thủy sản. Đồng thời nhân rộng các mô hình 

sản xuất nông sản sạch, đạt chứng nhận tiêu chuẩn hàng hóa để hội nhập quốc tế.  



Hiện nay, giá trị sản xuất nông nghiệp, thủy sản vẫn tăng trưởng nhưng với 

chiều hướng chậm lại. Nguyên nhân là sản xuất còn mang tính mô hình, quy mô nhỏ, 

nông dân thiếu thông tin về thị trường, chưa gắn kết giữa sản xuất và tiêu thụ, chưa 

phát triển mạnh sản phẩm nông sản hàng hoá hướng đến xuất khẩu; kinh tế tập thể 

trong nông nghiệp chưa đủ mạnh, kinh tế trang trại chậm phát triển nên chưa tạo động 

lực cho chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp phát triển bền vững. 

b.Công nghiệp– xây dựng 

Công nghiệp đang giữ mức tăng trưởng khá và phát triển theo định hướng công 

nghiệp hoá – hiện đại hoá. Giảm dần và phát triển hợp lý ngành công nghiệp khai thác, 

chế biến khoáng sản; tăng dần tỷ trọng các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo. Ngoài 

ra, tỉnh còn đẩy mạnh phát triển công nghiệp chế biến nông sản, thực phẩm gắn với 

các vùng sản xuất tập trung; phát triển công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng, công 

nghiệp cơ khí phục vụ nông nghiệp, nông thôn. 

Tuy nhiên tỷ trọng công nghiệp trong GRDP vẫn còn thấp, quy mô sản xuất của 

doanh nghiệp còn nhỏ, lực lượng lao động có trình độ tay nghề chưa cao, thiếu tác 

phong công nghiệp. Kết cấu hạ tầng giao thông phục vụ phát triển công nghiệp còn 

hạn chế, cơ chế, chính sách khuyến khích hiện tại chưa hấp dẫn, chưa có dự án đầu tư 

sản xuất công nghiệp quy mô lớn mang tính động lực. Mối liên kết, tác động qua lại 

giữa khu, cụm công nghiệp, giữa các ngành kinh tế còn hạn chế, chưa thực sự hỗ trợ 

lẫn nhau trong phát triển. 

? Đọc thông tin trong bài và những hiểu biết của bản thân, hãy trình bày sự 

chuyển dịch nội bộ ngành nông – lâm nghiệp, thủy sản; công nghiệp và xây dựng. Nêu 

những hạn chế trong chuyển dịch ngành kinh tế ở tỉnh Bình Phước. 

 

4. Các biện pháp để phát triển hợp lí các ngành nông nghiệp, thủy sản; công 

nghiệp và xây dựng ở Bình Phước 

? Dựa vào thông tin trong bài và những hiểu biết của bản thân, hãy nêu các 

giải pháp phát triển hợp lí các ngành nông – lâm nghiệp,thuỷ sản; công nghiệp vàxây 

dựng của tỉnh Bình Phước. 

4.1.Ngành nông nghiệp, thủy sản 

– Chuyển đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp thuần túy sang phát triển kinh tế 

nông nghiệp hiệu quả, đa dạng, theo yêu cầu của thị trường. 

– Phát triển theo hướng nông nghiệp sạch, công nghệ cao, thích ứng biến đổi 

khí hậu. 

– Phát triển thương hiệu các sản phẩm nông nghiệp chủ lực, nhân rộng các mô 

hình sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với phát triển hợp tác xã nông nghiệp.  

– Tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng cho nuôi trồng thủy sản, phát triển và xây 

dựng mạng lưới cung ứng giống thủy sản; tạo môi trường thuận lợi để thu hút doanh 

nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, nhất là doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu 

nông-thủy sản và hoạt động khởi nghiệp trong nông nghiệp. 

– Tiếp tục đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội, trọng tâm là kết cấu hạ tầng đô 

thị, giao thông phục vụ sản xuất nông nghiệp 

4.2. Ngành công nghiệp – xây dựng 

– Phát triển công nghiệp chế biến từ nguyên liệu của ngành nông nghiệp, công 

nghiệp phục vụ nông nghiệp và nông thôn.  



– Tiếp tục hoàn thiện hạ tầng các khu, cụm công nghiệp; khai thác và sử dụng 

hiệu quả các tiềm năng, lợi thế địa phương. 

– Sắp xếp và tổ chức lại sản xuất một số ngành, sản phẩm công nghiệp theo 

hướng đảm bảo phát triển sản xuất ổn định, bền vững, không gây ảnh hưởng đến môi 

trường sinh thái. 

– Tập trung phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và 

cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nhất là nguồn nhân lực lãnh đạo, quản lý và 

lao động có tay nghề cao. 

– Đẩy mạnh thu hút các dự án đầu tư vào đô thị thương mại nông nghiệp chất 

lượng cao, công nghiệp chế biến và dịch vụ du lịch. 

 

LUYỆN TẬP 

1. Hãy vẽ sơ đồ thể hiện vai trò của các ngành nông nghiệp, thuỷ sản; công 

nghiệp – xây dựng. 

2. Đề xuất một số giải pháp phát triển nông – lâm nghiệp, thuỷ sản; công nghiệp 

vàxây dựng theo hướng phát triển bền vững của Bình Phước. 

 

VẬN DỤNG 

1. Em hãy lựa chọn và tìm hiểu tư liệu về các tuyến công nghiệp và cụm công 

nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước. 

2. Tìm hiểu một số loại cây được trồng nhiều ở địa phương em (vai trò của cây 

trồng đó, tại sao cây trồng đó lại được trồng nhiều...). 

3.Thiết kế một chuyến tham quan và tìm hiểu thực tế các làng nghề, khu công 

nghiệp trong 1 ngày. Viết báo cáo thu hoạch sau khi tham quan thực tế. 

 


