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MỞ ĐẦU 

1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 

Địa lý địa phƣơng (ĐLĐP) là một bộ phận của địa lý đất nƣớc, bao gồm địa lý 

các cấp tỉnh, thành phố, huyện, thị xã hoặc một địa khu cụ thể. Việc nghiên cứu 

ĐLĐP giúp ta tìm hiểu và đánh giá tiềm năng các điều kiện tự nhiên, tài nguyên 

thiên nhiên, dân cƣ và xã hội của mỗi địa phƣơng. Từ đó nâng cao ý thức trách 

nhiệm của con ngƣời đối với quê hƣơng mình đồng thời chuẩn bị cho thế hệ trẻ 

hành trang trên đƣờng lập nghiệp trong tƣơng lai. Với vai trò to lớn đó, ĐLĐP ngày 

càng đƣợc coi trọng trong chƣơng trình và sách giáo khoa (CT&SGK) Địa lý trong 

trƣờng phổ thông. 

Trƣớc đây, việc dạy học ĐLĐP trong trƣờng phổ thông tỉnh Thái Nguyên 

chƣa đƣợc coi trọng đúng mức; hiện nay đã đƣợc chú ý nhiều hơn, nhất là từ khi 

CT&SGK mới dành 4 tiết với ĐL 9 và 2 tiết với ĐL 12 dành cho địa lí cấp tỉnh, 

thành phố. Việc biên soạn và xuất bản tập tài liệu “Địa lý tỉnh Thái Nguyên” của Sở 

Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Thái Nguyên và “Địa lý tỉnh Thái Nguyên”  

của các nhà giáo Trịnh Trúc Lâm (chủ biên), Nguyễn Quận [16] là bƣớc khởi đầu 

quan trọng cho nghiên cứu  địa lí tỉnh Thái Nguyên. Tuy nhiên, so với yêu cầu về 

đổi mới CT&SGK cũng nhƣ đổi mới phƣơng pháp dạy học (PPDH), tập tài liệu này 

cũng còn nhiều hạn chế, bất cập trƣớc những  thay đổi của công cuộc đổi mới và hội 

nhập.  

Mặt khác, thực tế dạy học ĐLĐP ở một số huyện của tỉnh Thái Nguyên, đặc 

biệt là ở khu vực vùng sâu vùng xa còn rất hạn chế. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến 

tình trạng trên; đó là thiếu tài liệu với tƣ cách nhƣ là một cuốn sách giáo khoa cần 

thiết về ĐLĐP, thiếu thiết bị và đồ dùng dạy học, trình độ dân trí nói chung còn 

thấp và năng lực nhận thức của học sinh nhiều hạn chế. Đại bộ phận học sinh ở các 

huyện đều thuộc vùng dân tộc thiểu số và khu vực đặc biệt khó khăn (ĐBKK); cơ 

sở vật chất còn thiếu thốn, quỹ thời gian dành cho lao động nhiều hơn là dành cho 

việc học hành; đời sống nông thôn nghèo nàn không đủ điều kiện đầu tƣ cho con em 
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theo học. Do đó việc nhận thức về ĐLĐP với các em cũng xa lạ và trừu tƣợng 

không kém gì kiến thức địa lý về đất nƣớc và thế giới. Việc liên hệ thực tiễn gần gũi 

nhƣ trong địa bàn huyện, xã, thị trấn quê hƣơng trong quá trình nhận thức cũng gặp 

không ít khó khăn. 

  Trên thực tế, hầu hết  học sinh sống ở nông thôn, rất ít, thậm chí không có đủ 

điều kiện về tỉnh, đến thành phố và cả địa bàn các huyện khác để nghiên cứu, tìm hiểu,  

những nội dung theo yêu cầu của CT&SGK. Mặt khác khi dạy về ĐLĐP, phần lớn GV 

và HS đều thiếu tài liệu về ĐLĐP; họ mong muốn có một cuốn SGK tham khảo (nhất 

là tài liệu ĐLĐP cấp huyện).Vì vậy, trong giờ học trở nên phiến diện, chiếu lệ, khiên 

cƣỡng; học sinh không có hứng thú học tập, hiệu quả giờ học không cao. 

Bên cạnh đó, với đặc thù của bộ môn Địa lý là phải có bản đồ song các 

phƣơng tiện, thiết bị dạy học phục vụ cho dạy học ĐLĐP hầu nhƣ không đầy đủ, 

đặc biệt là bản đồ giáo khoa, mô hình địa lý. Đây là một trong những trở ngại rất 

lớn để thực hiện việc đổi mới PPDH theo hƣớng tích cực. 

Thực trạng trên đòi hỏi sự cần thiết phải nghiên cứu, biên soạn tài liệu ĐLĐP 

cấp huyện (cụ thể là huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên) nhằm cung cấp kiến thức 

ĐLĐP, làm phong phú nội dung bài giảng của giáo viên, đặc biệt nhằm nâng cao 

hiệu quả giờ học cũng nhƣ chất lƣợng giáo dục nói chung. Trên cơ sở đó sẽ tạo cho  

HS có hứng thú học tập, làm tăng tình yêu quê hƣơng đất nƣớc; chuẩn bị cho họ 

năng lực lập thân lập nghiệp cũng nhƣ góp phần vào sự nghiệp phát triển bền vững 

cho  quê hƣơng và  cho đất nƣớc.  

Xuất phát từ thực tế trên, chúng tôi đã lựa chọn đề tài nghiên cứu: 

 “Biên soạn địa lý huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên phục vụ dạy học Địa 

lý địa phương lớp 9 trên địa bàn huyện”. 

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn Khoa Sau đại học, Khoa Địa lý trƣờng 

ĐHSP Thái Nguyên, các cơ quan ban ngành của huyện Định Hóa đã giúp đỡ trong 

việc triển khai đề tài. Chúng tôi bày tỏ lòng chân thành cám ơn TS Vũ Nhƣ Vân, 

ngƣời hƣớng dẫn khoa học của luận văn này. 
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2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI 

- Nghiên cứu biên soạn tài liệu về địa lí huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên 

nhằm đáp ứng yêu cầu dạy học phần  ĐLĐP Địa lí lớp 9 (ĐL9).   

- Nghiên cứu thiết kế một số bài giảng về địa lý cấp huyện có sử dụng một số 

PPDH đổi mới (ứng dụng máy tính và một số phần mềm phổ dụng (WINWORD, 

EXCEL, POWERPOINT) để giáo viên tham khảo nhằm nâng cao chất lƣợng dạy 

học, đáp ứng yêu cầu chất lƣợng giáo dục hiện nay. 

- Trên cơ sở kết quả thực nghiệm, đƣa ra một số kiến nghị cần thiết nhằm nâng 

cao chất lƣợng dạy và học ĐLĐP  huyện Định Hoá trong khuôn khổ địa lí tỉnh Thái 

Nguyên trong CT&SGK ĐL9. 

3. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI 

- Nghiên cứu và vận dụng các PPDH Địa lý để biên soạn tài liệu ĐLĐP cấp 

huyện, kết hợp hƣớng dẫn sử dụng tài liệu trong quá trình dạy học phần ĐLĐP ĐL9 

theo hƣớng tích hợp. 

- Sản phẩm đạt đƣợc là tập tài liệu biên soạn về địa lý huyện Định Hóa, tỉnh 

Thái Nguyên với tƣ cách là một tài liệu tham khảo cho GV và HS lớp 9 trên địa bàn 

huyện; một số bài giảng đƣợc thiết kế theo phƣơng pháp dạy học tích cực hóa với 

sự hỗ trợ của phần mềm power point, máy chiếu projecter. 

- Để đạt đƣợc kết quả cao nhất, tài liệu đƣợc thực nghiệm từ đó đƣa ra những 

khuyến nghị trong dạy học phần ĐLĐP trong CT&SGK ĐL9. 

4. GIỚI HẠN NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI 

         Do sự  rộng lớn và phức tạp của vấn đề, nhất là trong quá trình  điều tra, 

tổng hợp tƣ liệu, việc giảng dạy ĐLĐP tại các trƣờng phổ thông ở các xã  trong 

huyện  chúng tôi chỉ giới hạn trong việc biên soạn tài liệu dựa trên cơ sở tài liệu 
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hiện có và một phần thu thập đƣợc trong quá tiến hành triển khai đề tài. Việc thực 

nghiệm đề tài đƣợc tiến hành chủ yếu tại một số trƣờng THCS đại diện cho các 

vùng miền trong địa bàn huyện. Đó là trƣờng THCS Lam Vĩ là trƣờng duy nhất đạt 

chuẩn quốc gia; trƣờng THCS Chợ Chu nằm ở trung tâm huyện, có đội GV viên 

Địa lý tƣơng đối khá, cơ sở vật chất khá đầy đủ, là trƣờng đang phấn đấu đạt chuẩn 

quốc gia và trƣờng THCS Trung Hội (xã đặc biệt khó khăn).  

  Căn cứ điều kiện khó khăn và kém phát triển của địa phƣơng, chúng tôi giới 

hạn việc thiết kế và triển khai bài giảng với hai kiểu bài giảng có sử dụng phần mềm 

POWERPOINT và máy chiếu PROJECTER 

5. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Một số phƣơng pháp sau đây đƣợc sử dụng để triển khai đề tài:       

 - Phƣơng pháp hệ thống. 

-  Phƣơng pháp lịch sử. 

         - Phƣơng pháp điều tra, thu thập tài liệu của địa phƣơng. 

-  Phƣơng pháp chuyên gia. 

- Phƣơng pháp phân tích tổng hợp. 

Trong số các phƣơng pháp trên, chúng tôi rất coi trọng các phƣơng pháp gắn 

liền với thực tiễn nhƣ : 

 - Phương pháp điều tra quan sát : Trên cơ sở khảo sát thực tế phƣơng pháp 

dạy học nói chung và việc  giảng dạy ĐLĐP nói riêng để thấy đƣợc ƣu điểm và 

nhƣợc điểm của thực tế việc chuẩn bị và tiến hành bài giảng ĐLĐP ở trƣờng phổ  

thông. Dự giờ một số tiết, dạy thực nghiệm, quan sát phƣơng pháp giảng dạy của 

giáo viên để rút kinh nghiệm và thiết kế bài giảng ĐLĐP. 

  - Phương pháp thực nghiệm: Thông qua thực nghiệm bằng việc trực tiếp  

giảng dạy ĐLĐP  đồng thời nhờ một số giáo viên địa lý ở các trƣờng phổ thông 

giảng dạy thực nghiệm, sau đó dùng phiếu thăm dò ý kiến học sinh nhằm kiểm 

chứng các kết quả nghiên cứu lý thuyết của đề tài. Phân tích những kết quả thực 

nghiệm, từ đó rút ra những ƣu điểm, nhƣợc điểm của việc giảng dạy ĐLĐP cấp 

huyện để từ đó đƣa ra một số đề xuất cần thiết góp phần chuẩn bị cho việc tích hợp 
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phần ĐLĐP huyện Định Hoá trong phần địa lý cấp tỉnh Thái Nguyên, theo CT & 

SGK ĐL9  mới.    

- Ứng dụng công nghệ thông tin ở mức cao nhất, có thể sử dụng phần mềm 

PowerPoint, hƣớng dẫn học sinh (HS) truy cập Internet nhằm khai thác kiến thức 

ĐLĐP cấp huyện trong các website về huyện ATK Định Hoá, qua đó gây hứng thú 

học tập cho học sinh góp phần hiện đại hoá việc giảng dạy và học tập bộ môn địa lý 

nói chung, học phần ĐLĐP nói riêng.  

6. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI  

Trên thế giới, từ các nƣớc có nền giáo dục phát triển đến các nƣớc chƣa có nền 

giáo dục phát triển, vấn đề nghiên cứu và giảng dạy ĐLĐP đều đƣợc coi là nhiệm 

vụ quan trọng. Những kiến thức về ĐLĐP, đặc biệt là hệ thống kiến thức bản địa 

đƣợc coi  là cơ sở khoa học trong việc điều hành, tổ chức, hoạch định chiến lƣợc 

pháp triển KTXH của địa phƣơng. Những tri thức đó còn đƣợc đƣa vào giảng dạy 

trong nhà trƣờng với mức độ khác nhau, do đó mỗi địa phƣơng đều có những công 

trình nghiên cứu, điều tra, đánh giá địa lý quê hƣơng mình gắn liền với việc tìm 

hiểu tự nhiên kinh tế, con ngƣời của từng địa vực trong một quốc gia. 

Ở Liên Xô (trƣớc đây), khái niệm “địa phƣơng học” đã trở nên phổ biến. Đó là 

tập hợp các bộ môn tuy với nội dung và phƣơng pháp nghiên cứu khác nhau, nhƣng 

đều tập trung vào nhiệm vụ nhận thức toàn diện một địa phƣơng nhằm mục đích 

xây dựng địa phƣơng đó (A.O.Berkov-1961). Các nhà địa lý Pháp cho rằng nghiên 

cứu ĐLĐP là nghiên cứu tổng hợp các vùng. Trong nghiên cứu vùng địa lý có thể 

kết hợp các quan điểm cũng nhƣ các phƣơng pháp phân tích để xác định quan hệ 

sinh thái và không gian. Khái niệm vùng là một trạng thái tổ chức chặt chẽ đƣợc thể 

hiện ở cảnh quan, thể hiện quan hệ ổn định giữa các sự kiện nhân văn và môi trƣờng       

tự nhiên.  

Xuất phát từ quan điểm hệ thống và quan điểm lãnh thổ, nghiên cứu ĐLĐP 

đƣợc quan niệm là nghiên cứu tổng hợp các địa hệ, bao gồm địa hệ tự nhiên và các 

địa hệ KTXH. Mỗi địa hệ đó lại chia ra các phân hệ và các phần tử cấu thành. Trong 

các địa hệ đều tồn tại những mối quan hệ tƣơng tác bên trong và bên ngoài. 
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Mục đích của các công trình nghiên cứu ĐLĐP chủ yếu gắn với việc tìm hiểu 

tự nhiên, con ngƣời, KTXH của từng địa phƣơng trong toàn quốc. Nghiên cứu 

ĐLĐP một lãnh thổ là nghiên cứu tất cả các thành phần của ĐKTN, TNTN, nghiên 

cứu các đặc tính, sự phân bố và các mối quan hệ giữa các thành phần riêng biệt với 

nhau và giữa chúng với môi trƣờng. Nghiên cứu ĐLĐP cũng là nghiên cứu mọi 

hoạt động kinh tế của con ngƣời trên lãnh thổ, nghiên cứu cấu trúc kinh tế, các đặc 

điểm cũng nhƣ sự phân bố trong không gian, sự biến đổi theo thời gian, các mối 

quan hệ kinh tế ngành, đa ngành ở trong vùng và với ngoài vùng; nghiên cứu dân cƣ 

các dân tộc, các khía cạnh cơ bản của dân số (dân số, kết cấu, động lực); nghiên cứu 

vai trò của con ngƣời đối với tự nhiên, những tác động tích cực, tiêu cực đối với 

môi trƣờng tự nhiên bao quanh. Việc nghiên cứu ĐLĐP nhất thiết phải vận dụng 

các quan điểm tổng hợp, quan điểm lãnh thổ quan điểm hệ thống, quan điểm sinh 

thái, quan điểm lịch sử, quan điểm dự báo.  

Nhiều nƣớc trên thế giới việc ĐLĐP đƣợc coi nhƣ môn địa phƣơng học trong 

nhà trƣờng phổ thông đƣợc nghiên cứu khá toàn diện. Ở Liên Xô (trƣớc đây) và các 

nƣớc Đông Âu đã có nhiều công trình nghiên cứu địa lý ĐLĐP về cả lý luận 

(phƣơng pháp luận) và về thực tiễn (biên soạn ĐLĐP của những lãnh thổ cụ thể). 

Tổng kết vấn đề này, K.F.Stroev (1974) khẳng định tài liệu ĐLĐP là cơ sở tốt nhất 

để hình thành biểu tƣợng, khái niệm địa lý cho HS và minh họa cho bài giảng địa lý. 

Chính ĐLĐP là điều kiện tốt nhất để HS vận dụng những kiến thức đã học vào thực 

tiễn tại nơi các em đang sinh sống và học tập. 

Ở nƣớc Pháp, ĐLĐP cũng đƣợc đƣa vào chƣơng trình địa lý phổ thông, bắt 

đầu từ việc tìm hiểu quê hƣơng cho tới việc công bố các công trình nghiên cứu và 

hƣớng dẫn giảng dạy ĐLĐP (E.Delteilet và P.Maréchat-1958, M.Beautier và 

C.Daudel -1981) nhằm góp phần giáo dục lòng yêu quê hƣơng đất nƣớc, bồi dƣỡng 

cho HS khả năng tìm hiểu và năng lực tƣ duy tổng hợp về các vấn đề của địa phƣ-

ơng.  

Ở nƣớc ta nghiên cứu ĐLĐP đã đƣợc tiến hành từ lâu. Có thể coi Nguyễn Trãi 

với “ Dƣ địa chí” (giữa thế kỷ XV) là ngƣời đặt nền móng cho việc nghiên cứu theo 
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hƣớng này. Tiếp sau đó là các công trình của Lê Quý Đôn, Phan Huy Chú...gần đây 

hàng loạt địa chí của các tỉnh đã đƣợc biên soạn nhƣ địa chí Hà Bắc, địa chí Hải 

Phòng, Đất nƣớc ta (Hoàng Đạo Thúy chủ biên) hoặc ĐLĐP các tỉnh nhƣ : Địa lý 

Hà Sơn Bình (ĐHSP Hà Nội I), Địa lý Hòa Bình (Sở GD&ĐT Hòa Bình), Địa lý 

Thái Nguyên (Sở GD&ĐT tỉnh Thái Nguyên) [20]. 

Theo đúng nghĩa, cho đến nay, chƣa có công trình nghiên cứu sâu về địa lí địa 

phƣơng nhằm phục vụ dạy học ĐLĐP cho các trƣờng THCS trên địa bàn huyện Định 

Hoá tỉnh Thái Nguyên. Tuy nhiên, về ĐLĐP huyện này lại có một khối lƣợng lớn 

thông tin tƣ liệu có giá trị trong bộ sách Địa lí 64 tỉnh / thành phố Việt Nam do GS -

TS Lê Thông Chủ biên [22] luận văn thạc sỹ địa lí của ThS Lƣơng Thị Thu Hiền 

"Nghiên cứu đặc điểm dân tộc huyện Định Hóa, Thái Nguyên" (2000) [11], của ThS 

Nông Thị Thuý "Nghiên cứu biên soạn địa lí tỉnh Thái Nguyên phục vụ dạy học địa 

lý địa phƣơng lớp 9 THCS'' (2006) [23]; đặc biệt là trong luận văn Tiến sỹ Địa lí học 

của TS Dƣơng Quỳnh Phƣơng "Cộng đồng các dân tộc với việc sử dụng tài nguyên 

đất và rừng, hƣớng tới mục tiêu phát triển bền vững ở tỉnh Thái Nguyên" (2007) [21]. 

Nhiều tƣ liệu phong phú và sinh động đƣợc thể hiện qua mô hình huyện Định 

Hoá đƣợc trƣng bày tại Nhà bảo tàng lƣu niệm ATK xã Phú Đình, huyện Định Hoá, 

cũng nhƣ tại Nhà bảo tàng tỉnh Thái Nguyên. 

Một khối lƣợng lớn thông tin tƣ liệu về Định Hoá đƣợc công bố trong năm Du 

lịch về Thủ đô gió ngàn trong Năm Du lịch quốc gia Thái Nguyên năm 2007. Cả 

nƣớc biết tới Định Hoá từng là an toàn khu (ATK) Định Hoá, Thủ đô kháng chiến 

chống thực dân Pháp thời kì 1946 - 1954.  

Trên WEBSITE: http://www.google.com.vn ghi nhận 15.200 lần về huyện 

Định Hoá và 6080 lần về ATK Định Hoá, Thái Nguyên. Tuy còn sơ sài nhƣng 

Wikipedia về huyện Định Hoá cũng đem lại cho ngƣời đọc những khái niệm cơ bản 

về ATK Định Hoá, về địa lí huyện này [25]. 

Tóm lại, nguồn tƣ liệu về huyện Định Hoá là hết sức phong phú. Vấn đề đặt ra 

là phải tổng hợp chọn lọc với mục đích phục vụ dạy học về ĐLĐP huyện này với 

khối lƣợng vừa đủ cho GV&HS một cách hợp lí và có hiệu quả giáo dục.   
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7. MỘT SỐ ĐIỂM MỚI VÀ ĐÓNG GÓP CỦA ĐỀ TÀI 

Lần đầu tiên tập tài liệu ĐLĐP huyện Định Hoá đƣợc biên soạn tƣơng đối 

hoàn chỉnh, kèm theo một số bài học về ĐLĐP huyện này cho học sinh lớp 9 và 

cũng có thể dùng cho cả lớp 12; một số giáo án đƣợc thiết kế theo hƣớng dạy học 

tích cực hoá có sự hỗ trợ của phần mềm PowerPoint, trên cơ sở tổng hợp nhiều 

nguồn thông tin, tƣ liệu mới, với độ tin cậy cao nhằm phục vụ việc dạy học phần 

ĐLĐP trong CT&SGK ĐL9. Sản phẩm của đề tài góp phần nghiên cứu Vùng ATK 

Định Hoá, một địa danh lịch sử từng là Thủ đô gió ngàn trong thời kì kháng chiến 

chống thực dân Pháp xâm lƣợc (1946 - 1954). 

8. CẤU TRÚC LUẬN VĂN 

Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục. Nội dung 

luận văn gồm các chƣơng : 

Chƣơng 1 : Cơ sở lý luận và thực tiễn của đề tài. 

Chƣơng 2 : Biên soạn ĐLĐP huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. 

Chƣơng 3 : Thực nghiệm sƣ phạm. 
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NỘI DUNG 

CHƢƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 

1.1. CƠ SỞ LÍ LUẬN 

1.1.1. Quan điểm về dạy học ĐLĐP theo hướng tích cực 

1.1.1.1. Tính mục đích nghiên cứu và dạy học ĐLĐP 

Nghiên cứu ĐLĐP phục vụ cho nhiều mục đích khác nhau, ở nhiều lĩnh vực 

khác nhau. Trong nghiên cứu ĐLĐP có vai trò rất quan trọng trong việc bổ sung và 

nâng cao kiến thức địa lý, đặc biệt là các vấn đề Địa lý Việt Nam; giúp cho HS có 

được các kiến thức về Địa lý đất nước và ĐLĐP thông qua việc học tập, tham quan 

khảo sát địa phương, từ đó HS hiểu rõ thực tế địa phương mình và có ý thức tham 

gia xây dựng và phát triển địa phương, làm tăng tình yêu quê hương đất nước. 

Học tập ĐLĐP còn phát triển năng lực nhận thức và kỹ năng vận dụng kiến 

thức của HS, giúp HS bồi dưỡng thế giới quan khoa học, phát triển năng lực trí tuệ 

và kỹ năng áp dụng thực tế. 

Đối với GV Địa lý, việc nghiên cứu, giảng dạy ĐLĐP giúp họ có tư liệu, vốn 

kiến thức một cách cụ thể, sâu sắc, tạo điều kiện cho việc giảng dạy ĐLĐP trên lớp 

đạt hiệu quả cao. Mặt khác, nghiên cứu ĐLĐP còn mang tính chất là một công tác 

nghiên cứu khoa học (về ĐLĐP), từ đó nâng cao trình độ chuyên môn đồng thời là 

cơ sở để đóng góp sức mình vào quá trình xây dựng và phát triển KTXH của địa 

phương cũng như phát triển được tư duy khoa học, tư duy địa lý cho chính bản thân 

mình. 

CT& SGK Địa lý ở trường THCS trang bị cho HS những kiến thức địa lý đại 

cương (lớp 6), kiến thức địa lý các Châu lục (lớp 7,8) và địa lý Việt Nam (lớp 8,9). 

Trong đó kiến thức về Địa lý Việt Nam được biên soạn khá hoàn chỉnh ở lớp cuối 

cấp (cả kiến thức địa lý tự nhiên và kinh tế). 

Trong CT& SGK ĐL 9, phần ĐLĐP được giảng dạy với thời lượng 4 tiết 

(trong đó lý thuyết là 3 tiết và thực hành là 1 tiết). Nội dung chủ yếu là tìm hiểu Địa 

lý cấp tỉnh (thành phố) với cấu trúc bài mang tính chất hướng dẫn HS học ĐLĐP. 
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Nhìn chung, trong CT và SGK ĐL 9, phần ĐLĐP chỉ là hướng dẫn cách học 

cho HS. Vì vậy khi giảng dạy phần này, GV phải tìm tòi, khai thác tài liệu nhằm 

cung cấp cho HS những kiến thức cơ bản về địa phương mình, từ đó giáo dục cho 

HS có thái độ, trách nhiệm đúng đắn đối với quê hương. 

Các bài học về ĐLĐP được hướng dẫn trong SGK ĐL 9 được giảng dạy với 

thời gian là 4 tiết, trong đó lý thuyết 3 tiết (Bài 41,42 và 43) và thực hành 1 tiết (Bài 

44), như vậy mỗi bài chỉ khái quát các kiến thức cơ bản về địa phương mà chưa có 

điều kiện đi sâu vào những nội dung cụ thể, chi tiết. Mặc dù lượng thời lượng dành 

cho học phần ĐLĐP chưa nhiều nhưng đây chính  là điều kiện để HS có được 

những kiến thức, hiểu biết về tự nhiên, kinh tế, con người và xã hội của địa phương 

mình. Do đó người GV phải làm nhiệm vụ cung cấp cho HS những kiến thức ĐLĐP 

để HS nắm được những nét đặc trưng cơ bản về ĐKTN,TNTN, KTXH của địa 

phương, kết hợp với các câu hỏi gợi ý trong SGK nhằm phát triển tư duy của HS. 

Đây chính là điều kiện thuận lợi để GV có thể vận dụng PPDH theo hướng tích cực. 

Có thể nói lượng kiến thức học phần ĐLĐP là khá nặng so với thời lượng  chỉ 

có 4 tiết học trong điều kiện đại bộ phận HS THCS sống ở nông thôn, ít thậm chí 

không có điều kiện giao lưu với các địa phương khác trong tỉnh để tìm hiểu những 

nội dung CT & SGK yêu cầu.  

Nội dung nghiên cứu ĐLĐP trong CT&SGK ĐL 9 bao gồm các nội dung:  

Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên; Đặc điểm dân cư, xã hội và tình hình 

phát triển kinh tế. Khi dạy các nội dung trên, đòi hỏi GV phải làm rõ tầm quan 

trọng, mục đích, ý nghĩa của việc học ĐLĐP, làm rõ trọng tâm bài học. Để làm 

được điều đó, GV cần cung cấp cho HS nguồn tài liệu tham khảo, bản đồ về ĐLĐP, 

tranh ảnh, phim tài liệu...cũng có thể cho HS khai thác kiến thức từ CD-ROM, 

internet và các phương tiện nghe nhìn khác như báo chí, phát thanh, truyền hình. 

1.1.1.2. Các hình thức tổ chức dạy học ĐLĐP 

          Trong hướng dẫn thực hiện bộ CT&SGK mới, Bộ GD&ĐT đã coi việc học 

tập, tìm hiểu khảo sát và dạy ĐLĐP là một yêu cầu bắt buộc trong giảng dạy, học 



 

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên         http://www.lrc-tnu.edu.vn  

- 17 - 

tập địa lý. Việc tìm hiểu ĐKTN, dân cư, KTXH ở xung quanh làm cho HS hiểu biết 

sâu sắc hơn những kiến thức địa lý trong SGK, gắn việc học tập địa lý với cuộc sống 

ở địa phương và với việc giáo dục hướng nghiệp. 

         Do thế mạnh của môn Địa lý có liên quan chặt chẽ với thiên nhiên, con người 

và xã hội, với các hoạt động sản xuất của con người nên việc dạy ngoài lớp mang 

lại hiệu quả về mặt giáo dục và giáo dưỡng. Vì vậy, ngoài nội dung ĐLĐP được 

dạy thành bài theo hệ thống nhất định, phù hợp với cấu trúc chương trình của từng 

lớp, từng cấp học thì việc dạy ĐLĐP được tiến hành dưới dạng kết hợp liên hệ thực 

tiễn trong từng phần của nội dung bài giảng hoặc bằng hình thức dạy học ngoài lớp 

như thực hành ngoài trời, đi tham quan, du lịch.   

  Giảng dạy ĐLĐP ở trên lớp: Để các giờ dạy ĐLĐP đạt hiệu quả, những tài 

liệu sử dụng phải được nghiên cứu đầy đủ, đảm bảo tính khoa học. Điều này rất cần 

thiết, vì thông qua giờ dạy ĐLĐP (tỉnh, thành phố, huyện quê hương), HS cần nhận 

thức được những thuận lợi khó khăn của quê hương và thái độ đúng đắn trước thực 

tế đó. Kết hợp với những hoạt động thực hành tham quan, khảo sát địa phương, giờ 

học trên lớp phải hệ thống hoá được những điều mà HS đã biết một cách rời rạc, lẻ 

tẻ để khái quát thành những vấn đề mang tính quy luật, giúp các em hiểu sâu sắc 

hơn bản chất của sự vật, hiện tượng địa lý ở địa phương mình. Dựa vào hệ thống 

câu hỏi ở chương 3 trong SGK ĐL 9, GV xây dựng đề cương bài giảng theo các 

bước sau: 

- Ví trí, giới hạn lãnh thổ: diện tích (tỉnh hoặc huyện), hình thể lãnh thổ, và 

đánh giá ý nghĩa của các yếu tố trên đối với sự phát triển KTXH. 

- Đánh giá điều kiện tự nhiên: phân tích từng yếu tố (địa chất, địa hình, 

khoáng sản, khí hậu, thuỷ văn, thổ nhưỡng, động thực vật, các khu vực tự nhiên), 

nêu ý nghĩa kinh tế và khả năng khai thác yếu tố đó. 

         Để dạy tốt hai phần trên GV nên sử dụng bản đồ tự nhiên và bản đồ hành 

chính (quốc gia, tỉnh, huyện), các sưu tập về mẫu đất đá, khoáng sản, thực vật có ý 
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nghĩa trong sự phát triển kinh tế địa phương, các loại tranh ảnh về tự nhiên và các 

cảnh quan điển hình. 

- Những vấn đề về dân cư, xã hội: đòi hỏi GV cần nêu lên vai trò và ý nghĩa 

của dân số trong sự phát triển kinh tế của địa phương, sau đó phân tích các khía cạnh 

của dân cư, đánh giá chung về sự phát triển dân số của địa phương so với của cả 

nước, phương hướng điều khiển dân số, GV cần làm rõ kết cấu theo độ tuổi, đặc biệt 

là nguồn lao động và việc sử dụng lao động ở địa phương. Để minh hoạ cho bài 

giảng, GV có thể sử dụng bản đồ dân cư (quốc gia và tỉnh, thành phố), xây dựng một 

số biểu đồ, bảng thống kê từ việc tìm hiểu địa phương, sưu tầm một số tranh ảnh về 

các dân tộc (nếu có), các điểm dân cư nông thôn và đô thị tiểu biểu. 

- Hiện trạng phát triển kinh tế: cần phân tích các mặt như đặc điểm chung về 

phát triển kinh tế của địa phương, sự biến chuyển trong cơ cấu và phân bố các 

ngành kinh tế quan trọng, sự phân hoá của chúng theo lãnh thổ, các chính sách kinh 

tế và xu hướng phát triển kinh tế trong tương lai. Về các ngành công nghiệp cần 

phân biệt các xí nghiệp công nghiệp do trung ương quản lý nhưng vẫn trên lãnh thổ 

địa phương với các xí nghiệp công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp địa phương. GV 

cần làm rõ tình hình phát triển, các ngành sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công 

nghiệp quan trọng, sự phân bố theo lãnh thổ, đặc biệt nên giới thiệu cho HS các sản 

phẩm truyền thống của  địa phương. 

          Các ngành nông nghiệp: Những biến đổi về cơ cấu và phân bố  sản xuất  

nông nghiệp, những cây trồng và vật nuôi chủ yếu, các vùng chuyên canh. 

          Giao thông vận tải: Nêu đặc điểm chung, tổng chiều dài và chức năng của nó, 

các đầu mối giao thông quan trọng, khối lượng hàng hoá, người vận chuyển và luân 

chuyển. 

         Thương mại và dịch vụ: Nêu tính chất và đặc điểm sự phân bố không gian của 

hoạt động thương mại, dịch vụ và xu hướng phát triển. Ở phần này GV nên kết hợp 

sử dụng bản đồ kinh tế chung của địa phương với xây dựng các biểu đồ, bảng thống 

kê về tình hình phát triển kinh tế, tranh ảnh minh hoạ. 
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Phần kết luận: đánh giá chung về những thuận lợi, khó khăn của các ĐKTN, 

TNTN, dân cư xã hội đối với việc phát triển kinh tế địa phương. Vị trí kinh tế của 

địa phương mình so với các tỉnh xung quanh và toàn quốc.  

         Sử dụng các tài liệu nghiên cứu ĐLĐP trong bài giảng Địa lý có thể tiến hành 

bằng hai cách: (1) tích hợp trong khi giảng đối với những bài có nội dung gần với 

nội dung của tài liệu ĐLĐP và , (2) liên hệ thực tế quê hương với nội dung tương 

ứng trong bài giảng. 

         Những kiến thức ĐLĐP sẽ giúp HS hiểu rõ hơn những khái niệm địa lý bổ 

sung và cụ thể hoá những kiến thức tiếp thu trên lớp đặc biệt có thể gây cho HS sự 

hứng thú, lòng ham mê hiểu biết, muốn đóng góp sức mình vào việc làm cho địa 

phương giàu có, tiến bộ. Để gắn với kiến thức ĐLĐP vào nội dung bài giảng được 

tốt, GV phải xuất phát từ những kiến thức cụ thể của SGK và nội dung khoa học 

của bài giảng, nếu không sẽ dẫn đến liên hệ với ĐLĐP một cách gượng ép thiếu chủ 

quan, thiếu khoa học. 

        Giảng dạy ĐLĐP ở ngoài lớp: Song song với việc dạy trên lớp, có thể dạy 

ĐLĐP ở ngoài lớp với hình thức thực hành ngoài trời (hay ở trong vườn trường) 

như  tham quan, cắm trại. Để giúp HS có những hiểu biết cụ thể về quê hương mình 

và gây được sự say mê hứng thú  học tập ĐLĐP, GV nên hướng việc dạy ngoài trời 

với các nội dung sau :  

        - Tìm hiểu đặc điểm tự nhiên và môi trường ở địa phương. 

        - Tìm hiểu các vấn đề về sử dụng đất và bảo vệ đất rừng, nước sạch và môi 

trường sinh thái.  

        - Tìm hiểu các vấn đề dân cư và những khía cạnh xã hội ở địa phương: phong 

tục tập quán, truyền thống văn hoá sản xuất, tình hình phát triển dân số... 

        - Tìm hiểu sự hoạt động của các ngành kinh tế chủ yếu ở địa phương 

 Có một số hình thức dạy ĐLĐP ở ngoài lớp sau đây : 
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         - Xây dựng  một số bài thực hành ở vườn địa lý hay ngoài thực địa: Một số 

bài học về địa lý tự nhiên đại cương và Việt nam có thể cho HS thực hành ở vườn 

trường do nhiệt, ẩm, gió ...) hay tập quan sát các hiện tượng, sự vật sự việc địa lý 

ngoài thực địa để giúp các em hiểu sâu hơn nội dung bài giảng của GV, thông qua 

các bài thực hành HS còn hiểu rõ hơn về đặc điểm tự nhiên của địa phương. Ngoài 

ra, cần tạo cho các em thói quen quan sát để tìm hiểu, nắm vững kiến thức, cách 

phân tích, nhận xét và nếu có điều kiện tổng hợp và đánh giá rút ra những kết luận 

cần thiết cho việc lao động sản xuất trên quê hương. 

         - Tổ chức tham quan, quan sát địa phương: Hình thức tham quan có tác dụng 

nhiều mặt về giáo dục tư tưởng, thẩm mỹ, trao đổi học vấn...để đạt được những mục 

đích trên người GV cần phải xác định rõ nội dung kế hoạch và phương pháp tiến 

hành đợt tham quan. Nội dung tham quan phải phù hợp với yêu cầu tìm hiểu ĐLĐP, 

ngoài ra còn nhằm gây hứng thú cho HS. 

        Phương pháp tiến hành phải tuỳ thuộc vào nội dung bài học. Nếu yêu cầu của 

chuyến tham quan là minh hoạ, bổ sung cho bài giảng về ĐLĐP thì phải thực hiện 

sau khi giảng dạy xong phần lý thuyết, ví dụ, đó là việc tham quan thực tế sản xuất 

nông nghiệp ở một xã hay một huyện hoặc tham quan khu công nghiệp của địa 

phương. 

         Nghiên cứu sự phát triển nông nghiệp của một địa phương không thể không 

nghiên cứu các ĐKTN, nhất là đánh giá các điều kiện đó, vì thế trước khi tham 

quan HS phải được giới thiệu  những đặc điểm về tự nhiên (địa hình, khí hậu, đất 

đai...) và những đặc điểm dân cư, xã hội ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp. 

        HS cũng cần được giới thiệu trước một số vấn đề có liên quan đến sản xuất 

nông nghiệp ở địa phương như: ý nghĩa vai trò của sản xuất nông nghiệp đối với 

nền kinh tế của huyện (hay tỉnh), những đặc điểm về ĐKTN hay KTXH ảnh hưởng 

đến sự phát triển nông nghiệp (cơ cấu, phân bố) các ngành sản xuất chính (cây 

trồng, vật nuôi), diện tích, năng suất, sản lượng nông nghiệp hàng năm và đánh giá 

hiệu quả những khả năng và hạn chế trong sự phát triển nông nghiệp của địa 
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phương. Sau buổi tham quan, GV có thể hướng dẫn HS thảo luận trao đổi những 

thu hoạch. Cuối cùng GV gợi ý HS thảo luận, trao đổi những thu hoạch, cuối cùng 

GV gợi ý HS sắp xếp những tài liệu đã sưu tầm, chuẩn bị báo cáo  tổng kết vấn đề 

mà cuộc tham quan đã đặt ra. 

       - Khảo sát địa phương: Trong dạy học Địa lý ở trường phổ thông, việc khảo sát 

ĐLĐP có một ý nghĩa rất lớn. Khảo sát ĐLĐP hay tìm hiểu địa phương là một phần 

của chương trình nhưng được dạy dưới hình thức ngoài lớp. Đó không phải là 

những bài lên lớp có hệ thống mà chỉ là một hoạt động được thực hiện trong 

chương trình của mỗi khối, lớp trong năm học. Công tác khảo sát ĐLĐP được tiến 

hành dưới sự hướng dẫn tổ chức, chỉ đạo của GV. Chính vì vậy kết quả phụ thuộc 

rất nhiều vào trình độ, kiến thức, hiểu biết địa phương của GV vào khả năng hướng 

dẫn động viên làm cho HS thích thú với công tác khảo sát. 

Khảo sát địa phương là hình thức tổ chức học tập, trong đó HS vận dụng 

những kiến thức và kỹ năng đã học và việc nghiên cứu, tìm hiểu địa phương một 

cách chủ động và tích cực. 

Nhờ vào việc khảo sát địa phương, HS hiểu rõ thực tế, biết ứng dụng kiến 

thức đã học để giải thích, nhìn nhận các vấn đề thực tiễn, rèn luyện kỹ năng sử dụng 

các dụng cụ học tập địa lý, kỹ năng tìm tòi, khám phá thực tế, quan sát thu thập tài 

liệu, thông tin...làm quen với công tác nghiên cứu khoa học. 

Để tổ chức cho HS tiến hành khảo sát địa phương , GV phải am hiểu và có 

sự chuẩn bị công phu về các mặt: Mục tiêu của khảo sát địa phương, các nội dung 

cần khảo sát, hình thức tổ chức và phương pháp  khảo sát, tổng kết tài liệu khi khảo 

sát, kế hoạch khảo sát và các cơ sở vật chất cần thiết. 

Các nội dung khảo sát rất đa dạng, có thể khảo sát về mặt tự nhiên (các loại 

đất, hệ thống sông, hồ tại địa phương; môi trường địa phương; thời tiết; khí hậu...), 

dân cư, xã hội( dân số và sự gia tăng dân số, hình thái quần cư địa phương, lao động 

và việc làm tại địa phương...); Kinh tế (các loại cây trồng, vật nuôi; các xí nghiệp 
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công nghiệp; hoạt động du lịch sinh thái...). Tùy chương trình của mỗi lớp mà chọn 

nội dung  thích hợp. 

       Trong quá trình khảo sát ĐLĐP có thể áp dụng các phương pháp sau : Phương 

phương thực địa, phương pháp điều tra, phương pháp nghe báo cáo, phương pháp 

phân tích sử dụng tài liệu (tài liệu, số liệu thống kê, tranh ảnh...) 

Các phương pháp khảo sát địa phương cần mô phỏng theo phương pháp 

nghiên cứu địa lý để HS làm quen với các phương pháp nghiên cứu khoa học. Thí 

dụ: nên sử dụng các phương pháp thực địa, tìm hiểu qua dân, nghe báo cáo, sử dụng 

tài liệu địa phương (số liệu thống kê, tranh ảnh, báo cáo tổng kết, địa chí..), tìm hiểu 

qua phương hướng phát triển, qua phòng truyền thống, bảo tàng). 

Kết quả khảo sát địa phương cần được HS viết thành báo cáo để trình bày 

trước lớp và lưu giữ ở phòng địa lý (nếu có) để tham khảo học tập.  

Tổ chức hoạt động ngoại khoá về những vấn đề của ĐLĐP: Ngoại khóa là 

hình thức tổ chức dạy học ngoài lớp, không quy định bắt buộc trong chương trình, 

hoạt động dựa trên sự tự nguyện tham gia của một số hay số đông HS có hứng thú, 

yêu thích bộ môn và ham  muốn tìm tòi,  sáng tạo các nội dung học tập địa lý, dưới 

sự hướng dẫn của GV. Đây là một hình thức có tác dụng rất to lớn trong việc nâng 

cao hiệu quả dạy học địa lý ở nhà trường, góp phần tích cực vào việc nâng cao, mở 

rộng vốn tri thức của các em, rèn luyện kỹ năng địa lý, tăng cường hứng thú học tập 

bộ môn và giáo dục lòng yêu thiên nhiên, quê hương, đất nước. 

 Tổ chức hoạt động ngoại khoá phải phù hợp với đặc điểm tâm lý, trình độ 

nhận thức và hoàn cảnh học tập của HS, phù hợp với điều kiện vật chất và đặc điểm 

của nhà trường và đặc điểm ĐLĐP, nội dung hoạt động ngoại khoá phải kết hợp 

chặt chẽ  với nội khóa, vừa nhằm bổ sung, mở rộng kiến thức nội khóa hoặc củng 

cố, vận dụng kiến thức nội khóa trong thực tiễn, vừa có tác dụng gây hứng thú học 

tập ở HS, phát huy các năng lực sở trường vốn có của HS...       

-Tổ chức dạ hội ĐLĐP: Đây là một hoạt động ngoại khoá thu hút sự tham 

gia của HS một lớp (một khối lớp). Nội dung của dạ hội địa lý rất phong phú và đa 
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dạng: văn nghệ, trò chơi địa lý, triển lãm tranh ảnh, tài liệu sưu tầm...dạ hội có thể 

tiến hành theo chủ đề như: “Dạ hội Địa lý Xanh”, “ Dạ hội Địa lý chào năm mới”... 

Các dạ hội địa lý nói chung và ĐLĐP nói riêng có tầm quan trọng rất lớn về giáo 

dục tư tưởng và nâng cao học vấn, giúp HS hiểu biết thêm kiến thức ĐLĐP và 

những ứng dụng thực tế của địa lý trong cuộc sống một cách hứng thú và phát huy 

được tính sáng tạo, tính đồng đội, tập thể ở HS, rèn luyện cho HS kỹ năng hoạt 

động tập thể, kỹ năng giao tiếp và trình bày trước tập thể.  

- Xây dựng góc ĐLĐP: Góc ĐLĐP là nơi trưng bày có chọn lọc những mẫu 

đất đá, hoa lá, côn trùng, tài liệu thu thập được..v.v.. các sổ tay ghi chép các sản 

phẩm tiêu biểu của địa phương. Góc ĐLĐP có tầm quan trọng rất lớn trong quá 

trình giáo dục và giáo dưỡng cho HS trong nhà trường. Những hiện vật trưng bày ở 

đây có thể làm tài liệu để chứng minh, hoặc so sánh trong quá trình học về ĐKTN 

cũng như kinh tế của các địa phương ở trong nước. Trên cơ sở có các tài liệu trực 

quan trưng bày trong góc ĐLĐP giúp HS nhận thức được từ cụ thể đến tư duy, trừu 

tượng và có thể vận dụng vào thực tiễn. 

1.1.2. Tính đổi mới phương pháp dạy học ĐLĐP  

Đổi mới phương pháp dạy học (PPDH) là vấn đề được đề cấp nhiều nhất trong 

giáo dục và thực tế đòi hỏi của xã hội cần có những công dân nhạy bén, thông minh 

để đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển đất nước. Vì vậy đòi hỏi phải có PPDH sao 

cho HS nắm bắt được những thành tựu KHKT, từ đó học sinh không thể học thuộc 

mà phải có kiến thức phù hợp với thời đại. Do vậy, cần phải đổi mới PPDH. 

Đổi mới PPDH nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo và phát triển con người Việt 

Nam trong thời kỳ CNH- HĐH. Đó là đào tạo ra những con người nhạy bén, thông 

minh năng động và có những kiến thức hiện đại, có phương pháp nắm bắt kiến thức. 

Đổi mới PPDH nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển của đất nước. 

Nước ta hiện nay đang có những đột phá, phát triển về nhiều mặt, trong đó có phát 

triển kinh tế. Đồng thời, nước ta đang hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu vừa hợp tác 

vừa cạnh tranh trong nhiều lĩnh vực, do đó đòi hỏi phải có nền giáo dục phát triển, 
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giáo dục phát triển sẽ thúc đẩy kinh tế phát triển, kinh tế phát triển sẽ có khả năng 

đầu tư, đẩy mạnh giáo dục phát triển. 

Đổi mới PPDH nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới ngành giáo dục. Đó là đổi mới 

mục tiêu, nội dung và PPDH. 

1.1.2.1. Đổi mới PPDH theo hƣớng phát huy tính tích cực, chủ động học 

tập của HS 

Việc thay đổi PPDH đặt ra đối với các trường phổ thông là vấn đề cấp bách 

các bộ môn hiện nay đều đang có những chuyển biến về PPHD, trong đó tăng 

cường PPDH phát huy tích cực, chủ động nắm bắt kiến thức từ SGK, phương tiện 

học tập của HS …. Trong dạy học, GV không chỉ dạy HS nắm kiến thức mà còn 

dạy HS phương pháp học tập. Như vậy rõ ràng PPDH truyền thống vẫn được sử 

dụng nhưng được đổi mới, cải tiến để HS tự làm việc kết hợp dưới sự hướng dẫn 

của GV. 

Hiện nay, trong quá trình đổi mới dạy học Địa lý đang diễn ra vấn đề đổi mới 

SGK ( nội dung và phương pháp thể hiện), do vậy việc đổi mới của GV cũng rất cần 

thiết. Phương tiện dạy học cũng đã được tăng cường như bồi dưỡng các PPDH theo 

chu kỳ thường xuyên. Tuy vậy, việc đổi mới tiến hành còn chậm, chủ yếu ở các 

trường thành phố, trường điểm, còn lại chất lượng còn yếu kém. Muốn nâng cao 

chất lượng giáo dục phải đổi mới toàn diện (nội dung, phương pháp) cần tạo ra 

những bước đột phá về đổi mới PPDH, hình thức tổ chức dạy học bằng những quy 

định cụ thể và phải được đánh giá, đồng thời sử dụng linh hoạt các PPDH. 

PPDH là công cụ của GV để trang bị cho HS các kiến thức và tổ chức quá 

trình nhận thức của HS. Trong dạy học Địa lý hiện nay, cùng một phương pháp 

nhưng GV sử dụng theo các hướng khác nhau thì đích đạt được cũng sẽ khác nhau. 

Nếu GV coi trọng chức năng truyền thụ tri thức của PPDH, thì chúng được sử dụng 

theo hướng thông báo, liệt kê tri thức. 

Ngay cả phương pháp đàm  khi này cũng nặng về câu hỏi nhằm tái hiện kiến 

thức, hoặc đọc trong SGK để trả lời câu hỏi của GV. Ngược lại, nếu GV sử dụng 

PPDH với chức năng tổ chức quá trình nhận thức cho HS, thì HS phải hoạt động 
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chủ động, tích cực với các nguồn tri thức (SGK, Atlat, sơ đồ…) để tìm tòi, lĩnh hội 

tri thức và rèn luyện kỹ năng và phát triển tư duy, khi đó những PPDH được xem là 

ít tác dụng đối với phát huy tính tích cực học tập như mô tả. 

Để khắc phục nhược điểm thụ động trong học tập, các PPDH địa lý thông dụng 

cần được sử dụng theo hướng tăng cường tính chủ động, tích cực học tập của HS. 

Trong dạy học, nếu GV đề ra các bài tập, đặt ra các nhiệm vụ ngang với sức 

học thì với vốn tri thức và năng lực của mình, HS có thể thực hiện được một cách 

không khó khăn. Trong hoạt động học tập đó, HS không cần có sự nỗ lực, cố gắng 

nào vẫn thực hiện tốt nhiệm vụ. Dạy học như vậy không kích thích HS suy nghĩ, tư 

duy, không giúp cho HS phát triển. Ngược lại, nếu GV dựa vào vốn tri thức kỹ năng 

và khả năng hiện có của HS, đòi hỏi các em phải có một sự cố gắng trong học tập, 

nỗ lực về trí tuệ để hoàn thành thì tư duy của HS được phát triển, tính tích cực được 

đề cao. 

Sử dụng các PPDH địa lý thông dụng theo hướng phát huy tính tích cực học 

tập của HS, đòi hỏi GV bên cạnh nhiệm vụ trọng tâm là truyền thụ tri thức cho HS, 

phải chú trọng nêu cả các câu hỏi nhận thức để thu hút sự chú ý và kích thích tư 

duy, giao cho HS các bài tập nhỏ, vừa sức, giải quyết nhanh trong thời gian ngắn ở 

trong lớp, tạo điều kiện cho các em làm việc với phương tiện trực quan để hiểu 

nhanh hơn, hiểu sâu thêm kiến thức bài giảng. Trong thực tế hiện nay cách thức sử 

dụng PPDH thông dụng như vậy đã được một số GV thực hiện. Tuy nhiên do phần 

lớn vẫn nặng về truyền thụ tri thức, nên các biện pháp kích thích tư duy của HS ít 

được chú ý. Vì vậy bài giảng vẫn nhẹ về phát huy tính tích cực học tập của HS. 

Đổi mới phương pháp giảng dạy gắn liền với lao động sáng tạo của GV, với 

quá trình tự học, tự bồi dưỡng không ngừng của người thầy. Đồng thời trong những 

năm đầu triển khai SGK mới cần tăng cường bồi dưỡng có tổ chức, phát huy trách 

nhiệm cộng đồng, hợp tác của tập thể GV, các nhà giáo có thể dạy theo phương 

pháp phát huy tính tích cực, sáng tạo. 

         Tính chủ động biểu lộ trong kỹ năng hoàn thành những nhiệm vụ nhận thức 

và thực tiễn, xác định mối quan hệ của mình với tập thể dựa vào sức mình là  chính. 
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Tính chủ động cũng như tính tích cực là dựa vào ý chí con người, là biểu hiện rõ nét 

của tính tự giác. Việc dạy học chỉ có hiệu quả và chất lượng cao khi có sự cộng tác 

hết sức chặt chẽ, hợp lý giữa thầy và trò, trong đó thầy giữ vai trò chỉ đạo trò giữ 

vai trò tích cực, tự lực làm sao để quá trình dạy học là sự hoạt động tương đồng và 

phối hợp của cả thầy và trò về mặt trí tuệ và thực hành một cách có hiệu quả. 

           PPDH tích cực tăng cường tính độc lập của HS, chuẩn bị cho HS dần dần 

làm chủ quá trình đào tạo mình ở bậc THPT, đại học và trong giáo dục thường 

xuyên. Tuy nhiên không phải mọi kiến thức đều có thể cho HS tự chiếm lĩnh bằng 

hoạt động tích cực, phương pháp tích cực đòi hỏi nhiều thời gian, không thể vận 

dụng ở mọi nơi, mọi lúc, cũng không phải tất cả HS đều tự nguyện, trong học tập 

đôi khi  phải bắt buộc. PPDH tích cực không hề giảm nhẹ vai trò của GV, trái lại 

đòi hỏi GV phải có trình độ, đầu óc sáng tạo, tính độc đáo để đóng vai trò người 

khởi xướng, động viên, trợ giúp, cố vấn, hướng dẫn. Phương pháp dạy học tích cực 

yêu cầu đủ các tài liệu, các phương tiện, thiết bị học tập cần thiết để HS được thao 

tác trực tiếp, phương pháp này làm thay đổi không khí học tập, các em tranh luận, 

trao đổi, nghiên cứu tìm tòi kiến thức. 

1.1.2.2. Vận dụng các phƣơng pháp dạy học mới, đề cao chủ thể nhận 

thức của HS trong giảng dạy ĐLĐP 

- Phương pháp dạy học giải quyết vấn đề (hay dạy học dựa trên vấn đề) hoặc 

dạy học đặt và giải quyết vấn đề là phương pháp, trong đó GV đặt ra trước HS một 

(hay hệ thống) vấn đề nhận thức, đưa HS vào tình huống có vấn đề, sau đó GV phối 

hợp cùng HS (hoặc hướng dẫn, điều khiển HS) giải quyết vấn đề, đi đến kết luận. 

Bản chất của phương pháp này là tạo nên một chuỗi những "tình huống có vấn đề", 

"tình huống học tập" và hướng dẫn HS giải quyết những vấn đề đó. Nhờ vậy nó 

đảm bảo cho HS lĩnh hội vững vàng những cơ sở khoa học, phát triển năng lực tư 

duy, sáng tạo và hình thành cơ sở thế giới quan khoa học. 

Tình huống vấn đề hay tình huống học tập là trạng thái tâm lý khi HS gặp 

phải mâu thuẫn giữa điều đã biết và điều chưa biết nhưng muốn biết; mâu thuẫn 
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giữa kiến thức cũ và kiến thức mới. Có thể phân ra nhiều tình huống có vấn đề, 

nhưng tựu chung có các loại tình huống sau: tình huống nghịch lý, tình huống bác 

bỏ, tình huống "tại sao?". Dạy học đặt và giải quyết vấn đề được tiến hành qua các 

bước,  mỗi bước có tính mục đích chuyên biệt, thường có các bước sau: 

Bước1: Đặt vấn đề và đưa HS vào tình huống có vấn đề: “Vấn đề là bài làm, 

mà cách thức hoàn thành hay kết quả của nó chưa được HS biết trước, nhưng HS đã 

nắm được những kiến thức và kỹ năng xuất phát, để từ đó thực hiện sự tìm tòi kết 

quả hay cách thức hoàn thành bài làm. Nói cách khác, đó là câu hỏi  mà HS chưa 

biết câu trả lời, nhưng có thể bắt tay vào tìm kiếm lời giả đáp”.(M.A. Đanilôp và 

M.N. Xcatkin, Lí luận dạy học ở trường phổ thông, tài liệu dịch, NXBGD, 1980). 

Bước2 : Giải quyết vấn đề: Đề xuất giả thuyết cho vấn đề đặt ra; thu thập và 

xử lý thông tin theo hướng các giả thuyết đã đề xuất. 

Bước 3: Kết luận: Khẳng định hay bác bỏ giả thuyết; phát phiếu biểu quyết. 

- Phương pháp đàm thoại gợi mở (hay còn gọi là đàm thoại tìm tòi, phát hiện, 

ơristic): là phương pháp trong đó GV soạn ra câu hỏi lớn thông báo cho HS. Sau đó 

chia câu hỏi lớn ra thành một số câu hỏi nhỏ hơn, có quan hệ logic với nhau, tạo ra 

những cái mốc trên con đường thực hiện câu hỏi lớn. Đàm thoại gợi mở khác với 

đàm thoại tái hiện, hay đàm thoại vấn đáp (chỉ đòi hỏi HS nhớ lại những kiến thức 

đã có) ở một số đặc điểm sau: Mục đích của  đàm thoại gợi mở là giúp HS giải quyết 

một vấn đề mới nào đó. Câu hỏi yêu cầu HS tìm tòi một cách độc lập các câu trả lời 

để đi đến những kiến thức và phương pháp hành động mới; Giữa các câu hỏi có mối 

quan hệ với nhau để tạo thành một hệ thống câu hỏi, mỗi câu hỏi nhằm giải quyết 

một vấn đề bộ phận. Giải quyết được hệ thống câu hỏi là đi tới giải quyết trọn vẹn 

vấn đề. Do trật tự logic của các câu hỏi nhằm hướng dẫn HS từng bước khám phá, 

phát hiện ra bản chất sự việc, hiện tượng, nên phương pháp này có ý nghĩa tích cực 

trong việc gây hứng thú nhận thức và lôi cuốn sự tham gia tích cực, tự lực vào giải 

quyết vấn đề đặt ra, từ đó HS nắm bài khá vững. Đồng thời qua các câu trả lời của 

HS, đánh giá được trình độ phát triển tư duy, trình độ nhận thức, hiểu được mức độ 
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nắm vững kiến thức của HS; Ngoài ra đàm thoại gợi mở còn dạy cho HS trình tự 

giải quyết một vấn đề trong lúc gợi mở, tức là con đường đi tới nhận thức khoa học, 

giúp các em nắm vững các thao tác của riêng hoạt động sáng tạo trong học tập cũng 

như trong lao động khoa học. 

- Phương pháp hướng dẫn HS khai thác tri thức từ bản đồ: Bản đồ là phương 

tiện trực quan, một nguồn tri thức địa lý quan trọng. Qua bản đồ HS có thể  nhìn một 

cách bao quát những khu vực lãnh thổ rộng lớn, những vùng lãnh thổ xa xôi trên bề 

mặt trái đất. Về mặt kiến thức, bản đồ có khả năng phản ánh sự phân bố và mối liên 

hệ của các đối tượng địa lý trên bề mặt Trái Đất một cách cụ thể mà không một 

phương tiện nào khác có thể làm được. Những kí hiệu, màu sắc, cách biểu hiện trên 

bản đồ là những nội dung địa lý được mã hoá, trở thành một thứ ngôn ngữ đặc biệt, 

đó là ngôn ngữ bản đồ. Về mặt phương pháp, bản đồ được coi là phương tiện trực 

quan giúp cho HS khai thác, củng cố kiến thức và phát triển tư duy tích cực trong 

quá trình học địa lý. Vì vậy việc hình thành kỹ năng sử dụng bản đồ trong học tập 

địa lý cho HS là một nhiệm vụ quan trọng đối với GV địa lý. 

Do bản đồ vừa có chức năng minh hoạ vừa có chức năng là  nguồn tri thức, 

nên trong dạy học, GV có thể sử dụng theo 2 cách khác nhau. Cách thứ nhất, sử 

dụng bản đồ để minh họa, hoặc giảng giải nội dung bài học (thí dụ, chỉ rõ sự phân bố 

của các sự vật hiện tượng địa lý trên bản đồ...). Cách thứ hai, GV sử dụng bản đồ 

như một cơ sở để HS tìm tòi, khám phá kiến thức dưới sự chỉ đạo hướng dẫn của 

GV. Bằng cách đó, GV hình thành và rèn luyện cho HS phương pháp đọc bản đồ. 

- Phương pháp khảo sát, điều tra (hay nghiên cứu): Phương pháp khảo sát, 

điều tra là một phương pháp đặc thù của việc dạy học địa lý. Vì các đối tượng 

nghiên cứu của địa lý học là các thể tổng hợp tự nhiên hoặc KTXH theo lãnh thổ. 

Muốn cho HS hiểu được các thành phần và các mối quan hệ của các thành phần 

trong các thể tổng hợp đó thì GV phải hướng dẫn các em nghiên cứu trên một lãnh 

thổ cụ thể - địa phương nơi các em đang sinh sống và học tập. GV đề ra những vấn 

đề cần khảo sát và các cơ sở giả thuyết, đồng thời là người tổ chức, hướng dẫn, gợi ý 
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để HS tiến hành thu thập thông tin từ nhiều nguồn bằng nhiều cách khác nhau. Sau 

đó, tiến hành phân tích, tổng hợp, so sánh, khái quát để xác định các giả thuyết 

đúng, rút ra các kết luận, nêu các giải pháp hoặc đề xuất kiến nghị. Phương pháp 

khảo sát, điều tra có thể được tiến hành rộng rãi dưới các hình thức dạy học nội 

khoá, ngoại khoá, với thời lượng khác nhau. 

Đặc biệt phương pháp này có ý nghĩa rất lớn trong dạy học phần ĐLĐP. 

Thông qua việc tiếp xúc, tìm tòi, điều tra thực tế địa phương sẽ cung cấp cho HS 

những biểu tượng, khái niệm, các mối quan hệ nhân quả về các đối tượng địa lý mà 

các em đang và sẽ học, phương pháp này giúp cho các em quan sát, tìm tòi, thu thập, 

phân tích, so sánh các đối tượng địa lý trong môi trường thực tế, từ đó tìm ra cái mới 

cho mình. Về mặt giáo dục, phương pháp này tạo điều kiện cho HS hiểu rõ thực tế 

địa phương mình (khó khăn, thuận lợi), phát triển thói quen thưởng thức sự hài hoà, 

tinh tế của tự nhiên. Vì vậy đây là phương pháp tốt nhất trong việc giáo dục môi 

trường cho HS, giáo dục tình yêu quê hương, đất nước, quan tâm đến môi trường 

xung quanh và góp sức mình vào việc bảo vệ, cải thiện môi trường địa phương. 

Phương pháp khảo sát, điều tra còn cải thiện mối quan hệ giữa thầy và trò, cải thiện 

và làm phong phú nội dung bài học. 

  - Phương pháp thảo luận: Là sự trao đổi ý kiến về một vấn đề được đặt ra 

dưới dạng câu hỏi, bài tập... giữa thầy-trò, cũng như giữa người học với nhau. Trong 

đó HS giữ vai trò tích cực, chủ động tham gia thảo luận. Để thảo luận đạt kết quả tốt 

GV cần quan tâm đến các khâu quan trọng sau: chuẩn bị nội dung thảo luận, tiến 

hành thảo luận (tổ chức thực hiện), tổng kết thảo luận. Phương pháp thảo luận ngoài 

việc giúp đánh giá được kiến thức, kỹ năng, phương pháp làm việc của HS, còn giúp 

cho GV hiểu được thái độ của HS (tích cực, tự giác, tôn trọng, lắng nghe, chia sẻ, bổ 

sung ý kiến...).  

1.2. CƠ SỞ THỰC TIỄN 

1.2.1.Tình hình phát triển kinh tế - xã hội huyện Định Hóa, tỉnh Thái 

Nguyên 
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Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Định Hoá lần thứ XX đã đưa ra mục tiêu: 

“Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, phát huy 

truyền thống đoàn kết, tập trung mọi nguồn lực xây dựng huyện Định Hoá phát 

triển  bền vững”. 

Để thực hiện mục tiêu trên, thế hệ trẻ Định Hoá xác định rõ nhiệm vụ trọng 

tâm là nâng cao trình độ phát triển KTXH, bắt kịp trình độ chung của tỉnh và của cả 

nước, tiến tới hội nhập kinh tế quốc tế.    

Trên tinh thần đó, Huyện uỷ đã chỉ đạo xây dựng và triển khai các Đề án toàn 

khoá trong lĩnh vực này như xây dựng vùng lúa cao sản, lúa Bao Thai hàng hoá, 

khôi phục và củng cố các công trình thuỷ lợi, mở rộng và phát triển vùng chè được 

nhân dân đồng tình hưởng ứng nên trong những năm qua, sản xuất nông nghiệp tuy 

chịu ảnh hưởng của thời tiết không thuận lợi, nhưng tổng sản lượng lương thực vẫn 

tăng. Năm 2004 sản lượng lương thực có hạt đạt 38.854 tấn đến năm 2005 đạt 

39.953 tấn,  bình quân lương thực đạt 445,7 kg/người/ năm (2005). Sản xuất chè sau 

đợt mất ổn định của thị trường xuất khẩu đã đứng vững trở lại và tiếp tục khẳng 

định vị trí quan trọng là cây hàng hoá chủ lực trong sản xuất nông lâm nghiệp của 

huyện. Tổng diện tích chè hiện có là 2.786 ha( 2006), tổng sản lượng chè búp tươi 

đạt 18.379 tấn/ năm. Diện tích rừng trồng mới đạt 2.762 ha tăng 762 ha. Độ che phủ 

của rừng đạt 45% (năm 2005) đến năm 2006 độ che phủ rừng tăng lên là 47% . 

Ngành chăn nuôi mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch cúm gia cầm và các dịch bệnh 

khác nhưng đàn gia súc, gia cầm vẫn phát triển ổn định.Tháng 8/2005 toàn huyện có 

12.328 con trâu, 2.665 con bò, 47.686 con lợn và 382 nghìn con gia cầm. 

 Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại, dịch vụ có bước phát triển 

tích cực, nhất là từ khi củng cố mạng lưới đường giao thông liên xã và mạng lưới 

điện nông thôn. Huyện đã quy hoạch được 4 khu công nghiệp nhỏ và đề ra nhiều 

giải pháp nhằm khối phục và phát triển các nghề thủ công truyền thống của địa 

phương như dệt mành cọ, đan cót, sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến lâm sản và 

phát triển nghề mây tre đan. Hiện nay, trên địa bàn huyện có 02 nhà máy chè và 01 

nhà máy giấy, gỗ đang hoạt động. Các công đoạn lao động nặng nhọc trong nông 
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thôn như vận tải, làm đất, ép gạch, chế biến gỗ, khai thác đá, xay sát lúa gạo, đang 

từng bước được cơ giới hoá. Đi đôi với việc phát triển các ngành sản xuất là sự phát 

triển của các ngành dịch vụ như điện năng, viễn thông, vận tải, sửa chữa cơ khí, vật 

tư nông - lâm nghiệp, ngân hàng, bảo hiểm. Năm 2005, toàn huyện có 34 doanh 

nghiệp tư nhân, hoạt động của các doanh nghiệp đã góp phần làm cho giá trị sản 

xuất của công nghiệp, tiểu thu công nghiệp và xây dựng trên địa bàn  trong những 

năm qua tăng cao hơn năm trước. Cụ thể năm 2006 đạt 110 tỷ đồng, trong đó công 

nghiệp, tiểu thủ công nghiệp là 31,5 tỷ đồng. Tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ 

đạt 85,6 tỷ đồng. 

 Cùng với việc thu hút các nguồn đầu tư phát triển KTXH, sự phát triển của 

các ngành kinh tế đã làm tăng tổng sản phẩm xã hội (GDP) của huyện lên 1,85 lần 

so với năm 2000. Tốc độ tăng trưởng GDP trung bình hàng năm đạt 12,3%. Năm 

2006, thu nhập bình quân đầu người là 349 USD. 

 Cơ cấu kinh tế có bước chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng nông lâm 

nghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ.  (Bảng 1.1).  

 

Bảng 1.1. Cơ cấu kinh tế huyện Định Hóa giai đoạn 2000-2005 

 

Ngành kinh tế 

Tỷ trọng (%) 

Năm 2000 Năm 2004 Năm 2005 

Nông lâm nghiệp 60,7 50,2 48,3 

Công nghiệp, xây dựng 13.3 17,4 19,4 

Dịch vụ, thương mại 26,0 32.4 32,3 

Tổng cộng 100 100 100 

 

Tăng trưởng kinh tế ở mức cao và cơ cấu các ngành kinh tế có sự chuyển 

dịch theo hướng tích cực đã làm thay đổi bộ mặt nông thôn và cải thiện một bước 

đời sống của nhân dân, nhưng do điểm xuất phát của nền kinh tế còn thấp nên quy 

mô và cơ cấu của nền kinh tế chưa đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, 

hiện đại hoá. Những yếu tố thực chất của nội lực trong sự tăng trưởng kinh tế chưa 

được khẳng định vững chắc. 
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Trong những năm qua, được sự quan tâm đầu tư của nhà nước qua các 

chương trình, dự án và sự năng động của các cấp uỷ chính quyền trong việc thu hút 

các nguồn vốn để xây dựng kết cấu hạ tầng và phát triển KTXH, vốn đầu tư bình 

quân hàng năm đạt 93,4 tỷ đồng. Năm cao nhất đạt trên 120 tỷ đồng. Nguồn vốn 

đầu tư chủ yếu là của Nhà nước đầu tư xây dựng cơ bản tập trung, các chương trình 

135, trung tâm cụm xã, chương trình phát triển KTXH và bảo tồn di tích vùng ATK, 

chương trình định canh định cư - và vùng kinh tế mới, chương trình kiên cố hoá 

trường học, kiên cố kênh mương, vốn vay các tổ chức quốc tế của chính phủ, vốn 

tài trợ của các cơ quan, doanh nghiệp nhà nước. Nguồn vốn huy động trong nhân 

dân để xây dựng các công trình công cộng đạt khoảng 12%. Các công trình xây 

dựng: Đường giao thông liên xã được rải nhựa 66km đến 19 xã trong huyện; Kiên 

cố hoá 96,3 km kênh mương, nâng cao diện tích tưới tiêu chủ động từ 1.500 ha lên 

2.400 ha; 24/24 xã và 90% hộ dân được dùng điện lưới quốc gia. Đến năm 2005, 

100% số phòng  học và trạm y tế xã được xây dựng cấp 4 đến kiên cố. Các trung 

tâm cụm xã bước đầu được hình thành. Các công trình như 2 trường THPT, Trung 

tâm y tế, Đài truyền thanh, truyền hình, Trung tâm bồi dưỡng chính trị, được xây 

dựng lại khang trang. Mạng lưới điện thoại đã đi tới các trung tâm xã, đạt bình quân 

2,2 máy điện thoại /100 dân. Đài truyền thanh, truyền hình huyện được nâng công 

suất và lắp đặt thêm trạm thu phát sóng lại Lam Vĩ. Trung tâm huyện lỵ được quan 

tâm đầu tư hệ thống điện chiếu sáng và cải tạo, nâng cấp hệ thống nước sạch từ 

500m
3
/ ngày lên 900m

3
/ngày. Tại trung tâm ATK, công trình  nhà tưởng niệm Chủ 

tịch Hồ Chí Minh trị giá hàng chục tỷ đồng được xây dựng đồng bộ với các hạng 

mục công trình tôn tạo, bảo vệ di tích lịch sử và xây dựng kết cấu hạ tầng, đã từng 

bước khơi dậy một tiềm năng du lịch tham quan di tích lịch sử và sinh thái. Các cơ 

sở sản xuất như nhà máy chè Định Hoá, nhà máy chè Bình Yên, nhà máy giấy, gỗ 

DELTA được xây dựng và đi vào hoạt động. 

Diện mạo của huyện nông thôn miền núi đã có nhiều khởi sắc. Công tác văn 

hoá, xã hội có nhiều đổi mới, thông qua hoạt động văn hoá, xã hội đã động viên 

được các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện các mục tiêu chương trình phát triển 
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KTXH củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, chấp hành tốt chính sách pháp luật 

của Đảng và Nhà nước được thể hiện trên lĩnh vực sau: 

 Thông qua việc thực hiện các chương trình, dự án của chính phủ đầu tư cho 

phát triển KTXH miền núi, giải quyết việc làm, xoá đói giảm nghèo, trong những 

năm qua huyện đã phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 41,63% năm 2005 (theo chuẩn 

mới) xuống còn 32,74% năm 2007. Hằng năm giải quyết cho 1.500 lao động có việc 

làm. Riêng năm 2004 toàn huyện đã đưa được 574 lao động đi lao động có thời hạn 

ở nước ngoài, đa góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thân của nhân dân, 

nhất là vùng nông thôn đã được cải thiện thêm một bước. 

GD&ĐT có bước phát triển, năm học 2007-2008 toàn huyện có 2 trường 

THPT, 1 trung tâm giáo dục thường xuyên, 23 trường THCS, 24 trường tiểu học và 

24 trường mầm non với tổng số 820 phòng học, trong đó cao tầng: 416 phòng  

(43,9%); cấp 4: 336 phòng (48,1%), còn lại là phòng học tạm, học nhờ (8,0%). 

Tổng số HS toàn huyện là 17.621 HS, số GV trực tiếp giảng dạy là 1.277 GV, 

những năm học qua các trường THPT và phòng giáo dục chỉ đạo nhiều  chương 

trình nhằm khảo sát tay nghề GV và chất lượng HS, trên cơ sở đó  bồi dưỡng và 

nâng cao chất lượng dạy và học trên toàn huyện. Tính đến kỳ I năm học 2007-2008, 

toàn huyện đã có 4 trường mầm non; 13 trường tiểu học và 1 trường THCS đạt  

trường chuẩn quốc gia. Toàn huyện đã xây dựng được trung tâm học tập cộng đồng. 

100% xã, thị trấn, cơ quan đã thành lập Hội khuyến học, một số dòng họ đã xây 

dựng được quỹ khuyến học. Những kết quả này đã góp phần tích cực nâng cao dân 

trí, đào tạo nguồn nhân lực cho sự phát triển KTXH của toàn huyện. 

Công tác văn hoá thông tin, thể dục thể thao, truyền thanh truyền hình có 

nhiều hoạt động thiết thực, bám sát nhiệm vụ chính trị từng thời kỳ, tích cực tuyên 

truyền các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và từng bước 

đáp ứng nhu cầu về đời sống văn hoá tinh thần của nhân dân. Cuộc vận động toàn 

dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư được triển khai rộng rãi đến 

các khu dân cư, gia đình, cơ quan, trường học. Đến cuối năm 2004, toàn huyện có 

253/435 khu dân cư đạt danh hiệu khu dân cư tiên tiến chiếm 60,45%; 138/435 làng 
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bản đạt tiêu chuẩn làng văn hoá chiếm 31,72%; 12.924/21.053 hộ gia đình văn hoá 

chiếm 61%. Số cơ quan đăng ký và được công nhận cơ quan văn hoá đạt 705. Thực 

hiện Đề án khôi phục, gìn giữ tinh hoa văn hoá truyền thống dân tộc, huyện đã tổ 

chức nhiều hoạt động như tổ chức Lễ hội Lồng Tồng ATK hàng năm, các hội diễn 

văn nghệ nhằm khai thác các làn diệu dân ca, dân vũ dân tộc, xây dựng nhà văn hoá 

thôn bản… Nhiều di tích đã khôi phục, tôn tạo và khai thác sử dụng, góp phần thiết 

thực trong công tác giáo dục truyền thống cách mạng của quê hương. 

 Công tác y tế đã được quan tâm đúng mức thể hiện trong việc củng cố, nâng 

cấp về cơ sở vật chất và nâng cao năng lực khám chữa bệnh của đội ngũ y, bác sĩ, 

mạng lưới y tế cơ sở được mở rộng. Công tác phòng trừ dịch bệnh, bảo vệ, chăm 

sóc sức khoẻ cho nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực. Hầu hết các trạm y tế xã 

có bác sĩ, 100% thôn bản có y tá, đã tổ chức được các hoạt động khám và điều trị từ 

cơ sở. Các hoạt động khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí cho người nghèo được 

triển khai thường xuyên, không để dịch bệnh nguy hiểm phát sinh trên địa bàn, tạo 

được niềm tin của nhân dân các dân tộc đối với trung tâm y tế huyện. 

 Các hoạt động của công tác Dân số - Gia đình - Trẻ em như công tác truyền 

thông, quản lý dân số, chăm sóc sức khoẻ sinh sản, dịch vụ kế hoạch hoá gia đình, 

chăm sóc bảo vệ các quyền trẻ em được các cấp uỷ chính quyền quan tâm chỉ đạo 

và thực hiện có hiệu quả. Tỷ lệ phát sinh dân số tự nhiên bình quân 5 năm giữ vững 

ở mức 0,8% tỷ lệ sinh giảm 0,3% Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng giảm từ 29% năm 

2001 xuống còn 25,5% năm 2005. 

 Trong việc đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội, UBND huyện đã xây dựng 

đề án 161/ĐA-UB về công tác phòng chống ma tuý giai đoạn 2001 - 2005, trong 

quá trình triển khai thực hiện, hàng năm đã lập hồ sơ cho đi cai nghiệm bắt buộc 15 

đối tượng, cai nghiện cộng đồng từ 30 đến 50 đối tượng nghiện ma tuý (từ 337 

xuống còn 293 đối tượng = 13%), đến nay có 2 xã Linh Thông và Bảo Linh không 

có người nghiệm ma tuý; tuy nhiên do công tác quản lý sau cai nghiệm chưa thật tốt 

nên kết quả khảo sát tại thời điểm tháng 9 năm 2005 toàn huyện có 320 đối tượng 

nghiện ma túy. 
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1.2.2. Sự phân hoá về trình độ phát triển theo xã 

Nước ta có tới 3/4 diện tích lãnh thổ là đồi núi (khu vực miền núi), cùng với 

hải đảo thì đây là những địa bàn có trình độ phát triển thấp, đời sống nhân dân còn 

gặp nhiều khó khăn, hệ thống cơ sở hạ tầng còn nhiều yếu kém, trình độ văn hoá 

cũng như trình độ phát triển sản xuất còn thấp. Trong quá trình CNH-HĐH đất nước 

và hội nhập kinh tế quốc tế, Đảng và Nhà nước đã đề ra những nhiệm vụ quan trọng 

mang tính chiến lược nhằm phát triển KTXH các xã ĐBKK vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi. Để thực hiện mục tiêu trên, Thủ Tướng Chính phủ đã ra quyết 

định 135 nhằm mục đích tăng cường hỗ trợ đầu tư ngân sách nhà nước cho các xã 

ĐBKK (gọi tắt là xã 135) đồng thời Chính Phủ đã các địa bàn xã miền núi theo hai 

cấp xã vùng thấp và xã vùng cao để có hướng đầu tư thích hợp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bảng 1.2. Phân loại xã theo trình độ phát triển 

KV Tên xã 
Diện tích 

( Km2) 

Dân số 

( Người) 
Diện vùng 

CT 135 

(Gđ II) 

KV I TT Chợ Chu 4,47 6.068 vùng thấp  

KV II Phúc Chu  13,50 2.276 miền núi ĐBKK 

Trung Lương 13,60 3.917 miền núi ĐBKK 

Kim Sơn 9,20 2.196 miền núi  

Điềm Mặc 17,27 4.167 miền núi ĐBKK 

Phú Tiến 14,00 2.833 miền núi ĐBKK 

Bình Yên 7,45 3.064 miền núi ĐBKK 
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Đồng Thịnh 13,66 4.070 miền núi ĐBKK 

Trung Hội 11,40 4.445 miền núi ĐBKK 

Bảo Cường 8,94 3.842 miền núi  

Tân Dương  21,00 3.041 miền núi ĐBKK 

Bình Thành 28,20 5.155 miền núi ĐBKK 

Phượng Tiến 21,70 3.745 miền núi ĐBKK 

Thanh Định 18,04 3.877 miền núi ĐBKK 

Bộc Nhiêu 25,90 4.075 miền núi ĐBKK 

Phú Đình 29,90 5.354 miền núi ĐBKK 

Sơn Phú 15,24 4.972 miền núi ĐBKK 

Kim Phượng 14,95 2.970 miền núi ĐBKK 

Định Biên 6,95 2.374 miền núi  

Tân Thịnh 57,00 4.017 miền núi ĐBKK 

Lam Vỹ 42,00 4.113 miền núi  

Bảo Linh 27,60 2.183 vùng cao  

Linh Thông 27,20 2.964 vùng cao  

Quy Kỳ 71,58 3.916 vùng cao ĐBKK 

 

Nguồn : Xử lý từ Niên giám Thống kê huyện Định Hoá 3/2006, 

Quyết định số 164/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về (Chương trình 135 

giai đoạn II  2006-2010). 

 Chương trình 135 đã góp phần thay đổi, cải thiện bộ mặt các xã ĐBKK về 

KTXH, làm cho đời sống nhân dân dần được nâng cao, trình độ dân trí cũng như 

hoạt động sản xuất có nhiều tiến bộ. Để đẩy mạnh quá trình phát triển KTXH của 

đất nước trong thời kỳ CNH-HĐH và hội nhập kinh tế quốc tế, Thủ Tướng Chính 

phủ đã ra Quyết định 164/2006/QĐ-TTg ngày 11/7/2006, tiếp tục đầu tư  cho 

Chương trình Phát triển KTXH các xã ĐBKK vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 

miền núi cho 1644 xã ĐBKK, xã biên giới, xã an toàn khu chưa hoàn thành mục 

tiêu Chương trình 135 ở giai đoạn I (1995-2005) vào diện đầu tư Chương trình 135 

giai đoạn II (2006-2010). Theo đó, ủy ban Dân tộc đã ra Quyết định 301/2006/QĐ-

UBDT, ngày 27/11/2006 về việc công nhận 3 khu vực vùng đồng bào dân tộc thiểu 



 

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên         http://www.lrc-tnu.edu.vn  

- 37 - 

số và miền núi theo trình độ phát triển, quy định về số thôn, xóm, bản làng ĐBKK 

(gọi chung là thôn ĐBKK) và phân định xã, phường, thị trấn. Dựa trên cơ sở quyết 

định số 301/2006/QĐ-UBDT, ngày 27/11/2006, huyện Định Hóa có 23 xã thuộc 

KVII và 01 xã thuộc KVI. (Bảng 1.2). 

1.2.3. Thực trạng dạy học ĐLĐP ở huyện Định Hóa 

Định Hóa là một huyện miền núi, với diện tích 52,027km
2
 và dân số gần 9 

vạn người, bao gồm 8 dân tộc anh em cùng chung sống: Tày, Kinh, Nùng, San Chí, 

Cao Lan, Dao, Hoa, Mông, trong đó tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 63% dân 

số (dân tộc Tày chiếm gần 50%, dân tộc khác chiếm 13%). Định Hóa có 24 đơn vị 

hành chính, trong đó có 3 xã vùng cao (Linh Thông, Quy Kỳ, Bảo Linh), 17 xã 135 

giai đoạn II và 24/24 xã, thị trấn đều được công nhận là xã ATK. Địa hình phức tạp, 

giao thông không mấy thuận lợi, trình độ dân trí thấp và không đồng đều, kinh tế 

chậm phát triển... đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác GD&ĐT. 

Ngày nay, cùng với xu hướng hội nhập quốc tế và công cuộc đổi mới đất 

nước, Định Hóa tiếp tục phát huy những nội lực và những truyền thống cách mạng 

tốt đẹp để đẩy mạnh phát triển kinh tế văn hóa, xã hội của địa phương, trong đó 

huyện đã có sự trú trọng đặc biết đến sự nghiệp GD&ĐT nhằm đáp ứng nhu cầu 

học tập của con em nhân dân trong huyện, tiến tới nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực 

phục vụ cho sự nghiệp CNH-HĐH nông nghiệp nông thôn và coi đây là một nhiệm 

vụ quan trọng trong phát triển KTXH địa phương. 

Định Hóa có 23 trường THCS (không tính trường THCS Bình Yên) với tổng 

số 512 GV, hầu hết các GV được đào tạo từ hai trường ĐHSP và CĐSP Thái 

Nguyên. Đội ngũ GV phần lớn đều tận tụy, yêu nghề, có phẩm chất đạo đức tốt, có 

ý thức phấn đấu tu dưỡng và rèn luyện tay nghề, chuyên tâm cho nghề nghiệp, trình 

độ chuyên môn, nghiệp vụ của GV ngày càng được nâng cao. Tuy vậy, do từ nhiều 

năm trước thiếu GV nên GV được đào tạo từ nhiều nguồn với trình độ và hình thức 

đào tạo khác nhau, hiện còn có những GV tuổi cao, không có điều kiện để cập 

chuẩn hoặc nâng cao trình độ. Bên cạnh những GV có năng lực chuyên môn khá 

giỏi vẫn còn một bộ phận GV còn yếu về chuyên môn, ngại khó ngại khổ, ít đầu tư 
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cho việc tự học, tự nghiên cứu để nâng cao tay nghề dẫn đến kiến thức không cập 

nhật, không đổi mới PPDH, chủ yếu sử dụng những phương pháp truyền 

thống...Những hạn chế trên đã ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng GD& ĐT của 

huyện, cụ thể là chất lượng giáo dục tuy được nâng cao nhưng còn chậm và chưa 

vững chắc. 

Với đại bộ phận là con em dân tộc thiểu số nên HS còn hạn chế về tư duy 

trừu tượng (khái quát, so sánh..), thường quen với tư duy cụ thể, do vậy thường gặp 

khó khăn khi hình thành các kiến thức tư duy trừu tượng (môn Địa lý thường có rất 

nhiều kiến thức tư duy trừu tượng). Mặt khác, kiến thức xã hội nghèo nàn, đặc biệt 

là HS vùng sâu, vùng xa, thời gian học tập ít, phải vừa học vừa làm, giao tiếp hạn 

chế, do đó, HS thường ngại phát biểu, tham gia ý kiến khi học trên lớp. HS thường 

thiếu tự tin nhưng lại có lòng tự trọng rất cao, dễ tự ái khiến cho lớp học trở nên 

trầm, ít sôi nổi, hiệu quả giờ học không cao. Đặc biệt đối với môn học địa lí, khả 

năng tư duy trừu tượng của HS còn rất hạn chế, do đó việc truyền tải lời giảng của 

GV sang tư duy của HS gặp nhiều khó khăn, HS không có khả năng tóm tắt, khái 

quát hoặc dùng câu văn của mình để ghi bài mà chỉ ghi bài được khi GV nói chậm, 

giảng chậm, thậm chí có HS  chỉ ghi theo trên bảng, những kiến thức mở rộng hầu 

như HS chưa biết chọn lọc để ghi. Vì vậy khi kiểm tra đánh giá bài viết của HS 

chưa sâu sắc, không có liên hệ, chất lượng học tập môn Địa lý chưa cao...Nhìn 

chung đa số HS THCS  ở Định Hóa chưa có thói quen tư duy phức tạp, đặc biệt là 

các thao tác tư duy phân tích tổng hợp, khái quát trong học tập nói chung và trong 

môn Địa lý nói riêng. Những điểm yếu này không phải là do bản chất của các em là 

người dân tộc miền núi mà do hạn chế về điều kiện và hoàn cảnh sống. 
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Hình 1.1. Đánh giá học lực và hạnh kiểm học sinh THCS  huyện 

Định Hoá năm học 2006-2007

Nguồn: Tư liệu phòng GD&ĐT huyện Định Hoá năm 2007
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Cơ sở vật chất thiết bị trường học ngày càng được tăng cường bằng các 

chương trình mục tiêu quốc gia (ODA) và đóng góp của nhân dân. Trong tổng số 

719 phòng học thì có 250 phòng học của bậc THCS, trong đó cao tầng có 142 

phòng (chiếm 56,8%); cấp 4 có 104 phòng (chiếm 41,6%), phòng học tạm, học nhờ 

là 4 phòng (1,6%). Nhìn chung việc đầu tư  xây dựng cũng như cấp phát trang thiết 

bị trường học còn nhiều khó khăn, thiếu đồng bộ, chất lượng thiết bị chưa tốt, nhất 

là một số thiết bị dạy học của các môn như Địa lí, Vật lí, Hóa học, Sinh học. Số 

phòng thư viện, thiết bị còn thiếu nhiều, số trường có thư viện đạt chuẩn chưa 

nhiều, việc bảo quản và sự dụng các thiết bị dạy học chưa thực hiện tốt. Về đặc 

điểm cơ bản  HS, phần lớn HS hiền lành, ngoan  ngoãn, có đạo đức tốt và khá 

chiếm tỷ lệ cao, tuy nhiên chất lượng văn hóa chưa cao. Biểu hiện qua kết quả đánh 

giá 2 mặt giáo dục năm học 2006 - 2007 như sau: (Hình 1.1) 

 

 

 

 

Tiểu kết Chương 1 
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Nghiên cứu ĐLĐP có vai trò rất quan trọng trong việc bổ sung và nâng cao 

kiến thức Địa lý, đặc biệt là các vấn đề Địa lý Việt Nam, giúp cho HS có được các 

kiến thức về Địa lý đất nước và ĐLĐP thông qua việc học tập, khảo sát địa phương, 

từ đó HS hiểu rõ thực tế địa phương mình và có ý thức tham gia xây dựng và phát 

triển địa phương, làm tăng tình yêu quê hương đất nước.Việc nghiên cứu ĐLĐP cần 

quán triệt tinh thần đổi mới PPDH nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới về mục tiêu, nội 

dung và PPDH.  

Trong công cuộc đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế, huyện Định Hoá đạt 

nhiều thành tích trong tăng trưởng kinh tế và xoá đói giảm nghèo, Tuy nhiên huyện 

miền núi ATK này còn nhiều khó khăn cần chú trọng đặc biết đến sự nghiệp 

GD&ĐT nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của con em nhân dân trong huyện, tiến tới 

nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực phục vụ cho sự nghiệp CNH - HĐH nông nghiệp 

nông thôn và coi đây là một nhiệm vụ quan trọng trong phát triển KTXH địa 

phương. 

Kết quả điều tra nghiên cứu cũng như những quan quát của chúng tôi, những 

người hiện sống và làm việc tại huyện Định Hoá cho thấy, để nhanh chóng thoát 

nghèo và tăng trưởng bền vững thì ngoài việc tăng cường đầu tư phát triển cơ sở hạ 

tầng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phải đầu tư lâu dài cho con người nơi đây bằng 

việc nâng cao sự hiểu biết cho thế hệ mới trên nhiều phương diện, trong đó có 

ĐLĐP. 

Cách đặt vấn đề ở trên không chỉ thể hiện tại phần địa lí cấp tỉnh/thành phố, 

mà nên cụ thể hoá kiến thức địa phương trong điều kiện gần gũi học sinh. Đó chính 

là ĐLĐP huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên. 
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C¸c huyÖn An toµn khu (ATK) 

cña Trung ¬ng trong kh¸ng 

chiÕn chèng thùc d©n Ph¸p 

(1946 - 1954) 

 

§inh Ho¸, §¹i Tõ, Phó l¬ng, 
 Vâ Nhai (Th¸i Nguyªn); 

Chî Míi, Chî §ån (B¾c K¹n); 
S¬n D¬ng, Yªn S¬n, Chiªm Ho¸ 

(Tuyªn Quang) 
Tæng diÖn tÝch : 7286,7km2 

D©n sè : 792,1 ngh×n ngêi 
 

Nguån : TËp b¶n ®å hµnh chÝnh 
 64 tØnh, thµnh phè ViÖt Nam. 

Nxb B¶n ®å, 2005, Hµ Néi 

 

 

 

CHƢƠNG 2 

BIÊN SOẠN ĐỊA LÝ HUYỆN ĐỊNH HÓA, TỈNH THÁI NGUYÊN 

2.1. MỘT SỐ NỘI DUNG VÀ NGUYÊN TẮC CHỦ ĐẠO 

2.1.1. Vùng ATK (An toàn khu) Định Hoá 

Trong Dự án "Bảo vệ, tôn tạo di tích lịch sử cách mạng và phát triển KTXH 

vùng ATK Định Hoá (1996 - 2000)" đƣợc Chính phủ phê duyệt ngày 27-1-1995. 

Huyện ATK Định Hoá, Thái Nguyên đã thu hút sự chú ý của cả nƣớc trong Năm 

Du lịch quốc gia về Thủ đô gió ngàn (2007), đặc biệt về di tích Tỉn Keo, xã Phú 

Đình, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ toạ hội nghị Bộ Chính trị ngày 16-12-1953 

quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử. 

Trong công cuộc Đổi mới, vùng / huyện 

ATK Định Hoá không chỉ nổi tiếng về giá trị du 

lịch hƣớng về cội nguồn, mà còn đƣợc biết đến 

nhƣ là địa bàn (bài viết này sử dụng hai địa 

danh đẳng nghĩa : vùng / huyện ATK Định Hoá, 

tỉnh Thái Nguyên) khá thành công trong tăng 

trƣởng kinh tế đi đôi với giảm nghèo cho các 

dân tộc vùng an toàn khu xƣa của Trung ƣơng, 

nơi Bác Hồ, Trung ƣơng Đảng, Chính phủ đƣợc 

đồng bào che chở, đùm bọc đã lãnh đạo cuộc kháng chiến đi tới thắng lợi vẻ vang 

(1946 - 1954). 

Việc nghiên cứu sự tăng trƣởng kinh tế và giảm nghèo vùng ATK Định Hoá 

không chỉ có giá trị thực tiễn mà còn có ý nghĩa đối với nghiên cứu Địa lí Việt Nam 

cũng nhƣ việc dạy học ĐLĐP trong nhà trƣờng. 

Định Hóa hiện có dân số 90 nghìn ngƣời với gần 80% dân số là ngƣời dân 

tộc thiểu số. Nhìn chung đời sống dân cƣ trong huyện còn ở mức thấp, tỷ lệ nghèo 

còn cao. Năm 2007 tỷ lệ nghèo theo chuẩn mới của huyện là 32,74%. Công tác giáo 
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 HUYỆN ĐỊNH HOÁ  
(VÙNG ATK ĐỊNH HOÁ) 

- Diện tích :                 520,75 km
2
 

- Dân số :             90 nghìn người 
- Đơn vị hành chính :           23 xã  
  và 01 thị trấn (TT Chợ Chu)     
(100% thuộc diện xã ATK) 
- Tốc độ tăng GDP:     12,3%/năm 
- Bình quân :         312 USD 
/người                                
- Tỉ lệ nghèo :                    32,74% 
(theo tiêu chí mới) 
- Cơ cấu kinh tế : 
+ Nông - lâm nghiệp :          48,3% 
+ Công nghiệp - xây dựng : 19,4% 
+ Dịch vụ :                           32,3% 

(Số liệu năm 2007) 

dục, y tế, văn hóa - thông tin, hoạt động của công tác dân số, gia đình và trẻ em có 

những bƣớc phát triển.  Năm 2005 có 24/24 xã, thị trấn có điện với 90% số hộ đƣợc 

sử dụng điện lƣới quốc gia; 100% số phòng học tạm đƣợc xây dựng từ nhà cấp 4 

đến kiên cố hóa, 24/24 xã phổ cập THCS; các xã đều có điểm bƣu điện văn hóa xã 

và lắp đặt trên 2000 máy điện thoại tại các hộ gia đình. 

Về môi trƣờng, vùng ATK Định Hóa có 25.109 ha diện tích  rừng và đất 

rừng, độ che phủ rừng đạt 47%. Sản xuất lâm nghiệp là một thế mạnh của địa 

phƣơng, tuy nhiên hiệu quả sản xuất chƣa cao. Trong nhiều năm trở lại đây, xu thế 

chuyển từ đất rừng sang diện tích đất nông nghiệp và đất thổ cƣ không ngừng tăng; 

điều này bƣớc đầu đã góp phần tăng thu nhập, đảm bảo an ninh lƣơng thực nhƣng 

hậu quả là môi trƣờng mất cân bằng sinh thái, nguy cơ thoái hóa đất trở nên nghiêm 

trọng, hạn hán, lũ lụt trở nên khốc liệt hơn. Việc 

giao đất giao rừng lâu dài cho các hộ nông dân, 

phát triển kinh tế đồi rừng, góp phần tăng thu 

nhập từ nghề rừng cho các hộ nghèo, nâng cao 

hơn nữa độ che phủ đất trống đồi núi trọc, cải 

thiện môi trƣờng sinh thái . 

Đối với vùng ATK Định Hóa, vấn đề 

thực tiễn đặt ra là phải nâng cao trình độ phát 

triển về cả kinh tế, văn hoá- xã hội, môi trƣờng 

sinh thái; kết hợp kinh tế với đảm bảo an ninh 

quốc phòng, phát triển kinh tế địa phƣơng với 

hội nhập kinh tế quốc tế.  

Tăng trƣởng kinh tế và giảm nghèo bền vững là yêu cầu bức thiết  của vùng 

ATK Định Hóa  - địa bàn huyện miền núi có xuất phát điểm thấp, đại bộ phân dân 

cƣ là đồng bào dân tộc thiểu số thuộc diện nghèo (100% xã diện ATK; đại bộ phận 

thuộc diện xã đặc biệt khó khăn). Sau 20 năm thực hiện đƣờng lối Đổi mới, nhân 

dân huyện Định Hóa đã tập trung phát triển KTXH mà trọng tâm là chuyển dịch cơ 
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cấu cây trồng, vật nuôi, tăng nhanh tỷ trọng giá trị các ngành nông - lâm nghiệp, 

công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ nhằm đạt hiệu quả kinh tế cao, nâng 

cao đời sống nhân dân. Tại Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, 5/2005, đã  xác 

định cơ cấu kinh tế của huyện là: Nông - Lâm nghiệp, Dịch vụ, Du lịch, Công 

nghiệp, Tiểu thủ công nghiệp và Xây dựng. Trong những năm qua nền kinh tế 

huyện Định Hóa không ngừng phát triển; tổng sản phẩm của huyện (GDP) tăng 

trƣởng ở mức khá (12,3%); cơ cấu các ngành kinh tế chuyển dịch đúng hƣớng; kết 

cấu hạ tầng đƣợc tăng cƣờng; đời sống nhân dân các dân tộc đƣợc cải thiện.  

Tuy nhiên, thu nhập bình quân ngƣời / năm của huyện vẫn ở mức thấp, chỉ 

bằng 69% so với mặt bằng chung của tỉnh. Điểm xuất phát kinh tế của huyện ở mức 

thấp; nền kinh tế chủ yếu là thuần nông, quy mô của tổng sản phẩm xã hội nhỏ, 

trong nông nghiệp chƣa tạo đƣợc sự chuyển dịch lớn về cơ cấu cây trồng, vật nuôi; 

một số tiềm năng, lợi thế của huyện nhƣ lâm nghiệp, sản xuất lúa chất lƣợng cao, 

dịch vụ du lịch tham quan di tích lịch sử, du lịch sinh thái... chƣa đƣợc phát huy đầy 

đủ, đúng mức. 

 2.1.2. Tăng trƣởng kinh tế đi đôi với xoá đói giảm nghèo        

 2.1.2.1. Tăng trƣởng và phát triển kinh tế bền vững là mục tiêu quan trọng 

không chỉ riêng ở Việt Nam mà còn ở nhiều nƣớc trên thế giới. Tuy có những khía 

cạnh khác nhau trong quan niệm, nhƣng nói chung sự tiến bộ trong một giai đoạn 

nào đó của một nƣớc thƣờng đƣợc đánh giá trên hai mặt: gia tăng về kinh tế và tiến 

bộ xã hội. Tăng trƣởng kinh tế thƣờng đƣợc quan niệm là sự gia tăng về quy mô sản 

lƣợng của nền  kinh tế trong một thời kì nhất định; đó là kết quả của các hoạt động 

sản xuất  và dịch vụ trong nền kinh tế. Phát triển kinh tế có thể hiểu là một quá trình 

lớn lên (tăng tiến) về kinh tế trong một thời điểm nhất định, trong đó bao gồm sự 

tăng thêm về quy mô sản lƣợng (tăng trƣởng) và sự tiến bộ về cơ cấu.  

Sự tăng trƣởng và phát triển kinh tế đƣợc lƣợng hoá bằng hệ thống các tiêu 

chí: (1) Các tiêu chí phản ánh sự tăng trƣởng kinh tế: GDP hoặc GNI tổng số và 

bình quân đầu ngƣời (GDP/ ngƣời, GNI/ ngƣời); (2) Các chỉ số xã hội của sự phát 
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triển: Tuổi thọ trung bình phản ánh sự văn minh trong cuộc sống, sinh hoạt vật chất 

và tinh thần; mức gia tăng dân số hàng năm luôn đi liền với chỉ số thu nhập bình 

quân đầu ngƣời; (3) Các chỉ số khác về phát triển xã hội: Các chỉ số văn hoá và giáo 

dục (số nhà bác học, số giáo sƣ, số tiễn sĩ, số lớp học, số thƣ viện, ...); các chỉ số y 

tế (số giƣờng bệnh, bình quân các bác sĩ trên một vạn dân,...); (4) Các chỉ số về cơ 

cấu kinh tế: cơ cấu ngành trong tổng sản phẩm quốc nội (GDP). Nền kinh tế càng 

phát triển thì tỉ trọng khu vực công nghiệp và dịch vụ ngày càng cao trong GDP, 

còn nông nghiệp lại giảm  tƣơng đối; tỉ trọng xuất khẩu tăng mạnh trong cơ cấu xuất 

- nhập khẩu; (5) Chỉ số về mức tiết kiệm - đầu tƣ trong GNI là nhân tố thể hiện rõ 

hơn về khả năng tăng trƣởng kinh tế trong tƣơng lai. Các nƣớc có tỉ lệ đầu tƣ 20 - 

30% GNI/năm thƣờng là các nƣớc có tăng trƣởng kinh tế cao; (6) Chỉ số cơ cấu 

nông thôn và thành thị: tỉ lệ đô thị hoá, dân số và lao động ở đô thị tăng lên, phản 

ánh trình độ văn minh trong xã hội. 

Nghèo đói là một khái niệm đƣợc sử dụng từ lâu để chỉ mức sống của một 

nhóm dân cƣ, một cộng đồng, một nhóm quốc gia so với mức sống của một cộng 

đồng hay một quốc gia khác. Theo Ngân hàng thế giới: “Đói nghèo không chỉ bao 

hàm sự khốn cùng về vật chất đƣợc đo lƣờng theo một khái niệm thích hợp về thu 

nhập hoặc tiêu dùng, mà còn là sự thụ hƣởng thiếu thốn về giáo dục và y tế...”.  Ở 

Việt Nam  “Nghèo là tình trạng một bộ phận dân cƣ không đƣợc hƣởng và thoả mãn 

các nhu cầu cơ bản của con ngƣời mà những nhu cầu này đã đƣợc xã hội thừa nhận 

tuỳ theo trình độ phát triển KTXH và phong tục tập quán của từng địa phƣơng”. 

“Đói là tình trạng của một bộ phận dân cƣ hàng năm thiếu ăn, đứt bữa từ một đến 

hai tháng, thƣờng phải vay nợ cộng đồng và thiếu/khó có khả năng chi trả". 

Về phƣơng pháp xác định chuẩn đói nghèo, theo Tổng cục thống kê và Ngân 

hàng thế giới, có hai đƣờng đói nghèo (poverty line): (1) Đói nghèo về lƣơng thực, 

thực phẩm (tƣơng đƣơng với nghèo tuyệt đối, nghèo về thu nhập) đƣợc xác định 

theo chuẩn mà hầu hết các nƣớc đang phát triển cũng nhƣ Tổ chức y tế thế giới đã 

xác định mức năng lƣợng tối thiểu cần thiết cho mỗi thể trạng con ngƣời là chuẩn 

về nhu cầu 2.100 Kcal/ngƣời/ngày. Những ngƣời có mức chi tiêu dƣới mức chi cần 
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thiết để đạt đƣợc lƣợng Kcal này gọi là nghèo về lƣơng thực, thực phẩm. Theo 

đƣờng nghèo đói này Ngân hàng thế giới đã đƣa ra ngƣỡng nghèo chung cho các 

nƣớc. (2) Đói nghèo chung (nghèo tƣơng đối) đƣợc xác định bằng số tiền chi phí 

cho nhu cầu về lƣơng thực, thực phẩm và một số các mặt hàng phi lƣơng thực, thực 

phẩm trong giỏ hàng hoá tiêu dùng thiết yếu thƣờng nhật. Đối với các nƣớc có thu 

nhập thấp là 1USD/ngƣời/ngày, có thu nhập trung bình là 2USD/ngƣời/ngày. 

Trong điều kiện Việt Nam, nhóm nghiên cứu liên Bộ Lao động, Thƣơng binh 

và xã hội và Tổng cục Thống kê đã đƣa ra chỉ số đánh giá nghèo đói : thu nhập, 

giáo dục. sức khoẻ, nhà ở. Trong đó thu nhập đƣợc coi là chỉ số hàng đầu, đƣợc sử 

dụng để xác định chuẩn nghèo và hoạch định chính sách xóa đói giảm nghèo. 

Đối với khu vực nông thôn: hộ có thu nhập bình quân từ 200.000 

đồng/ngƣời/ tháng (2.400.000 đồng/ngƣời/năm) trở xuống là hộ nghèo. 

Đối với khu vực thành thị: hộ có thu nhập bình quân từ  260.000 đồng/ngƣời/ 

tháng (3.120.000 đồng/ngƣời/năm) trở xuống là hộ nghèo. 

Quan hệ giữa tăng trƣởng kinh tế và xoá đói giảm nghèo có quan hệ khăng 

khí, trong đó, xóa đói giảm nghèo là yếu tố cơ bản đảm bảo công bằng xã hội và 

tăng trƣởng bền vững; xóa đói giảm nghèo không chỉ là công việc trƣớc mắt mà còn 

là nhiệm vụ lâu dài. Trƣớc mắt là xóa hộ đói, giảm hộ nghèo; lâu dài là xóa nghèo, 

giảm khoảng cách giàu nghèo, phấn đấu xây dựng một xã hội khá giả, công bằng, 

dân chủ và văn minh. Xóa đói giảm nghèo không đơn giản là việc phân phối lại thu 

nhập một cách cơ học mà phải tạo ra động lực tăng trƣởng tại chỗ, chủ động tự 

vƣơn lên thoát nghèo. Xóa đói giảm nghèo không đơn thuần là sự trợ giúp một 

chiều từ tăng trƣởng kinh tế đối với các đối tƣợng có nhiều khó khăn mà còn là 

nhân tố quan trọng tạo ra mặt bằng tƣơng đối đồng đều cho phát triển, bảo đảm sự 

ổn định cho giai đoạn “cất cánh”.  Do đó, xóa đói giảm nghèo là một trong những 

mục tiêu của tăng trƣởng (cả trên góc độ xã hội, kinh tế và môi trƣờng), đồng thời 

cũng là một điều kiện cho tăng trƣởng nhanh và bền vững.  
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Xóa đói giảm nghèo phải dựa trên cơ sở tăng trƣởng kinh tế trên diện rộng 

với chất lƣợng cao và bền vững, tạo cơ hội thuận lợi để ngƣời nghèo và cộng đồng 

nghèo tiếp cận các cơ hội phát triển sản xuất, kinh doanh và hƣởng thụ đƣợc từ 

thành quả tăng trƣởng. Tăng trƣởng chất lƣợng cao là để giảm nhanh mức nghèo 

đói. Tăng trƣởng trên diện rộng với chất lƣợng cao và bền vững, trƣớc hết tập trung 

chuyển dịch cơ cấu và đa dạng hoá sản xuất nông nghiệp, phát triển ngành nghề, 

đem lại cơ hội phát triển nhiều hơn cho các doanh nghiệp nhỏ nhằm tạo ra nhiều 

việc làm phi nông nghiệp, tăng thu nhập cho ngƣời nghèo. 

Xóa đói giảm nghèo đƣợc coi là một bộ phận trong định hƣớng chiến lƣợc 

KTXH 10 năm, kế hoạch 5 năm và hàng năm từ trung ƣơng đến cơ sở. Xóa đói 

giảm nghèo không chỉ là nhiệm vụ của Nhà nƣớc, toàn xã hội mà trƣớc hết là bổn 

phận của chính ngƣời nghèo phải tự vƣơn lên để thoát nghèo. Hiệu quả xóa nghèo 

đạt thấp, nếu bản thân ngƣời nghèo không tích cực và nỗ lực phấn đấu vƣơn lên để 

có mức sống cao hơn, trong khi trách nhiệm của Chính phủ là giúp gỡ bỏ rào cản 

ngăn cách xã hội và kinh tế để xóa đói giảm nghèo. Xóa đói giảm nghèo phải đƣợc 

coi là sự nghiệp của bản thân ngƣời nghèo, cộng đồng nghèo, bởi vì sự nỗ lực tự 

vƣơn lên để thoát nghèo chính là động lực, là điều kiện cần cho sự thành công của 

mục tiêu chống đói nghèo.  

2.1.2.2. Thực trạng tăng trƣởng kinh tế và giảm nghèo bền vững của vùng 

ATK  Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên cho thấy : 

 a) Về tăng trƣởng kinh tế, trong những năm gần đây, đƣợc sự quan tâm, đầu 

tƣ của Đảng và Nhà nƣớc cùng với sự nỗ lực của nhân dân, tốc độ tăng trƣởng kinh 

tế của huyện Định Hoá đã không ngừng đƣợc nâng cao. Từ năm 2000 đến năm 

2007, tốc độ  tăng trƣởng kinh tế trung bình hàng năm  đạt 12,3%, trong đó thƣơng 

nghiệp và dịch vụ tăng 21%, công nghiệp - xây dựng tăng 18,7%, thấp nhất là 

ngành nông lâm nghiệp, tăng 5,8%. Cơ cấu kinh tế cũng có sự chuyển dịch theo 

hƣớng tích cực (tỷ trọng khu vực kinh tế nông lâm nghiệp ngày càng giảm, nhƣờng 

chỗ cho hai khu vực Công nghiệp - xây dựng và Dịch vụ ngày càng tăng). Năm 
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2006 GDP bình quân đầu ngƣời  đạt 5,8 triệu đồng/ngƣời/năm. Cơ cấu ngành 

chuyển dịch theo hƣớng tích cực đã góp phần ổn định đời sống xã hội, nâng cao đời 

sống nhân dân, đẩy mạnh xoá đói giảm nghèo. Tuy nhiên, nếu so sánh tỷ trọng 

trong GDP với mặt bằng chung của tỉnh và cả nƣớc thì Định Hoá vẫn còn nhiều 

thách thức không nhỏ; nền kinh tế huyện Định Hoá vẫn chủ yếu dựa vào sản xuất 

nông - lâm nghiệp, nền kinh tế vần là thuần nông.  

b) Thực trạng giảm nghèo, trong những qua nhờ nỗ lực triển khai xã hội hoá 

trong xoá đói giảm nghèo, đời sống của ngƣời dân đƣợc cải thiện, số ngƣời đƣợc 

hƣởng thụ thành quả KTXH ngày càng tăng. Năm 2007 đã tập huấn kinh nghiệm 

sản xuất cho  2.519 hộ, hỗ trợ về nhà ở cho 360 hộ, hỗ trợ về nƣớc sinh hoạt cho 

485 hộ, trợ cấp khó khăn thƣờng xuyên cho 383 đối tƣợng. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo 

trong huyện đã giảm xuống đáng kể, góp phần ổn định và tăng trƣởng kinh tế. Tuy 

nhiên, kết quả xoá đói giảm nghèo chỉ là bƣớc đầu, khiêm tốn;  tỷ lệ hộ nghèo vẫn 

còn cao và không đồng đều giữa các vùng, ở vùng sâu, vùng xa, tỷ lệ hộ nghèo cao 

nhất (Quy Kỳ: 40,2%, Linh Thông: 38,62%...).  Tình trạng nghèo ở vùng ATK Định 

Hóa cũng rất đa dạng, chủ yếu với đồng bào dân tộc thiểu số vùng cao, vùng sâu, 

vùng xa: nhiều hộ ngƣời dân tộc còn ở nhà tạm, chƣa có điện sinh hoạt (điện lƣới 

quốc gia); thiếu vốn, công cụ sản xuất thô sơ; thiếu kiến thức sản xuất, không có 

trình độ chuyên môn kĩ thuật hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực nông, lâm sản. Các 

dân tộc: Tày, Dao, San Chí có tỉ lệ nghèo khá lớn.  Các xã có tỉ lệ hộ nghèo ở các xã  

Quy Kỳ, Bình Thành, Sơn Phú cao hơn nhiều so với mức trung bình chung của cả 

huyện, ngoại trừ thị trấn Chợ Chu, các xã Bảo Linh, Trung Hội, Định Biên có tỉ lệ 

hộ nghèo thấp (<30%). 

Về nguyên nhân dẫn đến nghèo ở vùng ATK Định Hóa có thể xét theo hai 

khía cạnh: (1) Nguyên nhân khách quan : do ĐKTN không thuận lợi, địa hình phức 

tạp, giao thông đi lại khó khăn, kinh tế chậm phát triển, thiếu đất trồng trọt, khó 

canh tác. (2) Nguyên nhân chủ quan: do điều kiện triển khai chƣa đồng bộ về chính 

sách khuyến khích sản xuất, vốn tín dụng, hƣớng dẫn làm ăn, chính sách trong giáo 

dục, y tế, giải quyết đất đai, định canh định cƣ.  Ngƣời dân, nhất là đồng bào các 
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dân tộc,  còn thiếu kinh nghiệm sản xuất, thiếu lao động, thiếu đất canh tác, đông 

con, ỷ lại, trông chờ vào sự giúp đỡ của Nhà nƣớc.                                                    

 Trong những năm qua vùng ATK Định Hóa đã triển khai thực hiện nhiều dự 

án nhằm từng bƣớc giảm tỉ lệ hộ nghèo: (1) Dự án phát triển cơ sở hạ tầng: Lồng 

ghép các nguồn vốn kết hợp với nội lực của Huyện theo phƣơng châm “Nhà nƣớc 

và nhân dân cùng làm”. Tất cả các xã, thị trấn trong huyện đƣợc đầu tƣ xây dựng cơ 

sở hạ tầng với tổng số 27 công trình, trong đó có 10 dự án giao thông; 16 dự án dân 

dụng và 01 dự án điện 0,4 kV. Ngoài ra, trong năm 2007 đã xây dựng thêm 10 

phòng học và nhà thƣ viện, 10,8 km đƣờng giao thông liên thôn, 02 cầu treo dân 

sinh; xây dựng hạ tầng chuẩn hoá về y tế cho 07 xã, xây mới đƣợc 10 phòng khám 

chữa bệnh và các công trình phụ trợ khác; (2) Dự án dạy nghề cho ngƣời nghèo : 

Năm 2007 tổ chức đƣợc 25 lớp tập huấn kỹ thuật và kinh nghiệm sản xuất, kinh 

doanh; (3) Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất và phát triển ngành nghề; cách làm ăn, 

khuyến nông, khuyến lâm: Trong năm 2007, huyện hỗ trợ cho 1.944 hộ với số kinh 

phí là 4.080 triệu đồng để thực hiện các chƣơng trình nông nghiệp trọng tâm nhƣ hỗ 

trợ  mua trâu, bò, dê, máy nông nghiệp, thâm canh cây trồng theo hƣớng sản xuất 

hàng hoá; (4) Dự án tín dụng cho ngƣời nghèo: Đã trợ giúp vốn cho 8218 hộ nghèo 

với tổng số vốn vay năm 2007 là 1.637 triệu đồng; (5) Dự án nhân rộng mô hình 

giảm nghèo: Số mô hình giảm nghèo đƣợc nhân rộng là 20 mô hình (mô hình rừng 

kinh tế, mô hình cây chè cành, mô hình cây khoai tây Hà Lan, mô hình chăn nuôi dê 

sinh sản,...); (6) Dự án hỗ trợ pháp lý và đào tạo cán bộ cơ sở cho ngƣời nghèo: Đã 

hƣớng dẫn, hỗ trợ pháp lý cho ngƣời dân vùng sâu vùng xa. Đã tổ chức mở 36 lớp 

đào tạo ngắn hạn với 2699 học viên tham gia, trợ giúp pháp lý miễn phí cho 20 lƣợt 

ngƣời; (7) Chính sách hỗ trợ đất sản xuất cho hộ nghèo dân tộc thiểu số:  Nhiều hộ 

nghèo dân tộc thiểu số đƣợc hỗ trợ đất sản xuất.  

Thành công nhất và hiệu quả nhất trong triển khai các chƣơng trình, dự án 

xóa đói giảm nghèo là Chƣơng trình 134. Về  kết quả cụ thể của chƣơng trình 134, 

bà Viên Thị Hoa, Phó chủ tịch UBND huyện, Trƣởng Ban chỉ đạo Chƣơng trình 

134 của huyện Định Hoá cho biết: Tháng 4 năm 2004 huyện Định Hoá đã tổ chức 
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khảo sát và lập danh sách các đối tƣợng đƣợc hƣởng sự hỗ trợ từ chƣơng trình. 

Đồng thời triển khai đồng loạt tại 24 xã/thị trấn (100% xã /thị trấn toàn địa bàn 

huyện) vào đầu năm 2005. Toàn huyện có 1265 hộ đồng bào dân tộc thuộc diện 

hƣởng Chƣơng trình 134. Trong 3 năm triển khai Chƣơng trình 134, ngoài 12 công 

trình nƣớc sinh hoạt tự chảy, gần 2000 hộ dƣợc sử dụng nƣớc sạch sinh hoạt, trong 

đó có 80 hộ đƣợc hỗ trợ xây bể nƣớc, mua ống dẫn nƣớc, 828 hộ đƣợc hỗ trợ làm 

nhà mới, 10 hộ đƣợc hỗ trợ đất ở và đất sản xuất với tổng số tiền trên 12 tỉ đồng. 

2.1.2.3. Định hƣớng tăng trƣởng kinh tế và giảm nghèo bền vững vùng ATK 

Định Hóa, Thái Nguyên đƣợc xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện 

Định Hóa  khoá XXI tháng 10 / 2005. Theo đó, mục tiêu phấn đấu đến năm 2010 là 

đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất 

nông lâm nghiệp; xây dựng kết cấu hạ tầng KTXH; tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp 

công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn; thực hiện tốt các chính sách 

xã hội, phát triển y tế giáo dục; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các 

cấp ủy đảng, phát huy truyền thống đoàn kết, huy động mọi nguồn lực để tăng 

trƣởng kinh tế đi đôi với xoá nghèo bền vững cho đồng bào dân tộc, giúp họ có 

cuộc sống khá giả hơn.    

Các mục tiêu chủ yếu đến năm 2010 là phấn đấu đạt tốc độ tăng trƣởng GDP 

bình quân hàng năm đạt từ 12,5% trở lên, trong đó, khu vực công nghiệp - xây 

dựng: 20-21%; dịch vụ: 20 - 21%; nông- lâm nghiệp tăng: 7,5 % trở lên. Thu nhập 

bình quân đầu ngƣời đạt 6,5 triệu đồng/ năm. Tổng sản lƣợng lƣơng thực có hạt đạt 

46.000 tấn. Tỷ lệ che phủ rừng đạt trên 55%.  Hạ tỷ lệ tăng dân số xuống còn 1,2%; 

tỷ lệ huy động trẻ từ 6 - 14 tuổi đến trƣờng đạt trên 99%; 8 xã, thị trấn đƣợc công 

nhận phổ cập trung học phổ thông; 100% số xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế 

và bác sĩ;  95% thôn, bản đạt tiêu chuẩn làng văn hoá; 100% thôn, bản có điện lƣới 

quốc gia và có điện thoại thông suốt, đạt tỷ lệ 8 máy/100 dân, tỷ lệ phủ sóng truyền 

hình đạt 100%; 100% thôn bản có đƣờng ô tô đến các trung tâm  xã và tới các thôn 

bản vùng cao thuộc diện ĐBKK.  
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Trong ngắn hạn, theo kế hoạch, năm 2008 là năm cuối cùng vùng ATK Định 

Hoá thực hiện Chƣơng trình 134 và phải hoàn thành kế hoạch hỗ trợ làm nhà ở cho 

225 hộ gia đình, 642 hộ đƣợc sử dụng nƣớc sạch sinh hoạt và 7 công trình nƣớc            

tự chảy. 

Ông Trần Văn ích, Bí thƣ huyện uỷ Định Hoá cho biết huyện sẽ tập trung 

khắc phục khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đồng thời tăng cƣờng kiểm tra, 

giám sát, phấn đấu hoàn thành kế hoạch và mục tiêu đề ra. Bởi sự hỗ trợ của các 

Chƣơng trình 134, 135 (giai đoạn 2) chính là động lực thúc đẩy kinh tế, tạo khối 

đoàn kết, rút ngắn khoảng cách nghèo trong cộng đồng các thôn bản của vùng ATK 

Định Hoá.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Với những cố gắng nêu trên, miền tăng trƣởng kinh tế và giảm nghèo sẽ thu 
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Hình 2.1. Thu hẹp miền tăng trưởng kinh tế ( –  %) &  

giảm nghèo( ——%) thời kì đến năm 2010 
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năm 2010) cũng nhƣ dài hạn (tầm nhìn năm 2020), tăng trƣởng kinh tế vì mục đích 

giảm nghèo bền vững là một trong những chính sách ƣu tiên hàng đầu, hƣớng tới 

các địa bàn nghèo, ĐBKK của các dân tộc địa bàn huyện Định Hoá. Đây cũng là 

hoạt động thiết thực nhằm đền ơn đáp nghĩa với đồng bào các dân tộc vùng ATK 

Định Hoá đã có công lớn trong chín năm  kháng chiến trƣờng kì chống thực dân 

Pháp (1946 - 1954). 

 

 

2.1.3. Đảm bảo các nguyên tắc chung và vận dụng trong điều kiện cụ thể 

huyện Định Hoá  

2.1.3.1. Đảm bảo tính liên thông về nội dung với phần cấp tỉnh 

Tại phân ĐLĐP cấp tỉnh trong SGK ĐL9 đã xác định cấu trúc và nhƣng nội 

dung cơ bản của từng phần mục tƣơng ứng. Sở GD&ĐT Thái Nguyên đã biên soạn 

tài liệu về ĐLĐP tỉnh Thái Nguyên cùng phần hƣớng dẫn triển khai đối với các 

trƣờng THCS trên địa bàn toàn tỉnh. Theo đó, nhiều vấn đề địa phƣơng huyện Định 

Hoá đã đƣợc thể hiện ở mức độ khái quát  theo từng nội dung hƣớng dẫn theo các 

chủ đề sau :    

Chủ đề 1. Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ và sự phân chia hành chính 

1. Vị trí và lãnh thổ 

Phạm vi lãnh thổ. Diện tích. 

Ý nghĩa của vị trí địa lí đối với việc phát triển KTXH. 

2. Sự phân chia hành chính 

Quá trình hình thành huyện (thành phố ). 

Các đơn vị hành chính. 

Chủ đề 2.  Đặc điểm tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên 

1. Địa hình : Những đặc điểm chính của địa hình; ảnh hƣởng của địa hình tới 

sự phân bố dân cƣ và sự phát triển KTXH. 



 

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên         http://www.lrc-tnu.edu.vn  

- 51 - 

 

2. Khí hậu : Các nét đặc trƣng về khí hậu (nhiệt độ, độ ẩm, lƣợng mƣa, sự 

khác biệt giữa các mùa...); ảnh hƣởng của khí hậu tới sản xuất (đặc biệt là sản 

xuất nông nghiệp) và đời sống. 

3. Thuỷ văn: Mạng lƣới sông ngòi: Đặc điểm chính của sông ngòi (hƣớng 

dòng chảy, chế độ nƣớc ...); Vai trò của sông ngòi với đời sống và sản xuất; 

Hồ : Các hồ lớn. Vai trò của hồ; Nƣớc ngầm : Nguồn nƣớc ngầm. Khả năng 

khai thác. Chất lƣợng nƣớc đối với đời sống và sản xuất. 

4. Thổ nhƣỡng : Các loại thổ nhƣỡng. Đặc điểm của thổ nhƣỡng. Sự phân bố 

thổ nhƣỡng. Ý nghĩa của thổ nhƣỡng đối với sản xuất. 

Hiện trạng sử dụng đất. 

5. Tài nguyên sinh vật: Hiện trạng thảm thực vật tự nhiên  (đặc biệt chú ý tới 

độ che phủ rừng). Các loại động vật tự nhiên và giá trị của chúng. 

6. Khoáng sản: Các loại khoáng sản chính và sự phân bố. Ý  nghĩa của khoáng 

sản với sự phát triển các ngành kinh tế. 

Kết luận: Nhận xét chung về đặc điểm tự nhiên và ý nghĩa của hoàn cảnh tự 

nhiên tới đời sống, KTXH. 

Chủ đề 3.  Đặc điểm dân cƣ và lao động 

1. Sự gia tăng dân số 

Số dân : Tỉ lệ gia tăng tự nhiên qua các năm. 

Gia tăng cơ giới. Nguyên nhân chủ yếu dẫn tới sự biến động dân số. Tác động 

của gia tăng dân số tới đời sống và sản xuất. 

2. Kết cấu dân số: Đặc điểm kết cấu dân số (kết cấu dân số theo giới tính, kết 

cấu dân số theo độ tuổi, kết cấu dân số theo lao động, kết cấu dân tộc). Ảnh 

hƣởng của kết cấu dân số tới sự phát triển KTXH. 

3. Phân bố dân cƣ : Mật độ dân số. Sự phân bố dân cƣ. Những biến động trong 

phân bố dân cƣ. Các loại hình cƣ trú chính. 

4. Tình hình phát triển văn hoá,  giáo dục,  y tế: Các loại hình văn hóa dân 

gian. Các hoạt động văn hóa truyền thống... Tình hình phát triển giáo dục: số 

trƣờng, lớp, HS... qua các năm ; chất lƣợng giáo dục... Tình hình phát triển y 
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tế: số bệnh viện, bệnh xá, cán bộ y tế... qua các năm ; hoạt động y tế ở địa 

phƣơng... 

5. Tiểu kết: Đánh giá chung 

Chủ đề 4.  Đặc điểm kinh tế - xã hội 

1. Đặc điểm chung: 

 Nhận định chung về trình độ phát triển kinh tế của địa phƣơng so với cả nƣớc.  

Tình hình phát triển kinh tế trong những năm gần đây, đặc biệt là trong thời kì 

Đổi mới.  

Sự thay đổi trong cơ cấu kinh tế. Thế mạnh kinh tế của địa phƣơng. 

Chủ đề 5.  Địa lí một số ngành kinh tế chính 

 

a) Công nghiệp  (kể cả tiểu, thủ công nghiệp) 

 Vị trí của ngành công nghiệp trong nền kinh tế địa phƣơng. 

 Cơ cấu ngành công nghiệp :Cơ cấu theo hình thức sở hữu; Cơ cấu theo 

ngành (chú ý tới các ngành công nghiệp then chốt). 

 Sự phân bố công nghịêp (chú ý tới các khu công nghiệp tập trung). 

 Các sản phẩm công nghiệp chủ yếu. 

 Phƣơng hƣớng phát triển công nghiệp. 

b) Nông nghiệp (gồm cả thuỷ sản và lâm nghiệp) 

 Vị trí của ngành nông nghiệp trong nền kinh tế địa phƣơng. 

 Cơ cấu ngành nông nghiệp : 

+ Ngành trồng trọt: Tỉ trọng của ngành trồng trọt trong sản xuất nông 

nghiệp.Sự phát triển và phân bố của các loại cây trồng chính. 

+ Ngành chăn nuôi: Sự phát triển và phân bố của ngành chăn nuôi. 

+ Ngành thuỷ sản: Đánh bắt và nuôi trồng thuỷ sản (sản phẩm, sự phân bố...). 

+ Ngành lâm nghiệp: Khai thác lâm sản; Bảo vệ rừng và trồng rừng. 

 Phƣơng hƣớng phát triển nông nghiệp. 

c) Dịch vụ :  

  Vị trí của ngành dịch vụ trong nền kinh tế địa phƣơng. 
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 Giao thông vận tải: các loại hình vận tải. Các tuyến đƣờng giao thông chính. 

Sự phát triển giao thông vận tải. 

 Bƣu chính viễn thông. 

 Thƣơng mại: Nội thƣơng. Hoạt động xuất - nhập khẩu. 

 Du lịch: Các trung tâm du lịch. Sự phát triển của ngành du lịch. 

 Hoạt động đầu tƣ của nƣớc ngoài. 

d.  Bảo vệ tài nguyên và môi trƣờng 

 a) Những dấu hiệu suy giảm tài nguyên và ô nhiễm môi trƣờng ở địa phƣơng 

b) Biện pháp 

 

 

e. Phƣơng hƣớng phát triển kinh tế : 

Định hƣớng chính; Một số chỉ têu chủ yêu về: phát triển kinh tế, phát triển xã 

hội, bảo vệ môi trƣờng địa phƣơng. 

 Với nội dung đã học theo 5 chủ đề nhƣ trên, ĐLĐP huyện Định Hoá không 

cần nhắc lại, mà chỉ nên tập trung vào một số nét đặc thù, gần gũi với môi trƣờng 

sống của HS.  

2.1.3.2. Đảm bảo tính liên thông về thời lượng với phần cấp tỉnh 

 Về mặt thời lƣợng, do quy định trong CT&SGK ĐL9 rất chặt chẽ, nên bài 

học về các vấn đề Địa lí huyện Định Hoá cần đƣợc bỗ trí vào phần cuối với số thứ 

tự  tên gọi  bài 44+1 "ĐLĐP huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên). Cùng với thời 

lƣợng là số lƣợng vấn đề đƣợc lựa chọn cần cung cấp cho GV cũng nhƣ HS có tính 

toán tới đặc điểm vùng xã khó khăn, kém phát triển, trong đó nhiều trƣờng THCS 

còn thiếu các cơ sở vật chất cần thiết cho dạy và học. Tuy nhiên, mặt mạnh của 

GV&HS lại là sự hiểu biết về địa phƣơng, điều kiện sống, các kinh nghiệm bản địa, 

cũng nhƣ những điều học quan tâm đối với cuộc sống thƣờng nhất cũng nhƣ những 

vấn đề đặt ra cần đƣợc giải quyết bằng chính bàn tay và khối óc của ngƣời dân nơi 

đây. Về mặt này, chúng tôi cho rằng bằng phƣơng pháp phát huy tính tích cực của 

HS với sự hƣớng dẫn chủ động và sáng tạo của GV, những nội dung cơ bản về địa 
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phƣơng sẽ đƣợc chuyển tải không phải quá khó khăn. Trái lại, nếu biết triển khai bài 

44+1 dƣới bài học khám phá, bài học có sự trợ giúp của máy tính, chủ yếu là phần 

mềm Powerpoint, sẽ đem lại hiệu quả thiết thực. 

2.2. NỘI DUNG ĐLĐP HUYỆN ĐỊNH HOÁ, TỈNH THÁI NGUYÊN 

(Tài liệu biên soạn dành cho GV) 

Nội dung tài liệu ĐLĐP huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên gồm 6 nội dung 

hợp thành: (1) Vị trí địa lý và lãnh thổ; (2) Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên 

nhiên; (3) Dân cƣ, xã hội; (4) Hiện trạng phát triển kinh tế; (5) Phân hoá lãnh thổ 

theo trình độ phát triển; (6) Định hƣớng phát triển bền vững. Cơ cấu tổng quát này 

tƣơng ứng với cơ cấu ĐLĐP trong CT&SGK ĐL9, Theo đó, các vấn đề đƣợc lựa 

chọn cần phù hợp với thực tiễn phát triển bền vững của huyện Định Hóa thời kỳ đến 

năm 2010 và tầm nhìn 2020. 

2.2.1.  Vị trí địa lý, phạm vi lãnh thổ và sự phân chia đơn vị hành chính 

-Vị trí địa lý, phạm vi lãnh thổ 

Huyện Định Hoá là một huyện miền núi, nằm ở phía Tây Bắc tỉnh Thái 

Nguyên có toạ độ địa lý: Vĩ độ bắc 21
0
45’ đến 22

0
03

’
.
 
Kinh độ đông từ 105

0
30

,
 đến 

105
0
47’

, 
Huyện Định Hoá cách thành phố Thái Nguyên 50km theo Quốc lộ 3 và 

tỉnh lộ 254, ranh giới lãnh thổ huyện Định Hoá :
 

Phía Bắc giáp huyện Chợ Đồn (Bắc Kạn) 

Phía Đông giáp huyện Phú Lƣơng (Thái Nguyên) và huyện Chợ Mới (Bắc 

Kạn) 

Phía Nam giáp huyện Đại Từ (Thái Nguyên) 

Phía Tây giáp huyện Yên Sơn và huyện Sơn Dƣơng (Tuyên Quang). 

-Sự phân chia đơn vị hành chính : 

Theo “Dƣ địa chí”  của Nguyễn Trãi, huyện Định Hoá có từ thời Tiền Lê và 

tồn tại suốt gần 10 thế kỷ. Đến thời Nguyễn, Tuyên Hoá đƣợc gọi là châu Định 

Hoá. Năm 1822, vua Minh Mạng cho tách một số châu thuộc phủ Phú Bình để lập 
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phủ mới, gọi là phủ Tòng Hoá và châu Định Hoá thuộc phủ Tòng Hoá (có 9 tổng và     

36 xã). 

Dƣới ách thống trị của thực dân Pháp, Định Hoá có thời kỳ gọi là phủ, có thời 

kỳ gọi là châu. Để phục vụ cho công cuộc khai thác thuộc địa, năm 1913, thực dân 

Pháp cắt tổng Nghĩa Tá (gồm các xã Phong Huân, Lƣơng Yên, Nghĩa Tá) về huyện 

Chợ Đồn (Bắc Kạn) và hai xã Phú Lâm, Tƣ Lập thuộc tổng Định Biên Thƣợng về 

Tuyên Quang. 

Sau ngày khởi nghĩa giành chính quyền (26/3/1945), Định Hoá đƣợc chính 

quyền cách mạng lâm thời đặt tên là phủ Ngô Quyền, cuối tháng 6/1945 đổi thành 

phủ Vạn Thắng. Đến năm 1948, theo quyết định của Uỷ ban Kháng chiến tỉnh Thái 

Nguyên, phủ Vạn Thắng đổi thành Định Hoá. Trong thời kỳ 9 năm trƣờng kỳ kháng 

chiến chống thực dân Pháp, một số xã đã đƣợc sát nhập với nhau hoặc điều chỉnh lại 

địa giới, do đó tên các xã cũng ít nhiều thay đổi. 

Ngày nay, huyện Định Hoá đƣợc chia thành 24 đơn vị hành chính gồm 23 xã 

và 1 thị trấn (TT Chợ Chu) với tổng diện tích tự nhiên là: 52.075ha và dân số là: 

89.634 ngƣời, mật độ dân số bình quân là 172 ngƣời/km
2
 (năm 2006). 

2.2.2. Điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên và môi trƣờng 

2.2.2.1. Địa hình, địa mạo 

Do cấu trúc địa chất của huyện Định Hoá chạy theo hƣớng Tây Bắc - Đông 

Nam nên tạo ra diện mạo địa hình của vùng lãnh thổ này chủ yếu là địa hình vùng 

núi cao, đồi và núi đan xen, chèn kẹp nhau. Nhìn chung, huyện Định Hoá có địa 

hình khá phức tạp, phần lớn diện tích trên lãnh thổ huyện là vùng núi cao, có độ dốc 

lớn, địa hình hiểm trở bị chia cắt mạnh. Những vùng đất tƣơng đối bằng phẳng 

thuận tiện cho sản xuất nông nghiệp chiếm tỷ lệ nhỏ, phân tán dọc theo các khe, ven 

sông, suối hoặc thung lũng vùng núi đá vôi. Sự phân bố địa hình trên lãnh thổ cùng 

với quá trình sản xuất đã hình thành 3 tiểu vùng sinh thái. 
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- Tiểu vùng núi cao : Tập trung ở phía Bắc của huyện, gồm có 8 xã : Bảo 

Linh, Quy Kỳ, Linh Thông, Lam Vĩ, Tân Thịnh, Kim Sơn, Kim Phƣợng, Tân 

Dƣơng. Địa hình đặc trƣng của vùng này là vùng núi cao, có độ  dốc lớn (>25
0
). Địa 

hình hiểm trở bị chia cắt mạnh, cùng với mạng lƣới suối, khe, lạch nƣớc… đã tạo ra 

các thung lũng bằng, nhỏ, hẹp, phân tán dọc theo khe suối, lạch nƣớc, tạo ra các 

trảng cỏ xen kẽ vùng rừng núi. Đây là vùng sinh thái lâm nghiệp, tiểu vùng này 

thích hợp với sự phát triển cây công nghiệp dài ngày, trồng rừng và chăn nuôi đại 

gia súc. 

- Tiểu vùng thung lũng lòng chảo Chợ Chu : Đây là vùng trung tâm của 

huyện, vùng này có dạng địa hình tƣơng đối bằng phẳng với hai bên là hai dãy núi 

cao (Một bên là dãy núi đất kéo dài từ phía Tây Bắc xuống (từ xã Bảo Linh đến xã 

Bảo Cƣờng) và một bên là dãy núi đá vôi kéo dài từ xã Linh Thông đến xã Trung 

Hội). Quá trình kiến tạo đã tạo ra vùng địa hình này, dãy núi đá vôi nổi lên chính là 

phần nối tiếp của vùng cánh sông Gâm, kéo dài từ xã Linh Thông đến xã Trung Hội 

(khoảng 20km) ôm lấy cánh đồng lòng chảo Chợ Chu. Đất đai ở vùng này khá tốt, 
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cùng với mạng lƣới sông, suối, ao, hồ khá dày, phân bố đều với nguồn nƣớc dồi 

dào… đã tạo nên cho tiểu vùng này phong cảnh hữu tình, đồng đất màu mỡ, phì 

nhiêu, cây trái xanh tƣơi. Vùng này gồm 6 xã và một thị trấn : Thị trấn Chợ Chu và 

các xã : Trung Hội, Định Biên, Bảo Cƣờng, Phƣợng Tiến, Phúc Chu và  Đồng 

Thịnh. Đây chính là vùng sinh thái nông nghiệp là vùng sản xuất lúa trọng điểm và 

cây ăn quả đặc sản. 

- Tiểu vùng đồi thoải :  Tiểu vùng này tập trung ở phía Nam và Tây Nam  

huyện. Vùng này gồm có 9 xã: Thanh Định, Bình Yên, Trung Lƣơng, Điềm Mặc, 

Phú Tiến, Phú Đình, Sơn Phú, Bộc Nhiêu, Bình Thành. Đây là vùng địa hình đồi 

thoải, đồi bát úp, có độ dốc không lớn (10-20
0
) mạng lƣới sông ngòi, suối khe, lạch, 

ao, hồ phân bố khá đều, nguồn nƣớc tƣơng đối dồi dào. Đây cũng là vùng sinh thái 

nông nghiệp mà tiềm năng của nó là sự phát triển cây công nghiệp và cây ăn quả. 

2.2.2.2. Khí hậu, thuỷ văn  

Khí hậu của huyện mang đặc điểm chung của khí hậu miền núi Bắc bộ. Đặc 

trƣng chính của khí hậu nhƣ sau: 

- Chế độ mưa: Mùa mƣa từ tháng IV đến tháng X, mùa khô từ tháng XI đến 

tháng III năm sau, lƣợng mƣa trung bình năm là 1.710 mm, tuy nhiên lƣợng mƣa 

phân bố không đều, trong các tháng mùa mƣa tập trung 84% lƣợng mƣa cả năm (từ 

tháng IV đến tháng IX), mƣa lớn tập trung trong tháng VII và tháng VIII thƣờng 

gây xói mòn đất, lũ lụt ảnh hƣởng tới sản xuất và sinh hoạt. Mùa khô từ tháng XI 

đến tháng III, (có 4 tháng trong mùa khô) thƣờng có lƣợng bốc hơi lớn hơn lƣợng 

mƣa (từ tháng XI đến tháng II) trong đó từ tháng XI đến tháng I, hệ số ẩm ƣớt k < 

0,5 và hay có sƣơng muối kèm theo rét đậm kéo dài nên cũng ảnh hƣởng xấu đến 

cây trồng và vật nuôi. 

- Chế độ nhiệt: Nhiệt độ trung bình cả năm là 22,5
0
C, các tháng nóng là các 

tháng mùa mƣa, nóng nhất là tháng VII với nhiệt độ trung bình là 28,7
0
C, các tháng 

có nhiệt độ thấp từ tháng XI đến tháng II, thấp nhất là tháng I với nhiệt độ trung 

bình 14,9
0
C. Nhiệt độ tối cao tuyệt đối là 39,5

0
C (tháng VI), tối thấp tuyệt đối 3

0
C 

(tháng I), biên độ nhiệt ngày đêm trung bình khá lớn (>7
o
C). Số giờ nắng trung bình 
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năm là 1.560 giờ. Với nền chế độ nhiệt nhƣ trên, các loại cây ăn quả nhiệt đới tƣơng 

đối phát triển tốt. Đối với các loại cây trồng ngắn ngày có thể trồng đến 2 đến 3 vụ 

trong năm. Về mùa khô nhiệt độ xuống thấp nhất là trong tháng XII là tháng hạn 

chế rất lớn tới sự phát triển của cây trồng. 

- Chế độ bốc hơi và chế độ ẩm: Lƣợng bốc hơi hàng năm khoảng 985mm, 

tháng V có lƣợng bốc hơi lớn nhất (100mm), có 3 tháng trong mùa khô, chỉ số ẩm 

ƣớt k < 0,5 đây là thời kỳ khô hạn gay gắt, nếu không có biện pháp tƣới, giữ ẩm... 

thì ảnh hƣởng rất lớn tới năng suất cây trồng. Độ ẩm trung bình năm dao động từ 

80-85%, các tháng mƣa độ ẩm cao hơn từ 83-87%, độ ẩm thấp ở các tháng cuối 

năm gây khó khăn cho phát triển vụ đông. 

- Chế độ gió: Nằm trong vùng có chế độ gió mùa, có hai hƣớng gió chủ đạo 

thay đổi  theo mùa. Mùa hè chủ yếu có gió thành phần đông, mùa đông chủ yếu có 

gió thành phần bắc. Tốc độ gió trung bình 1,5 - 2m/s trong các tháng mƣa (tháng VI 

đến tháng IX) thƣờng có gió mạnh, gió giật làm ảnh hƣởng tới cây trồng. 

Nhìn chung, điều kiện khí hậu huyện Định Hóa thích hợp cho sự phát triển của 

tập đoàn vật nuôi và cây trồng ngày càng phong phú. Lợi thế này cùng với những 

thuận lợi về diện tích đất đai rộng rãi, đồi rừng nhiều là một trong những yếu tố 

định hƣớng cho sự phát triển nông lâm nghiệp của huyện. 

Do cấu trúc địa chất theo hƣớng Tây Bắc - Đông Nam và địa hình đồi, núi đất, 

núi đá xen kẹp, chia cắt mạnh tạo nên hệ thống sông suối phân bố khá đều trên lãnh 

thổ với các nguồn nƣớc phong phú, dồi dào. Lãnh thổ huyện Định Hoá là nơi bắt 

bắt nguồn của 3 hệ thống sông chính : 

- Hệ thống sông Chợ Chu: Đây là hệ thống sông lớn nhất, phân bố trên 2/3 

lãnh thổ huyện Định Hoá, hệ thống sông này do 3 nhánh suối chính: suối Chao, suối 

Mức, suối tào hình thành nên. Hệ thống sông Chợ Chu chảy dài, uốn lƣợn > 100km, 

chảy qua trung tâm Chợ Chu, rồi chảy sang huyện Chợ Mới (Bắc Kạn). Tổng diện 

tích lƣu vực: 437km
2
; tổng dòng chảy bình quân: 466.4m

3
/s; lƣu lƣợng bình quân 

năm: 3,06m
3
/s; lƣu lƣợng mùa kiệt: 1,5m

3
/s. 
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- Hệ thống sông Công:  Phần chảy qua lãnh thổ Định Hoá là thƣợng nguồn 

của hệ thống sông Công. Hệ thống sông Công chảy qua các xã Phú Đình, Bình 

Thành rồi chảy sang Đại Từ. Tổng diện tích lƣu vực: 128km
2
; tổng dòng chảy bình 

quân: 1950,4m
3
/s; lƣu lƣợng bình quân năm: 3,06m

3
/s; lƣu lƣợng mùa cạn là 

0,51m
3
/s 

- Hệ thống sông Đu: Hệ thống sông Đu chảy qua các xã Bộc Nhiêu, Phú Tiến 

rồi chảy sang huyện Phú Lƣơng, phần chảy qua lãnh thổ huyện Định Hoá là phần 

thƣợng nguồn sông Đu. Tổng diện tích lƣu vực: 70 km
2
; tổng dòng chảy bình quân: 

848m
3
/s ; lƣu lƣợng bình quân năm: 1,68m

3
/s; lƣu lƣợng mùa cạn: 0,35m

3
/s 

Hệ thống ao hồ và đập nước:  Huyện Định Hoá có trên 100 ao, hồ lớn nhỏ, 

đặc biệt có hồ Bảo Linh có diện tích mặt nƣớc khoảng 80ha, với dung tích chứa 5,8 

triệu m
3
 tƣới cho đồng ruộng các xã Bảo Linh, Bảo Cƣờng và Đồng Thịnh khoảng 

800-1000 ha. Ngoài ra Định Hoá còn khoảng 200 đập dâng nƣớc, tƣới cho khoảng 

3.500ha. 

Nguồn nước ngầm :  Định Hoá không những chỉ có nguồn nƣớc mặt nƣớc 

phong phú mà nguồn nƣớc ngầm cũng rất dồi dào. Tuy chƣa có nghiên cứu và điều 

tra chuyên sâu về trữ lƣợng, chất lƣợng và phân bố nguồn nƣớc ngầm trên huyện 

Định Hoá nhƣng qua việc điều tra tình hình dân cƣ và nƣớc sinh hoạt cho thấy việc 

đào giếng lấy nƣớc ăn ở khu vực dân cƣ thấy mực nƣớc ngầm thƣờng xuất hiện ở 

độ sâu 60-90m, lƣu lƣợng bình quân: 360 lít/s chất lƣợng nƣớc khá tốt, phân bố đều 

trên lãnh  thổ huyện. 

2.2.2.3. Tài nguyên đất và rừng 

Dựa trên cơ sở tài nguyên đất và bản đồ thổ nhƣỡng tỷ lệ: 1/100.000 tỉnh Thái 

Nguyên và cơ sở phân loại, đánh giá đất theo FAO, UNESCO huyện Định Hoá có 6 

nhóm đất: Nhóm đất phù sa (FLUVISOLS)/ Nhóm đất dốc tụ (GLEYSOLS) / 

Nhóm đất đen và nâu thẫm (LUVISOLS)/ Nhóm đất vàng xám (ACRISOLS)/ 

Nhóm đất đỏ và nâu vàng (FERRALSOLS)/ Nhóm đất mới biển đổi 

(CAMBISOLS) với 11 loại đất chính nhƣ sau: 
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- Đất phù sa không được bồi (P): Loại đất này phân bố dọc theo các triền sông, 

địa hình bẳng phằng (>3
o
) tầng đất dày (>1m) tập trung ở các xã: Lam Vĩ, Kim 

Phƣợng, Tân Dƣơng, Thị trấn Chợ Chu, Đồng Thịnh, Bảo Cƣờng. Đây là loại đất 

tốt, hiện đang đƣợc khai thác trồng lúa và một số cây hoa màu ngắn ngày. 

- Đất phù sa ngòi suối (Py): Loại đất này phân bố dọc theo triền suối, các lớp 

đất chứa nhiều cát thô, sỏi, cuội, càng về thƣợng nguồn tỷ lệ lẫn càng tăng và tầng 

đất càng mỏng đất phù sa ngòi suối còn bị ảnh hƣởng pha trộn cả sản phẩm dốc tụ 

từ các vùng đồi lân cận đổ xuống. Trên loại đất phù sa ngòi suối hiện nay đƣợc sử 

dụng trồng lúa và các loại rau màu, các giống lúa mới rất ƣa thích loại đât này. Nói 

chung đây là loại đất tốt, đất thƣờng có thành phần cơ giới nhẹ, có phản ứng chua 

đến ít chua (pH  : 5,1-5,5), hàm lƣợng mùn, đạm làm tổng số từ trung bình đến 

nghèo. Đất này phân bổ trên địa hình bằng phẳng, tập trung ở các xã Lam Vĩ, Phúc 

Chu, Kim Sơn, Điềm Mặc, Phú Tiến, Phú Đình, Bình Thành. 

- Đất thung lũng do sản phẩm dốc tụ: (D) Đất này chủ yếu dọc theo các khe 

suối và các thung lũng đá vôi, địa hình tƣơng đối bằng phẳng, độ dốc thƣờng < 8
o
, 

tầng đất khá dày > 1m. Loại đất này đƣợc hình thành do sự tích tụ của các sản phẩm 

từ trên địa hình cao rửa trôi đƣa xuống, do vậy đất có độ phì tƣơng đối khá, mùn từ 

đạm tổng số từ khá đến giàu, lân tổng số và lân dẽ tiêu trung bình, kali tổng số giàu, 

đất có phản ứng chua, (pH : 4,6-5,0). Hiện nay phần lớn diện tích này đã đƣợc khai 

thác sử dụng trồng lúa nông nghiệp (lạc, ngô, đậu tƣơng, mía…), đất này rất thích 

hợp với cây ăn quả đặc sản (cây móc mật). Đất này phân bố hầu hết các xã              

trong huyện. 

- Đất nâu đỏ trên đá Macma trung tính và Bagiơ (Kk): Loại đất này phân bố 

chủ yếu tập trung ở các xã: Linh Thông, Lam Vĩ, Bảo Linh, Trung Hội, Sơn Phú, 

Bình Thành, loại đất này thƣờng phân bố ở độ dốc < 25
o
 chiếm tới 60%, trong đó 

đất có địa hình tƣơng đối bằng phẳng < 8
o
 - 15

o
 chiếm khoảng 20%. Nhìn chung, 

đây là loại đất khá tốt, giàu dinh dƣỡng, đất có kết cấu xốp, thành phần cơ giới 

nặng, đất ít chua (pH: 4,5-5,5), đất có tầng dày trung bình trên dƣới 1m  chiếm 
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khoảng 70%, còn lại là tầng mỏng < 50cm chiếm khoảng 30%, hiện nay trên loại 

đất này chủ yếu là rừng và làm nƣơng rẫy trên loại đất này đã đƣợc sử dụng một 

phần đƣợc trồng đỗ tƣơng, ngô…Đây là loại đất rất thích hợp cho việc phát triển 

cây công nghiệp dài ngày và cây ăn quả ở những nơi có độ dốc lớn thì thích hợp với 

cây đặc sản (trám, hồi, quế..). 

- Đất đỏ vàng trên đá biến chất (gơ-nai) (Fj): Loại đất này phân bố ở độ dốc        

< 25
o
, tầng dầy khá (≤ 1m). Đất có cấu trúc tơi xốp, thoát nƣớc tốt, thành phần cơ 

giới thịt nặng đến sét, hàm lƣợng mùn, đạm tổng số khá, đất chua (pH: 45,-5,0). 

Hiện nay trên loại đất này chủ yếu là rừng và phân bố ở các xã: Quy Kỳ, Tân Thịnh, 

Tân Dƣơng, Phƣợng Tiến, Bộc Nhiêu. Đất này thích hợp cho phát triển lâm nghiệp. 

- Đất đỏ vàng trên đá phiến thạch (Fs): Đây là loại đất phân bố hầu hết trên 

lãnh thổ của huyện và thƣờng ở độ dốc > 15
o
, tầng dầy < 1m. Đất này có thành phần 

cớ giới từ trung bình đến thịt nặng, ít kén von, kém tơi xốp, đất thƣờng chua (pH 

<4,5), hàm lƣợng mùn đạm tổng số khá, kali tổng số nghèo. Đây là loại đất thích 

hợp cho phát triển sản xuất nông lâm nghiệp nhƣng do phần lớn phân bố trên địa 

hình có độ dốc lớn >15
o
 nên cần thiết phải khai thác ở độ dốc nhỏ hơn 8

o
 và áp dụng 

các biện pháp canh tác trên đất dốc. Đất này hiện nay chủ yếu là đất rừng thƣờng 

phân bố tập trung ở các xã Linh Thông, Quy Kỳ, Tân Dƣơng, Phƣợng Tiến,            

Phú Tiến. 

- Đất vàng đỏ trên đá Macma axit (Fa): Loại đất này phân bố chủ yếu ở độ 

dốc từ 15
o
 - 25

o
 , tầng dày khá < 1m, đất có cấu trúc tơi xốp, thoát nƣớc tốt, thành 

phần cơ giới thịt nặng đến sét, hàm lƣợng mùn, đạm tổng số khá, đất chua (pH: 4,5-

5,5). Hiện trạng chủ yếu là rừng, phân bố ở các xã Linh Thông, Quy Kỳ, Kim Sơn, 

Kim Phƣợng, Phúc Chu, Bảo Cƣờng, Đồng Thịnh, Phú Tiến, Trung Hội, Sơn Phú, 

Trung Lƣơng, Điềm Mặc, Phú Đình. Loại đất này phù hợp với khá nhiều cây nhƣ: 

chè, ngô, lúa nƣơng, sắn, vầu, cọ. 

- Đất vàng nhạt trên đá cát (Fq):  Loại đất này có thành phần cơ giới từ cát 

pha đến thịt nhẹ (sét vật lý < 15%), đất cứng chặt, không có kết cấu, cấu trúc tƣơng 



 

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên         http://www.lrc-tnu.edu.vn  

- 62 - 

 

đối rời rạc, giữ ẩm kém, nghèo dinh dƣỡng, đất chua (pH : 4-4,5), phân bố hầu hết ở 

độ dốc >25
o
 (chiếm 60%), từ 15

o
-25

o
 (chiếm 40%), tập trung ở các xã: Bảo Linh, 

Thanh Định, Định Biên, Bình Thành, hiện nay chủ yếu là rừng cây bụi và rừng tái 

sinh. 

- Đất nâu vàng trên phù sa cổ (Fp): Phân bố rải rác ở các xã trong huyện và 

thƣờng có độ dốc từ 8 -15
0
, tầng đất mỏng >1m, thành phần cớ giới từ thịt nhẹ đến 

trung bình (sét vật lý 20-30%), đất có phản ứng chua (pH : 4-4,5) hàm lƣợng dinh 

dƣỡng từ trung bình đến nghèo, loại đất này thích hợp với trồng cây công nghiệp 

ngắn ngày, cây đậu, đỗ… 

- Đất mùn vàng đỏ trên đá Macma axit (Ha): Phân bố tập trung ở xã Phú Đình, 

loại đất này có cấu trúc tơi xốp, thoát nƣớc tốt, tầng dày khá >1m, thƣờng phân bố ở 

độ dốc từ 15-25
o
, hàm lƣợng dinh dƣỡng khá, đất chua (pH: 4,5-5,5). 

- Đất đỏ vàng biến đổi do trồng lúa (FL): Phân bố ở các xã Bình Yên, Thanh 

Định, Sơn Phú, Phú Đình, Bình Thành, loại đất này do tác động cải tạo của con 

ngƣời nên đất có hàm lƣợng dinh dƣỡng khá, tầng đất thƣờng dày >1m hiện nay 

đƣợc sử dụng trồng lúa. 

Đánh giá chung : Tài nguyên đất của huyện Định Hoá tƣơng đối phong phú 

và đa dạng về loại hình thổ nhƣỡng, cho phép phát triển đa dạng về chủng loại cây 

trồng (lúa, ngô, lạc, đậu đỗ, mía, chè, cây ăn quả, cây đặc sản, cây lâm nghiệp..) 

Trong tổng số: 49.492,4 ha đất các loại (không tính: 1.943 ha núi đá và 640 ha sông 

suối) có 8.308 ha (chiếm 16,78%) đất tƣơng đối bằng phẳng có độ dốc từ 3-8
o
, có 

8.906 ha (chiếm 17,9%), có độ dốc từ 8 - 15%, có 12.204 ha (chiếm 24,65%), có độ 

dốc từ 15 - 25% và 18.021ha (36,41%) có độ dốc >25
o
.  Hạn chế tính về đất đai của 

huyện là độ dốc vao >25% chiếm khoảng 40%, diện tích đất bị rửa trôi xói mòn, 

tầng đất mỏng, tầng đất chua, nghèo, lân, kali…khá lớn, chiếm khoảng 65% tổng 

diện tích đất các loại. 

Với đặc điểm về tài nguyên đất nhƣ trên, trong quá trình khai thác sử dụng vào 

sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, cần phải tận dụng triệt để các diện tích đất thích 
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hợp với sản xuất nông nghiệp để đƣa vào sản xuất nông nghiệp. Cần tăng cƣờng các 

biện pháp nâng cao độ phì nhiêu của đất bằng các biện pháp kỹ thuật tổng hợp 

(canh tác trên đất dốc, trồng cây họ đậu cố định đạm…), tăng cƣờng các giải pháp 

kỹ thuật để khoanh nuôi, phục hồi tái sinh rừng. 

Qua nghiên cứu và phân tích số liệu về tài nguyên rừng Định Hoá cho thấy: 

Rừng Định Hoá đặc trƣng cho hệ sinh thái rừng vùng Đông Bắc với các kiểu rừng 

chính: rừng nhiệt đới trên núi đá và núi đất. Đất lâm nghiệp có rừng của huyện 

chiếm 47,4% (24.794 ha) diện tích tự nhiên;  trong đó: Rừng tự nhiên: 17.185 ha 

chiếm 69,32 %diện tích rừng; Rừng trồng: 7.609 ha chiếm 30,68% diện tích rừng. 

Nhìn chung, những năm qua đất lâm nghiệp có rừng đã ngày càng đƣợc mở rộng, đã 

có sự đầu tƣ thích đáng cho việc khoanh nuôi, tái sinh và trồng mới. Nhiều khu vực 

gỗ quý nhƣ lát, nghiến….đã đƣợc khoanh nuôi, bảo vệ, chăm sóc. Nạn phá rừng 

làm nƣơng rẫy đã từng bƣớc đƣợc hạn chế. 

Tuy nhiên trong diện tích đất lâm nghiệp thì diện tích rừng giàu và rừng trung 

bình còn lại rất ít, chủ yếu là rừng mới đƣợc khoanh nuôi tái sinh, chất lƣợng rừng 

còn nghèo. Đặc biệt huyện Định Hoá có diện tích rừng tre, nứa, lá cọ khá lớn: 

1.021,9 ha, hiện nay đang khai thác cho nguyên liệu giấy và lá cọ bán tại địa 

phƣơng. Cần phải có nghiên cứu sâu để xác định diện tích cây cọ và hƣớng chuyển 

đổi sử dụng (vì hiện nay lá cọ giá trị kinh tế thấp). Mặt khác, diện tích đất có khả 

năng phát triển lâm nghiệp còn rất lớn khoảng: 19.540,63 ha chiếm 37,52% diện 

tích tự nhiên, đây cũng chính là một trong những tiềm năng phát triển lâm nghiệp 

cần chú ý nghiên cứu để có hƣớng sử dụng khai thác. 

2.2.2.4.  Tài nguyên khoáng sản 

Hiện nay chƣa có tài liệu nghiên cứu điều tra về khoáng sản của huyện Định 

Hoá, chủ yếu trên địa bàn Định Hoá hiện đang khai thác đá vôi để sản xuất vật liệu 

xây dựng và cát sỏi để phục vụ xậy dựng. Tuy nhiên huyện Định Hoá cũng là một 

huyện nằm trong vùng sinh khoáng Đại Từ - Phú Lƣơng - Chợ Đồn, có thể huyện 

Định Hoá có những điểm quặng mỏ nhỏ phân tán thuộc nhóm khoảng sản kim loại, 
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khoáng sản phi kim loại (Pyrit, Barit, Photphorit, Graphit..), khoáng sản vật liệu xây 

dựng…Vì vậy, cần phải có nghiên cứu điều tra để có cơ sở đánh giá trữ lƣợng, chất 

lƣợng và hƣớng sử dụng khai thác khoáng sản trên địa bàn Huyện. 

2.2.2.5.  Tài nguyên du lịch 

Tài nguyên du lịch sinh thái, thiên nhiên bao gồm hồ nƣớc, nƣớc khoáng, lớp 

phủ thực vật, thế giới động vật quý hiếm, các cảnh quan tự nhiên, hang động. Xét về 

mặt này thì huyện Định Hóa quả là có tiềm năng, có hồ Bảo Linh, thắng cảnh Chùa 

Hang (Bảo Cƣờng), thác Khuôn Tát, khu vực sinh thái Quy Kỳ, Linh Thông…Với 

một vùng sinh thái đa dạng, phong phú, cảnh quan môi trƣờng đẹp và trong sạch, 

thảm thực vật còn gần nhƣ nguyên vẹn, mức độ ô nhiễm thấp, nếu quan tâm đúng 

mức đến vấn đề tôn tạo và bảo vệ môi trƣờng, huyện Định Hoá sẽ trở thành vùng du 

lịch sinh thái thu hút nhiều khách du lịch trong tƣơng lai. 

Tài nguyên du lịch nhân văn, bao gồm các di tích lịch sử, các công trình kiến 

trúc, nghệ thuật, phong tục tập quán lễ hội truyền thống, văn hoá đặc sắc của các 

dân tộc…Xét về mặt này thì huyện Định Hoá là nơi có truyền thống cách mạng, có 

nhiều di tích lịch sử quý giá từ thời nhà Mạc, nhà Nguyễn đã khai phá để canh tác 

lúa nƣớc, chăn nuôi và xây dựng… Đặc biệt huyện Định Hoá là vùng ATK, là thủ 

đô kháng chiến chống Pháp. Định Hoá  đƣợc đánh giá là khu du lịch đầy tiềm năng 

với  108 di tích lịch sử, trong đó có 8 di tích lịch sử đã đƣợc Nhà nƣớc xếp hạng di 

tích lịch sử văn hoá quốc gia nhƣ : Nhà tƣởng niệm Chủ Tịch Hồ chí Minh (trên đồi 

Tỉn Keo); Nhà tù Chợ Chu;  Nơi  thành lập Hội Nhà báo Việt Nam (Điềm Mặc); nơi 

thành lập Việt Nam giải phóng quân (Định Biên) …. Những địa danh tên đất, tên 

làng đã nổi tiếng và mãi mãi là niềm tự hào của đồng bào các dân tộc huyện Định 

Hoá. Đó là những tiềm năng và lợi thế cho việc phát triển các dịch vụ du lịch của 

huyện Định Hoá. Tuy nhiên, tài nguyên du lịch của huyện Định Hoá còn ở dạng 

tiềm năng, đòi hỏi phải đầu tƣ phát triển để có thể trở thành một điểm du lịch trong 

mạng lƣới du lịch của cả nƣớc. 

2.2.2.6.  Cảnh quan môi trƣờng 
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Định Hoá là huyện miền núi, địa hình phức tạp, thấp dần từ Tây Bắc - Đông 

Nam. Phía Bắc của huyện là vùng núi cao trùng điệp, hiểm trở nối tiếp rừng đại 

ngàn huyện Chợ Đồn - Bạch Thông (Bắc Kạn), rừng Định Hoá trƣớc đây có bị tàn 

phá song những năm gần đây đã và đang đƣợc phục hồi nhanh chóng, vùng trung 

tâm huyện là vùng thung lũng lòng chảo với địa danh nổi tiếng Chợ Chu có dãy núi 

đá vôi chạy dọc theo chiều dài của huyện ôm lấy cánh đồng Chợ Chu. Phần phía 

nam là vùng đồi thoải mang đậm nét vùng trung du. 

Đánh giá chung về ĐKTN và TNTN ở mỗi tiểu vùng sinh thái đối với mỗi loại 

hình và hệ thống sử dụng đất trên lãnh thổ huyện Định Hoá cho thấy huyện Định 

Hoá có các ĐKTN và nguồn TNTN phong phú đa dạng, tổng hợp các điều kiện đó 

đã tạo ra cho huyện Định Hoá sắc thái riêng, đặc biệt của mình. Mặt khác với quan 

điểm sinh học thì mỗi hệ thống cây trồng và vật nuôi khi đƣợc bố trí phù hợp với 

các điều kiện thích nghi của chúng sẽ cho năng suất cao, ổn định và góp phần bảo 

vệ môi trƣờng, phát triển bền vững. 

Vì vậy để sử dụng hiệu quả, hợp lý nguồn TNTN cần phải có quan điểm tổng 

hợp sinh thái trên cơ sở phát triển bền vững và bảo vệ môi trƣờng. 

 

 

2.2.3. Đặc điểm dân cƣ, xã hội 

2.2.3.1. Dân số-kết cấu dân số: 

Theo số liệu điều tra dân số năm 2007, dân số toàn huyện có 90 nghìn ngƣời; 

trong đó dân số trong độ tuổi lao động là 50.110 ngƣời ( chiếm 55,9% dân số). Tỷ lệ 

gia tăng tự nhiên vào loại thấp, năm 2003 là 0,88% đến năm 2006 giảm còn 0,77%. 

Lực lƣợng lao động nói chung thừa nhƣng lại thiếu đội ngũ lao động có kỹ thuật, 

đƣợc đào tạo, đồng thời cũng là thách thức to lớn đối với giải quyết công ăn việc 

làm và các vấn đề xã hội khác. 
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 Bảng 2.1 : Tình hình dân số và lao động  huyện Định Hoá,  thời kỳ 2001-

2006 

TT Chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 

1 DS trung bình Người 88.945 89.333 89.670 89.444 89.644 89.634 

Hình 2.4.  Dân số huyện Định Hóa, các năm 2001- 2007 

Hình 2.3. Trò chơi dân gian tại Lễ hội Lồng Tồng ATK Định Hóa 
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T
ro

n
g
 đ

ó
 

DS nữ Người 44.590 45.032 44.737 44.656 45.160 45.050 

DS thành thị Người 5.945 5.962 5.983 6.011 6.070 6.068 

DS nông thôn Người 83.415 83.371 83.687 83.433 83.574 83.566 

2 Tổng số hộ Hộ   21.000 21.115 21.241 21.308 

3 Trong tuổi LĐ Người  47.850   51.840 50.110 

4 Mật độ DS ng./km2 171,0 172,0 172,2 172,0 172,1 172,1 

5 Tăng tự nhiên ‰ 7,9 7,8 8,8 7,4 9,0 7,7 

                    Nguồn: Niên giám thống kê huyện Định Hoá, 2007 

Trong tổng số 90 nghìn ngƣời, số nữ là 45.050 ngƣời (chiếm 50,3% dân số) , 

số nam là 44.950 ngƣời ( chiếm 49,7% dân số). 

Trong những năm gần đây do kinh tế của huyện có nhiều thay đổi theo hƣớng 

CNH-HĐH  nên tỷ lệ dân số thành thị cũng có thay đổi song phần lớn dân vẫn tập 

trung chủ yếu ở nông thôn sống bằng nghề nông lâm. Năm 2003 số dân ở nông thôn 

là 83.687 ngƣời (93,3% dân số), số dân ở thành thị chỉ có 5.983 ngƣời (6,7% dân 

số). Năm 2006 tỷ lệ này là 93,1% và 6,9 %. (Bảng 2.2) 

Định Hoá có 8 dân tộc chính: Tày, Thái, Kinh, San Chí, Nùng, Dao, Cao Lan, 

HMông,  trong đó: dân tộc Tày chiếm 49,2% dân số, Kinh (36,2%), San Chí (8,0%), 

còn lại là các dân tộc khác (6,6%). Lợi thế có tính chất quyết định và bền vững của 

huyện là sự đoàn kết nhất trí của các dân tộc anh em, lòng nhiệt tình cách mạng, tin 

tƣởng vào sự lãnh đạo vững vàng của Đảng.  

2.2.3.2 Phân bố dân cư : 

Mật độ dân số trung bình của huyện Định Hoá năm 2006 là 172,1 ngƣời/km
2
. 

Sự phân bố dân cƣ không đồng đều, dân số tập trung đông nhất ở thị trấn Chợ Chu 

(1.357,5 ngƣời/km
2
) và một số xã gần thị trấn, thấp nhất ở Quy Kỳ (54,0 ngƣời/ 

km
2
). Phần lớn dân cƣ tập trung ở vùng nông thôn, ven các thung lũng và sông suối. 

 2.2.3.3.  Tình hình phát triển văn hoá, giáo dục, y tế 
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Về văn hoá: Định Hoá có 8 dân tộc anh em, mỗi dân tộc có đời sống văn hoá 

tinh thần khác nhau, với nhiều tập tục và lễ hội truyền thống: Lễ hội Lồng Tồng (tổ 

chức vào rằm tháng riêng hàng năm)..v..v..Ngày nay trong xu thế hội nhập và phát 

triển, văn hoá của các dân tộc chịu ảnh hƣởng lẫn nhau nhƣng vẫn còn lƣu giữ 

những nét văn hoá đặc trƣng, đây sẽ là thế mạnh để phát triển du lịch văn hoá. 

Ngƣời dân Định Hoá có truyền thống yêu nƣớc, trong kháng chiến các dân tộc anh 

em đã đoàn kết một lòng bảo vệ lãnh tụ, bảo vệ Chính phủ, ngày nay lại cùng nhau 

xây dựng và phát triển kinh tế, giữ vững an ninh, quốc phòng, trật tự xã hội. 

Về giáo dục: Năm học 2007 - 2008 toàn huyện có 2 trƣờng THPT, 1 trung tâm 

giáo dục thƣờng xuyên, 23 trƣờng THCS, 24 trƣờng tiểu học và 24 trƣờng mầm non 

với tổng số 820 phòng học, trong đó 416 phòng học cao tầng (50,7%), phòng học 

cấp 4 là 336 phòng (40,9%), còn lại là phòng học tạm, học nhờ (8,4%). Tổng số HS 

toàn huyện năm học 2006-2007 là 17.621 HS, số GV trực tiếp giảng dạy là 1.277 

GV, những năm học qua các trƣờng THPT, phòng GD&ĐT chỉ đạo nhiều chƣơng 

trình nhằm khảo sát tay nghề GV và chất lƣợng HS, trên cơ sở đó  bồi dƣỡng và 

nâng cao chất lƣợng dạy  học trên toàn huyện.    

Về y tế: Công tác y tế đã đƣợc quan tâm đúng mức thể hiện trong việc củng 

cố, nâng cấp về cơ sở vật chất và nâng cao năng lực khám chữa bệnh của đội ngũ y, 

bác sĩ, mạng lƣới y tế cơ sở đƣợc mở rộng. Công tác phòng trừ dịch bệnh, bảo vệ, 

chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực. Hầu hết các trạm y 

tế xã có bác sĩ, 100% thôn bản có y tá, đã tổ chức đƣợc các hoạt động khám và điều 

trị từ cơ sở. Các hoạt động khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí cho ngƣời nghèo 

đƣợc triển khai thƣờng xuyên, không để dịch bệnh nguy hiểm phát sinh trên địa 

bàn, tạo đƣợc niềm tin của nhân dân các dân tộc đối với trung tâm  y tế huyện. 

Nhìn chung trong những năm qua đời sống văn hoá xã hội, y tế, giáo dục của 

các dân tộc huyện Định Hoá đã từng bƣớc đƣợc cải thiện. Tuy vậy, sự nghiệp này ở 

vùng núi nông thôn với nền kinh tế thuần nông có rất nhiều khó khăn và còn có sự 
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chênh lệch lớn về vật chất văn hoá so với thành phố đô thị và yêu cầu chung của           

xã hội. 

2.2.4. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội  

2.2.4.1. Tốc độ tăng trưởng kinh tế và sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế 

Trong những năm gần đây, đƣợc sự quan tâm, đầu tƣ của Đảng và Nhà nƣớc 

cùng với sự nỗ lực của nhân dân, tốc độ tăng trƣởng kinh tế của huyện Định Hoá đã 

không ngừng đƣợc nâng cao, từ năm 2000 đến năm 2004, tốc độ  tăng trƣởng kinh tế 

trung bình hàng năm  đạt 12,3%.  Trong đó thƣơng nghiệp và dịch vụ tăng 21%, công 

nghiệp- xây dựng tăng 18,7%, thấp nhất là ngành nông lâm nghiệp, tăng 5,8%. Cùng 

với đó, cơ cấu kinh tế cũng có sự chuyển dịch theo hƣớng tích cực.  Năm 2006 GDP 

bình quân đầu ngƣời đạt 5,8 triệu đồng/ngƣời/năm (năm 1999 là 1,7 triệu 

đồng/ngƣời/năm). (Bảng 2.2) 

Bảng 2.2: Cơ cấu kinh tế huyện Định Hoá, giai đoạn 2000-2006: 

Ngành kinh tế 

Tỷ trọng (%) 

2000 2002 2003 2004 2005 

Nông -lâm  nghiệp 60,7 56,6 53,2 50,2 48,3 

Công nghiêp- xây dựng 13,3 15,7 16,5 17,4 19,4 

Dịch vụ- thương mại 26,0 27,7 30,3 32,4 32,3 

Tổng 100 100 100 100 100 

Nguồn: Niên giám thống kê huyện Định Hoá, 2006 

Tuy nhiên cũng phải thấy rằng:  Nếu so sánh tỷ trọng trong GDP với mặt bằng 

chung của tỉnh và cả nƣớc thì Định Hoá vẫn cồn ở mức rất thấp.  (Bảng 2.3) . 

Bảng 2.3.  So sánh cơ cấu kinh tế của Định Hoá với chung toàn tỉnh 
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                    và cả nước, năm  2002 (%): 

Khu vực kinh tế 
Huyện 

Định Hoá 

Tỉnh 

Thái Nguyên 
Cả nước 

Nông lâm nghiệp, thuỷ sản 56,6 37,0 23,6 

Công nghiệp- xây dựng 15,7 33,0 38,3 

Thương nghiệp-dịch vụ 27,7 30,0 38,1 

Nguồn: Niên giám thống kê huyện Định Hoá, 2005 

Nhìn chung: nền kinh tế huyện Định Hoá vẫn chủ yếu dựa vào sản xuất nông - 

lâm nghiệp, (nền kinh tế thuần nông). Tuy nhiên trong thời gian qua tỷ trọng khu 

vực kinh tế nông lâm nghiệp ngày càng giảm, nhƣờng chỗ cho hai khu vực Công 

nghiệp- xây dựng và Dịch vụ ngày càng tăng. Đó là những dấu hiệu đáng mừng cho 

việc phát triển kinh tế huyện Định Hoá trong thời kỳ tới.  

2.2.4.2.  Thực trạng phát triển của các ngành và lĩnh vực 

a. Ngành nông - lâm nghiệp 

Trồng trọt  : Tổng diện tích gieo trồng là 15.356,2 ha. Cây lƣơng thực chiếm 

vị trí hàng đầu trong cơ cấu cây trồng của huyện, mặc dù diện tích trồng trọt có xu 

hƣớng giảm, năm 2002 là 9.591 ha, đến năm 2006 là 8814 ha nhƣng do áp dụng tiến 

bộ khoa học, kỹ thuật và giống cây trồng mới nên sản lƣợng lƣơng thực có hạt đã 

tăng đáng kể,  nếu năm 2001 đạt 31.608 tấn thì năm 2006 đã tăng lên 39.060 tấn.  

(Hình 2.5). 
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Hình 2.5.  Diện tích và sản lượng lương thực huyện Định Hoá các năm 2002 - 2006 

Chỉ tính riêng sản lƣợng thóc năm 2001 đạt 31.860 tấn, năm 2006 đạt 35.482 

tấn. Sản lƣợng hoa màu, nông sản cũng tăng đáng kể.Trong nhiều năm trở lại đây, 

Định Hoá đã đảm bảo an ninh lƣơng thực trong địa bàn huyện. Bình quân lƣơng 

thực đầu ngƣời năm 2006 đạt 435,7kg/ngƣời (năm 2001 là 355,4kg/ngƣời). Đặc biệt 

năm 2007 vừa qua, gạo Bao Thai đã xây dựng đƣợc thƣơng hiệu của mình, có đƣợc 

chỗ đứng trên thị trƣờng trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên. (Bảng 2.4) 

Bảng 2.4. Tổng hợp một  số chỉ tiêu ngành trồng trọt huyện Định Hoá 

TT Chỉ tiêu Đơn vị 2002 2006 

1 Giá trị  SXNN theo giá thực tế Triệu đồng 168.561 308.810 

2 DT cây hàng năm ha 10.622 10.850 

 + Cây  LT có hạt ha 9.591 8.813 

 Trong đó : Lúa ha 7.541 7.795 

 + Cây  có củ ha 1.304 1.059 

 + Cây thực phẩm ha 689.0 620.0 
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3 DT Cây lâu năm ha 4.734 4.973 

 + Cây chè ha 2.650 2.786 

4 SLLT có hạt tấn 32.270 39.056 

5 LT có hạt bình quân kg/người 395,4 435,7 

 Trong đó : Thóc tấn 32.950 35.482 

 

Nguồn: Niên giám thống kê huyện Định Hoá, 2007 

Cây công nghiệp và cây ăn quả đƣợc quan tâm phát triển. Tính đến năm 2006 

diện tích trồng chè, một loại cây đặc sản của huyện và tỉnh là 2.786 ha, sản lƣợng 

chè búp tƣơi đạt xấp xỉ 18.379 tấn. Bên cạnh đó các loại cây ăn quả nhƣ vải, nhãn, 

hồng…cũng đƣợc quan tâm phát triển nhằm từng bƣớc đa dạng hoá cây trồng, phá 

bỏ tính độc canh của cây lúa, tăng hiệu quả sử dụng đất, góp phần nâng cao  mức 

sống của ngƣời dân. 

 Chăn nuôi : Nhìn chung xu hƣớng chăn nuôi đại gia súc và gia cầm của 

huyện có phát triển nhƣng chƣa xứng với tiềm năng của huyện, chủ yếu chăn nuôi 

đại gia súc: trâu hàng hóa, đàn bò đƣợc phát triển theo hƣớng sinh sản cùng với việc 

đẩy mạnh chăn nuôi lợn hƣớng nạc, gà thả vƣờn…Việc áp dụng các tiến bộ KHKT 

vào chăn nuôi đã làm chuyển biến tập quán chăn nuôi của địa phƣơng, chuyển sang 

hƣớng chăn nuôi công nghiệp có hiệu quả kinh tế cao. Theo hƣớng chuyển dịch cơ 

cấu nông lâm nghiệp, tỷ trọng chăn nuôi đang có xu hƣớng tăng dần, đƣa chăn nuôi 

trở thành một ngành sản xuất chính trong nông lâm nghiệp. 

Huyện đã tận dụng khai thác diện tích ao, hồ sẵn có trong đó chủ yếu là hồ 

Bảo Linh để đánh bắt, nuôi thả thuỷ sản. Diện tích mặt nƣớc nuôi trồng thuỷ sản 

toàn huyện là 481 ha, năm 2006 lƣợng thuỷ sản khai thác đƣợc là 544.0 tấn cung 

cấp chủ yếu cho nhu cầu dân cƣ trong huyện. (Bảng 2.5). 

Bảng 2.5. Tình hình phát triển chăn nuôi huyện Định Hóa (Đơn vị: con) 
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Loại vật nuôi 2003 2004 2005 2006 

Trâu 13.173 12.685 12.328 12.452 

Bò 2.238 2.600 2.665 3.979 

Lợn 44.440 45.992 47.686 32.260 

Ngựa 200 150 250 250 

Dê 4.300 4.500 4.850 5.000 

Gia cầm 480.000 404.000 399.370 381.998 

Nguồn: Phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn Định Hóa 

Lâm nghiệp: Huyện đã tổ chức giám sát việc thực hiện luật bảo vệ rừng và 

phát triển rừng trên địa bàn huyện, đồng thời tập trung các nguồn vốn để trồng rừng 

mới, khoanh nuôi, tái sinh, khoán bảo vệ rừng theo các dự án 327, 133, 134, 135, 

611, xoá đói giảm nghèo, định canh định cƣ…. 

Khai thác các sản phẩm của rừng đã trở thành truyền thống và góp phần đáng 

kể trong thu nhập của nhân dân. Lâm sản quan trọng nhất là gỗ, củi, mặc dù việc 

khai thác gỗ củi để bán đã đƣợc hạn chế song nhu cầu sử dụng tại chỗ vẫn rất lớn. 

Ngoài gỗ, củi, tre, nứa, ngƣời dân còn khai thác song mây và dƣợc liệu. Theo kết 

quả điều tra sản xuất lâm nghiệp đã đem lại 5,7% thu nhập cho nhân dân địa 

phƣơng.  

Kết quả của việc khai thác quá mức đã làm cho diện tích đất lâm nghiệp có 

rừng của huyện chỉ còn 24.794 ha trong đó rừng tự nhiên là 18.957 ha, hầu hết là 

rừng nghèo, không còn rừng giàu, diện tích rừng trồng mới là 7.609. Nhìn chung tập 

đoàn cây trên diện tích rừng của huyện tƣơng đối đa dạng và phong phú. Các loại 

cây đặc sản có quế, lát, nghiến… cây bản địa có trám, mỡ, vầu, nứa, cọ…các loại 

gỗ quý hiếm hầu nhƣ không còn. Huyện chỉ đạo kiểm tra chặt chẽ, chỉ cho phép 

khai thác tại những khu vực thuộc rừng khai thác nhằm phục vụ nhu cầu dân sinh 



 

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên         http://www.lrc-tnu.edu.vn  

- 74 - 

 

trong huyện, khai thác đi đôi với trồng mới nhằm đảm bảo kết hợp hoà lợi ích trƣớc 

mắt và lâu dài.  

Các sản phẩm lâm nghiệp năm 2006 là: Gỗ tròn khai thác 14.800 m
3
; Củi khai 

thác 25.000 Ste; Tre, nứa 2000.000 cây. Giá trị sản xuất lâm nghiệp đạt 8.900 triệu 

đồng. 

b. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng: 

Các ngành công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện nhìn chung 

đang phát triển. Ngoài nhà máy chè Kim Anh, Bình Yên, nhà máy giấy, gỗ Delta và 

xƣởng đũa, các cơ sở sản xuất khác chủ yếu do tƣ nhân tự thành lập với quy mô 

nhỏ, tập trung ở một số nghề truyền thống nhƣ rèn, mộc, xay sát, sản xuất nguyên 

vật liệu xây dựng, khai thác cát sỏi. 

Tỷ trọng các ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng tăng dần 

trong cơ cấu GDP, nếu năm 2001 tổng giá trị sản phẩm công nghiệp- xây dựng đạt 

27.380 triệu đồng thì năm 2006 đạt 45.600 triệu đồng. Điều này cho thấy ngành 

công nghiệp huyện Định Hoá đang đƣợc quan tâm phát triển phù hợp với cơ cấu 

kinh tế huyện đã xác định cho giai đoạn 2005-2010. 

Nhìn chung sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp ở huyện Định Hoá 

đang có sự khởi sắc, song quy mô còn nhỏ bé, phân tán, tự phát. Nguồn tài nguyên 

khoáng sản trong huyện không nhiều, việc thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế gặp 

nhiều khó khăn. Điều này đòi hỏi phải có những biện pháp tích cực trong những 

năm tới nhằm phát triển theo hƣớng trong giai đoạn CNH- HĐH. 

c. Du lịch, dịch vụ 

Mạng lƣới dịch vụ, thƣơng mại ngày càng đƣợc mở rộng phục vụ chủ yếu cho 

sản xuất nông - lâm nghiệp với hình thức ngày càng đa dạng và phong phú, các mặt 

hàng cung cấp chính là dầu hoả, muối Iốt, phân bón các loại, giấy vở HS, ngoài ra 

còn phục vụ cho các chƣơng trình, dự án, cung cấp các giống cây lƣơng thực, cây 

ăn quả, cây công nghiệp, hỗ trợ công tác khuyến nông, khuyến lâm. Ngành thƣơng 
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mại-dịch vụ cũng có sự tăng trƣởng tƣơng ứng, năm 2001 tổng giá trị sản phẩm đạt 

53,6 tỷ đồng (chiếm 16,5%) thì năm 2003 tăng lên 79,3 tỷ đồng (chiếm 30,3% 

GDP). Theo số liệu thống kê, năm 2006 toàn huyện có 2053 cơ sở bán lẻ, tổng mức 

hàng hoá bán lẻ đạt 103 tỷ đồng. 

Sản phẩm du lịch Định Hoá khá phong phú, bao gồm du lịch sinh thái, du lịch 

nhân văn, đặc biệt du lịch gắn liền với các di tích lịch sử cách mạng đã hình thành 

trong huyện. Tuy nhiên mới chỉ là bƣớc sơ khai ban đầu, hiện nay Định Hoá có 8/ 

108 điểm di tích đƣợc Đảng và Nhà nƣớc xếp hạng di tích lịch sử văn hoá quốc gia. 

Nếu đƣợc đầu tƣ, du lịch sẽ mở ra hƣớng đầu tƣ mới và trở thành ngành kinh tế 

quan trọng đối với Định Hoá. 

d. Cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội 

Trong những năm qua cơ chế quản lý đƣợc cải tiến, với phƣơng châm sử dụng 

kết hợp và tranh thủ mọi nguồn vốn đầu tƣ ( ODA, WB đầu tƣ cho giao thông nông 

thôn, vốn thuộc dự án 135 cho các xã ĐBKK), trên địa bàn đã xây dựng đƣợc một 

số công trình phục vụ cho sản xuất và đời sống nhân dân. 
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Giao thông vận tải : Đƣợc sử dụng hỗ trợ của Nhà nƣớc, các tuyến đƣờng 

giao thông  thƣờng xuyên đƣợc tu bổ, sửa chữa, nâng cấp. Trên địa bàn huyện hiện 

có: Đƣờng liên tỉnh 254 dài 37km là đƣờng rải nhựa. Đƣờng liên xã đƣợc rải nhựa 

90 /160 km đến 19 /24 xã trong huyện . Đƣờng liên xóm, đƣờng trong khu dân cƣ 

dài 655 km , cũng đã bê tông hoá  ở một số thôn. (Hình 2.6). 

Trong những năm qua huyện đã huy động mỗi năm hàng vạn ngày công lao 

động xã hội để làm giao thông nông thôn, do đó đến nay các tuyến đƣờng liên xã, 

liên huyện, liên thôn đƣợc nâng cấp, sửa chữa, việc đi lại vận chuyển hàng hoá trên 

địa bàn huyện đƣợc cải thiện một bƣớc, tạo điều kiện góp phần phát triển KTXH 

nông nghiệp và nông thôn. 
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                             Hình 2.7. Hồ thuỷ lợi Bảo Linh 

Do ĐKTN và đặc điểm địa hình nên hệ thống công trình thuỷ lợi của huyện 

thƣờng có quy mô vừa và nhỏ.Trên địa bàn huyện có 91 công trình thuỷ lợi lớn nhỏ, 

trong đó có 2 công trình có giá trị tƣới  lớn nhất: Hồ Bảo Linh (tƣới cho 740 ha) và 

đập Tân Thái (tƣới cho 167 ha). Nhìn chung trong những năm qua huyện đã chú ý 

đến việc đầu tƣ sửa chữa nâng cấp các công trình thuỷ lợi nên hầu hết đều phát huy 

tác dụng tốt, đảm bảo diện tích đƣợc tƣới ổn định, năm 2006 tổng chiều dài kênh 

mƣơng nội đồng đƣợc kiên cố hoá là 118,1 km (năm 2002 là 25,7 km). (Hình 2.7) 

Nguồn nƣớc sinh hoạt của nhân dân trong huyện chủ yếu là nƣớc giếng, nƣớc 

suối. Trong những năm gần đây, Chƣơng trình 135, chƣơng trình nƣớc sạch của 

UNICEP đã đầu tƣ xây dựng đƣợc một số công trình nƣớc tự chảy. Tỷ lệ hộ có 

nguồn nƣớc chủ động chiếm  86,4%, các xã vùng cao vẫn còn thiếu nƣớc sinh hoạt 

vào mùa khô, nhiều nơi đồng bào phải đi gánh nƣớc xa 1-2 km. Nhìn chung chất 

lƣợng nƣớc chƣa đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh, nguyên nhân là nƣớc giếng, nƣớc suối 

chƣa qua xử lý, nguồn nƣớc lại bị ô nhiễm do chất thải của gia súc gia cầm thả rông, 

nhà vệ sinh của các hộ gia đình không đảm  bảo vệ sinh, điều này đã ảnh hƣởng đến 

sức khoẻ của ngƣời dân đặc biệt là ngƣời cao tuổi và trẻ em. 

* Hệ thống thông tin liên lạc,  điện sinh hoạt 

Hệ thống thông tin liên lạc ngày càng phát triển. Tại các xã đều có trạm bƣu 

điện điểm văn hoá, đây là nơi mang đến cho bà con trong xã những thông tin tuyên 

truyền văn hoá, đây là đầu mối giao lƣu đi khắp mọi nơi. Do thu nhập của nhân dân 
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trong huyện còn thấp, đời sống còn khó khăn nên số máy điện thoại trên 1000 dân 

không nhiều, hiện nay có khoảng 2000 máy điện thoại tại các hộ gia đình. Ngoài 

mạng lƣới bƣu điện, truyền hình, đài phát thanh Trung ƣơng và Tỉnh, huyện thì các 

xã có hệ thống loa là phƣơng tiện quan trọng, chủ yếu và hữu hiệu cung cấp thông 

tin tuyên truyền đến nhân dân trong huyện, đặc biệt là những vùng sâu, vùng xa. 

Tính đến cuối năm 2006, toàn huyện có 90% hộ dân đƣợc sử dụng điện lƣới 

quốc gia. Lƣới điện kéo đến các xã đã tạo điều kiện điện khí hoá nông nghiệp, nâng 

cao đời sống văn hoá, tinh thần cho nhân dân trong huyện. Tuy nhiên tại những xã 

vùng sâu điện chƣa tới, đời sống đồng bào còn nhiều khó khăn, việc thông tin tuyên 

truyền chủ trƣơng chính sách của Đảng và Nhà nƣớc tới ngƣời dân còn hạn chế, 

trong thời gian tới cần sớm đầu tƣ để khắc phục vấn đề này. 

Nhìn chung, cơ sở hạ tầng mặc dù đã đƣợc quan tâm đầu tƣ đúng mức, tuy 

nhiên do khó khăn về kinh tế nên còn yếu kém, chƣa có điều kiện để kiên cố hoá. 

Điều này hạn chế đến tốc độ phát triển kinh tế, không hấp dẫn các nhà đầu tƣ. 

đ.  Chương trình phát triển kinh tế- xã hội giai đoạn 2006- 2010 

Tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Định Hoá lần thứ XXI, BCH Đảng 

bộ Huyện đã đề ra 5 chƣơng trình công tác, từ đó xây dựng 5 đề án mới và 10 đề án 

chuyển tiếp thực hiện trong giai đoạn 2006 - 2010.  

Phát triển kinh tế (5 đề án mới): Phát triển vùng chè huyện Định Hoá; Xây 

dựng và phát triển vùng lúa Bao Thai hàng hoá; Phát triển công nghiệp- tiểu thủ 

công nghiệp;  Phát triển chăn nuôi đại gia súc (trâu, bò) hàng hoá theo hƣớng lấy 

thịt; Phát triển rừng sản xuất có chất lƣợng và có hiệu quả cao. Phấn đấu đến năm 

2010, đạt đƣợc một số mục tiêu sau:  

 -Tốc độ tăng trƣởng GDP hàng năm bình  quân 12% trở lên; Thu nhập bình 

quân đầu ngƣời đạt 6,5 triệu đồng / năm ( tƣơng đƣơng 400 USD). 

  - Cơ cấu ngành: Nông - lâm nghiệp: 40,2%; Dịch vụ du lich là 34,5 %; Công 

nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng 25,3 %. 
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  - Tổng sản lƣợng lƣơng thực có hạt đạt 46.000 tấn trở lên. 

  -Tổng đàn trâu bò 22.000 con, tổng đàn lợn 6.000 con. 

  - Diện tích rừng trồng mới: 3.500 ha, diện tích trồng mới chè cành và trồng 

thay thế là 250 ha. 

 -Tổng giá trị sản xuất công nghiệp và xây dựng 240 tỷ đồng; trong đó, giá trị 

của  ngành công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp đạt 70 tỷ đồng. 

  -Tăng thu ngân sách trên địa bàn hàng năm 15% trở lên. 

 - 100% số xã có đƣờng rải nhựa đến trung tâm; hoàn chỉnh mạng lƣới điện 

hạ thế, 95% số hộ dân đƣợc sử dụng điện lƣới, khôi phục các hồ, đập chứa nƣớc, 

xây dựng một số hồ thuỷ lợi cho các vùng Trung Lƣơng, Kim Sơn và xây dựng một 

số hồ, đập chứa nƣớc tạo nguồn. 

 - Phát triển có chất lƣợng mạng lƣới bƣu chính -viễn thông. 

 Phát triển xã hội: Tiếp tục thực hiện tốt chƣơng trình đổi mới giáo dục phổ 

thông. Duy trì vững chắc kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và THCS. Quan tâm, 

xây dựng đội ngũ GV và cán bộ quản lý giáo dục để nâng cao chất lƣợng GD&ĐT, 

chú trọng giáo dục đạo đức cho HS. Tiếp tục thực hiện tốt các chƣơng trình mục 

tiêu quốc gia về y tế. Phấn đấu đến năm 2010, toàn huyện có 50% số trƣờng học đạt 

chuẩn quốc gia và 60% số xã đạt chuẩn quốc gia về y tế. 

-Thực hiện tốt chƣơng trình chăm sóc sức khỏe và sức khỏe sinh sản, kế 

hoạch hóa gia đình và phòng chống suy dinh dƣỡng cho trẻ em, đẩy mạnh công tác 

tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân về Pháp lệnh Dân số, 

kết hợp chặt chẽ giữa các ngành, các cấp trong công tác quản lý dân số. Đến năm 

2010 giảm tỷ lệ sinh hàng năm 0,15 ‰. 

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chƣơng trình giải quyết việc làm và xóa 

đói giảm nghèo, mở rộng các hoạt động tƣ vấn và giới thiệu việc làm. Thành lập 

trung tâm dạy nghề của huyện. Phấn đấu hàng năm giải quyết việc làm cho 1.600 

lao động (trong đó: xuất khẩu 500 lao động có thời hạn ra nƣớc ngoài, giải quyết 
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việc làm tại chỗ thông qua các chƣơng trình dự án 800 lao động và 30 lao động 

thông qua các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp).  

 Tiếp tục phát triển toàn diện và có chất lƣợng các mặt văn hóa- xã hội, đến 

năm 2010 phấn đấu 60% số làng bản, 100% số cơ quan và 70% số gia đình đạt gia 

đình văn hóa. Xây dựng thêm 01 trạm truyền thanh, truyền hình tại xã Phú Đình. 

Triển khai xây dựng hệ thống loa truyền thanh tại các thôn, xóm,bản trên toàn 

huyện. 

 2.3. ĐỊA LÍ ĐỊA PHƢƠNG HUYỆN ĐỊNH HOÁ, TỈNH THÁI NGUYÊN 

(Tài liệu biên soạn dành cho HS lớp 9) 

2.3.1. Quan điểm cơ bản  

Theo cấu trúc CT&SGK ĐL9 đƣợc sử dụng từ năm học 2005 - 2006. ĐLĐP 

đƣợc dạy học trong 4 bài ( 3 bài học 1 bài thực hành); nội dung chủ yếu về các vấn 

đề địa lý KTXH do GV tuỳ chọn giới hạn trong phạm vi tỉnh/ thành phố phố hoặc 

quận/ huyện, hoặc phƣờng/ xã.  

Từ thực tế giảng dạy ĐLĐP tại các trƣờng THCS trên địa bàn huyện Định 

Hoá thời gian qua, chúng tôi nhận thấy sự cần thiết phải mạnh dạn đƣa vào chƣơng 

trình ĐLĐP ở lớp 9 một bài học về ĐLĐP huyện nhà với thời lƣợng 45
’
 giới nhằm 

giúp cho HS THCS hiểu biết về địa lý cấp huyện với hình thức dạy học trên lớp 

chính khoá, ngoài giờ. Trên thực tế chƣa có tài liệu nghiên cứu và biên soạn Địa lý 

huyện Định Hoá phục vụ cho học tập và giảng dạy địa lý cấp  huyện. Với mục đích 

nhƣ trên, chúng tôi biên soạn tài liệu dành cho HS lớp 9 nhƣ sau 

2.3.2. Bài 45 (44+1). ĐỊA LÝ HUYỆN ĐỊNH HOÁ, TỈNH THÁI 

NGUYÊN 

Định Hoá là một huyện miền núi nằm ở phía tây bắc tỉnh Thái Nguyên với    

điều kiện tự nhiên và cộng đồng các dân tộc thiểu số đa dạng. ATK Định 

Hoá nổi tiếng cả nước, là Thủ đô kháng chiến - “Thủ đô gió ngàn” thời kì 
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kháng chiến chống thực dấn Pháp (1946 – 1954). Tuy còn là huyện khó 

khăn, nhưng đang đứng trước triển vọng lớn trong công cuộc CNH-HĐH.  

 

Diện tích tự nhiên  : 52,072 km
2 

Đơn vị hành chính : 23 xã và 1 thị trấn 

Dân số : 89.634 ngƣời (2006) 

Thị trấn :   Chợ Chu 

 

I. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ, PHẠM VI LÃNH THỔ 

Huyện Định Hoá nằm cách thành phố Thái Nguyên 50 km, nằm giữa vùng 

Việt Bắc là căn cứ địa cách mạng trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Huyện 

Định Hoá có giới hạn từ 21
0
45

’
 đến 22

0
03

’
 vĩ độ bắc và từ 105

0
30

’
 đến 105

0
47

’ 
kinh 

độ đông; tiếp giáp với các huyện: Chợ Đồn, Chợ Mới (Bắc Kạn); Yên sơn, Sơn 

Dƣơng (Tuyên Quang); Đại Từ, Phú Lƣơng (Thái Nguyên).  

Quan sát hình 45.1. Hãy xác định và nêu ý nghĩa vị trí địa lý của huyện 

Định Hoá ? 
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Hình 2.8 (45.1). Bản đồ hành chính huyện Định Hoá 

II. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN 

Huyện Định Hoá có địa hình phức tạp, chủ yếu là đồi núi cao, độ dốc lớn, địa 

hình chia cắt mạnh; Khí hậu của huyện mang đặc điểm chung của khí hậu miền núi 

Bắc Bộ, nhiệt độ trung bình năm  22,5
0
C, lƣợng mƣa trung bình năm 1.710 mm. 

Định Hoá có hai hƣớng gió chính: Gió mùa đông bắc và gió đông nam. điều kiện 

khí hậu huyện Định Hóa thích hợp cho sự phát triển của tập đoàn vật nuôi và cây 

trồng ngày càng phong phú. 

Lãnh thổ huyện Định Hoá là nơi bắt bắt nguồn của các nhánh suối và hình 

thành 3 hệ thống sông chính: Hệ thống sông Chợ Chu,  hệ thống sông Công, hệ 

thống sông Đu. Định Hoá có trên 100 ao, hồ lớn nhỏ, đặc biệt có hồ Bảo Linh có 
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diện tích mặt nƣớc khoảng 80ha, với dung tích chứa 5,8 triệu m
3
, có năng lực tƣới 

cho 704 ha đất trồng. 

 

Hình 2.9 (45.2). Hệ thống thuỷ lợi kiên cố tại vùng lúa đặc sản Bao thai Định 

Hoá  

 Căn cứ hình 2.9 ( 45.2). Hãy nêu ý nghĩa của hệ thống thuỷ lợi đối với vùng 

lúa đặc sản Định Hoá ? 

Đất đai của huyện Định Hoá tƣơng đối phong phú và đa dạng về loại hình thổ 

nhƣỡng (có 6 nhóm đất với 11 loại đất chính), cho phép phát triển đa dạng về chủng 

loại cây trồng (lúa, ngô, lạc, đậu đỗ, mía, chè, cây ăn quả, cây đặc sản, cây lâm 

nghiệp..). Hạn chế tính về đất đai của huyện là độ dốc cao >25% chiếm khoảng 

40%, diện tích đất bị rửa trôi xói mòn, tầng đất mỏng, tầng đất chua, nghèo, lân, 

kali…khá lớn, chiếm khoảng 65% tổng diện tích đất các loại. 

Rừng Định Hoá đặc trƣng cho hệ sinh thái rừng vùng Đông Bắc với các kiểu 

rừng chính: rừng nhiệt đới trên núi đá và núi đất. Độ che phủ rừng 47%. Những 

năm qua đất lâm nghiệp có rừng đã ngày càng đƣợc mở rộng. Nhiều khu vực gỗ quý 

nhƣ lát, nghiến….đã đƣợc khoanh nuôi, bảo vệ, chăm sóc. Nạn phá rừng làm nƣơng 

rẫy đã từng bƣớc đƣợc hạn chế. 
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 Tài nguyên khoáng sản có giá trị đáng kể  là đá vôi, cát, sỏi. 

III. ĐẶC ĐIỂM DÂN CƯ, XÃ HỘI 

Năm 2006 dân số huyện Định Hoá là 89.634 ngời với 8 dân tộc chính: Tày, 

Thái, Kinh, San Chí, Nùng, Dao, Cao Lan, HMông, trong đó: dân tộc Tày chiếm 

49,2% dân số, Kinh (36,2%), San Chí (8,0%), còn lại là các dân tộc khác (6,6%). 

Bảng 2.6 (45.1). Một số chỉ tiêu phát triển dân số ở Định Hoá 

Chỉ tiêu Đơn vị tính 2004 2006 

Tỷ lệ gia tăng tự nhiên ‰ 7,9 7,7 

Mật độ dân số Người/ km2 171,0 172,1 

Dân số nữ Người 44.656 45.050 

Dân số trong tuổi lao động Người 49.010 50.110 

Tỷ lệ hộ nghèo % 41.63 36.2 

Thu nhập / người Triệu đồng 3,6 5,8 

Dân số thành thị Người 5.945 6.068 

 

Dựa vào bảng 45.1. Hãy nhận xét tình hình dân cư, xã hội của huyện Định Hoá. 

IV. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ 

Tốc độ tăng trƣởng kinh tế trung bình hàng năm đạt 12,3%.  Trong đó 

thƣơng nghiệp và dịch vụ tăng 21%, công nghiệp - xây dựng tăng 18,7%, thấp nhất 

là ngành nông lâm nghiệp, tăng 5,8%. Cơ cấu kinh tế cũng có sự chuyển dịch theo 

hƣớng tích cực. 
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Hình 2.10 (45.3) : Chuyển dịch cơ cấu kinh tế huyện Định Hoá, từ năm 2000 đến năm 2005 

1. Nông- lâm nghiệp 

Nông - lâm nghiệp đƣợc xác định là ngành kinh tế chủ đạo của huyện, phát 

triển với tốc độ nhanh, góp phần cải thiện đời sống nhân dân, phát triển xã hội. 

Lúa và ngô là các cây lƣơng thực chính. Lúa đƣợc trồng nhiều ở một số vùng 

trũng giữa núi nhƣ Tân Dƣơng, Bảo Cƣờng, Đồng Thịnh... Ngô đƣợc trồng hầu hết 

ở các xã.  Sản lƣợng lƣơng thực có hạt đã tăng đáng kể, từ 31.608 tấn (năm 2002) 

lên 39.060 tấn (năm 2006). Chỉ tính riêng sản lƣợng thóc năm 2006 đạt 35.482 tấn. 

Sản lƣợng hoa màu, nông sản cũng tăng đáng kể. Bình quân lƣơng thực đầu ngƣời 

năm 2006 đạt 435,7kg/ngƣời. Gạo Bao Thai.Định Hoá đã xây dựng đƣợc thƣơng 

hiệu và có giá trị cao trên thị trƣờng trong và ngoài tỉnh.  

Chè là cây công nghiệp chính với diện tích lớn. Năm 2006 diện tích chè là 

2.786 ha, sản lƣợng 18.379 tấn. Các loại cây ăn quả nhƣ vải, nhãn, hồng…cũng 

đƣợc quan tâm phát triển nhằm từng bƣớc đa dạng hoá cây trồng. Chăn nuôi trâu bò 

đàn, lợn, gia cầm ngày càng phát triển. Tỷ lệ che phủ rừng năm 2006 đạt 47%, vẫn 

thấp so với yêu cầu bảo vệ môi trờng sinh thái. Hiện nay Định Hoá đang đẩy mạnh 

vấn đề khai thác hợp lý đi đôi với trồng mới nhằm đảm bảo kết hợp hoà lợi ích tr-

ƣớc mắt và lâu dài. 

Vì sao, sản xuất nông- lâm nghiệp là thế mạnh của huyện Định Hoá? 

b. Công nghiệp và dịch vụ 

Công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện đang trên đà phát 

triển. Tỷ trọng các ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng tăng dần 

trong cơ cấu GDP, nếu năm 2001 tổng giá trị sản phẩm công nghiệp- xây dựng đạt 

27.380 triệu đồng thì năm 2006 đạt 45.600 triệu đồng. 

Hãy nêu một số sản phẩm công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp được sản 

xuất trên địa bàn huyện Định Hóa và sự phân bố của chúng? 

Mạng lƣới giao thông đang đƣợc tu bổ, sửa chữa, nâng cấp. Bƣu chính viễn 

thông có bƣớc phát triển khá. Năm 2006, có 90% hộ dân đƣợc sử dụng điện lƣới 

quốc gia. Hầu hết các xã, thị trấn có điện thoại. 
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Hình 2.11 (45.4). Nhà tưởng niệm Chủ Tịch Hồ Chí Minh 

Tài nguyên du lịch Định Hoá khá phong phú, bao gồm du lịch sinh thái, du 

lịch nhân văn, đặc biệt du lịch gắn liền với các di tích lịch sử cách mạng đã hình 

thành trong huyện. Hiện nay Định Hoá có 8/108 điểm di tích đƣợc Đảng và Nhà 

nƣớc xếp hạng di tích lịch sử văn hoá quốc gia. Đây sẽ cơ hội mở ra hƣớng đầu tƣ 

mới và trở thành ngành kinh tế quan trọng đối với Định Hoá. 

Hãy kể tên các điểm du lịch sinh thái và di tích lịch sử văn hoá ở địa phương 

em? 

Định Hoá có tài nguyên đất, khí hậu ,rừng  khá phong phú và đa dạng thích 

hợp cho phát triển nông- lâm nghiệp với cơ cấu cây trồng và vật nuôi phong 

phú. Tiềm năng du lịch đã và đang trở thành ngành kinh tế mới, quan trọng 

của huyện. Nhưng cũng có nhiều trở ngại do địa hình, thiên tai gây không ít 

khó khăn cho đời sống và sản xuất. Đây là địa bàn cư trú của 8 dân tộc, đời 

sống dân cư vẫn còn gặp nhiều khó khăn nhưng đang được cải thiện.  

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

1.  Hãy nêu những thế mạnh về tài nguyên thiên nhiên của  huyện Định Hoá 

đối với sự phát triển kinh tế của huyện? 
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2. Dựa số liệu trong bảng 45.3. hãy vẽ biểu đồ thích hợp biểu hiện sản lượng 

lương thực huyện Định Hoá qua các năm và nhận xét? 

Bảng 2.7 (45.2). Sản lượng lương thực huyện Định Hoá qua các năm 

Năm 2002 2003 2004 2005 2006 

Sản lượng lượng 

thực (Tấn) 
35.270 36.733 38.497 39.943 39.060 

 

 

Tiểu kết Chương 2 

Trong việc biên soạn ĐLĐP huyện Định Hoá cần một số nội dung và phƣơng 

pháp biên soạn cần nhấn mạnh một số nội dung quan trọng. Đó là : (1) Vùng ATK (An 

toàn khu) Định Hoá. Trong Dự án "Bảo vệ, tôn tạo di tích lịch sử các mạng và phát 

triển KTXH vùng ATK Định Hoá (1996 - 2000)" đƣợc Chính phủ phê duyệt ngày 27-

1-1995. Huyện ATK Định Hoá, Thái Nguyên đã thu hút sự chú ý của cả nƣớc trong 

Năm Du lịch quốc gia về Thủ đô gió ngàn (2007), đặc biệt về di tích Tỉn Keo, xã Phú 

Đình, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ toạ hội nghị Bộ Chính trị ngày 16-12-1953 

quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử; (2) Tăng trưởng kinh tế và giảm 

nghèo theo hƣớng bền vững hơn là nội dung chủ yếu đối với vùng ATK Định Hoá. 

Đây cũng là hoạt động thiết thực nhằm đền ơn đáp nghĩa với đồng bào các dân tộc 

vùng ATK Định Hoá đã có công lớn trong chín năm  kháng chiến trƣờng kì chống 

thực dân Pháp (1946 - 1954). 

Việc biên soạn ĐLĐP huyện Định Hoá cần đảm bảo các nguyên tắc chung 

và vận dụng trong điều kiện cụ thể huyện Định Hoá. Đó là (1) Đảm bảo tính liên 

thông về nội dung với phần cấp tỉnh; (2)  Đảm bảo tính liên thông về thời lượng với 

phần cấp tỉnh. Trong tinh thần nói trên, chúng tôi biên soạn tài liệu ĐLĐP huyện 

Định Hoá dành cho GV địa lí các trƣờng THCS trên địa bàn huyện, đồng thời biên 

soạn bài học bổ sung thứ 44+1 vào cuối phần ĐLĐP tỉnh Thái Nguyên trong 

CT&SGK ĐL9. Bài số 45 đƣợc biên soạn theo mô típ bài học trong SGK ĐL9 có 

kèm theo bài tập và hệ thống câu hỏi phù hợp. Nguồn tài liệu sử dung trong biên 
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soạn tài liệu cho GV và bài học cho HS có độ hoàn toàn mới, cập nhật với độ tin 

cậy cao. 
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CHƢƠNG 3 

THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM 

Thực nghiệm sư phạm là khâu quan trọng, nhằm mục đích đánh giá chất lượng 

nghiên cứu biên soạn về ĐLĐP huyện Định Hóa dành cho GV và HS. Theo quan 

điểm thực tiễn, hoàn cảnh địa lý vùng khó khăn như huyện Định Hoá ảnh hưởng lớn 

đến chất lượng giáo dục do thiếu cơ sở vật chất dạy và học cũng như do hạn chế của 

trình độ GV và mặt bằng dân trí. Trong tình hình đó, chúng tôi cho rằng, việc thực 

nghiệm đề tài cần theo trình tự: Từ điều tra cơ bản các trường, lớp chọn thực 

nghiệm, đánh giá sự hiểu biết của HS, trên cơ sở đó biên soạn giáo án với tư cách là 

một kịch bản định hướng giảng dạy và học tập. Tiếp đó là tiến hành thực nghiệm và 

cuối cùng là đánh giá, nhận xét kết quả. 

3.1. ĐIỀU TRA CƠ BẢN  

Mục đích điều tra cơ bản là nhằm đánh giá sự hiểu biết của HS về địa phương. 

Kết quả điều tra cơ bản làm cơ sở cho việc biên soạn giáo án, một mặt, phù hợp với 

điều kiện cụ thể từng trường, lớp thực nghiệm. Mặt khác, để khai thác tốt hơn hiệu 

quả của bài học. 

Tại địa bàn huyện Định Hoá hiện có 23 trường THCS, trong đó trường THCS 

Lam Vĩ là trường duy nhất đạt chuẩn quốc gia trong huyện, thuộc xã vùng cao với 

đội ngũ GV Địa lý có trình độ khá vững, cơ sở vật chất tốt, trình độ HS lớp 9 tương 

đối đồng đều. Với trường này có thể áp dụng phương pháp  dạy học có sự hỗ trợ của  

máy tính (phần mềm PowerPoint). 

Trường THCS Chợ Chu nằm ở trung tâm huyện, có đội GV viên Địa lý tương 

đối khá, cơ sở vật chất khá đầy đủ, đang phấn đấu đạt chuẩn quốc gia. 

Trường THCS Trung Hội (xã đặc biệt khó khăn); đội ngũ GV ở mức trung 

bình, nghèo về cơ sở vật chất, ở trường  này chỉ có một máy vi tính văn phòng. Khả 

thi đối với trường này là sử dụng giáo án khám phá thông thường.  
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Hình 3.1. Phòng học Tin học trường THCS Lam Vĩ 

Về tình hình HS : Chúng tôi tiến hành trắc nghiệm kiến thức ĐLĐP huyện 

Định Hoá đối với HS 3 lớp 9. Kết quả thể hiện trong bảng sau :  

Bảng 3.1. Kết quả khảo sát sự  hiểu biết của HS lớp 9 trước khi học về  

ĐLĐP huyện Định Hoá. 

Trường 

THCS 
Lớp 

số 

HS 

Điểm 
ĐTB 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Chợ Chu 9B 31 2 5 12 10 2     4,1 

2.  Lam Vĩ 9B 28  8 8 9 3     4,2 

3.Trung Hội 9C 30 3 7 9 9 2     4,0 

Tổng 03 89 5 20 29 28 7     4,1 

 

Kết quả trên cho thấy, phần lớn HS lớp 9 mà chúng tôi tiến hành thực nghiệm 

đề tài số HS đạt điểm trên trung bình, điểm 6 trở lên rất ít. Điều này chứng tỏ sự 

hiểu biết của HS về quê hương mình của còn nông cạn. 

Khi tiến hành thăm dò sự hiểu biết của các GV về ĐLĐP huyện Định Hóa, đều 

nhận được phản ánh là họ chỉ biết chung chung chứ không cụ thể theo các nội dung 

thực nghiệm, do vậy muốn dạy về ĐLĐP  huyện mình thì cũng gặp nhiều khó khăn.  
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Kết quả khảo sát trên cũng cho thấy, trách nhiệm của ngành giáo dục trong 

việc giúp cho HS hiểu biết sâu sắc về địa lý quê hương mình, hướng cho các em 

một hành trang vào đời có tinh thần trách nhiệm với quê hương, đất nước là rất 

quan trọng. Vì vậy, việc thực nghiệm cần được tiến hành phù hợp với điều kiện 

giảng dạy, trước hết là cơ sở vật chất và trình độ GV trường thực nghiệm. Trong 

tình hình đó, chúng tôi căn cứ vào bài học được biên soạn như ở cuối chương 2; 

giáo án được thiết kế theo kiểu khám phá và giáo án điện tử có sử dụng PowerPoint. 

        3.2. THIẾT KẾ BÀI GIẢNG ĐỊA LÝ HUYỆN ĐỊNH HÓA 

3.2.1. Cơ sở thiết kế bài giảng 

Để thiết kế một bài giảng trong dạy học GV phải dựa vào những cơ sở lý luận 

nhất định. Đối với môn học địa lý nói chung và ĐLĐP nói riêng, việc thiết kế bài 

giảng thường phải dựa vào một số vấn đề sau :  

Dựa vào CT&SGK Địa lý: Phần ĐLĐP trong CT&SGK Địa lý lớp 9 có hướng 

dẫn HS cách tìm hiểu về địa phương nơi mình sinh sống, giới hạn nghiên cứu trong 

phạm vi tỉnh. Trong quá trình dạy học GV phải làm nhiệm vụ cung cấp cho HS 

những kiến thức cơ bản, những nét khái quát nhất về tự nhiên, KTXH địa phương. 

Ngoài ra, GV cần cung cấp cho HS tài liệu tham khảo, hoặc hướng dẫn HS thu thập 

tài liệu từ các nguồn thông tin khác nhau.  

Dựa vào mục đích yêu cầu của bài học: ĐKTN, TNTN; dân cư, xã hội; hoạt 

động kinh tế, là ba nội dung chính trong nghiên cứu ĐLĐP. Khi tiến hành bài giảng 

ĐLĐP GV cần làm rõ mục đích, ý nghĩa của học phần này trong một bài học, yêu 

cầu HS nắm vững kiến thức, rèn luyện kỹ năng, phát triển tư duy học tập tích cực. 

Dựa vào đặc điểm  tâm sinh lý của HS: Trong quá trình dạy học, người GV 

phải sử dụng PPDH một cách linh hoạt phù hợp với đối tượng HS bằng nhiều hình 

thức dạy học, ngoài hình thức dạy học trên lớp có thể hướng dẫn HS tham quan 

thực tế, giúp HS  hiểu sâu sắc về sự phát triển KTXH của địa phương mình.  

Dựa vào trình độ chuyên môn, sư phạm của GV : Đối với GV để hoàn thành 

tốt một bài giảng thì đòi hỏi bản thân GV phải có trình độ chuyên môn vững vàng 

về môn học nói chung và ĐLĐP nói riêng. Để giảng dạy ĐLĐP tốt GV cần nghiên 
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cứu, tìm hiểu thực tế địa phương mình. Trong quá trình lên lớp GV cần truyền thụ 

tri thức như thế nào đó làm cho HS dễ hiểu.  

Dựa vào điều kiện, phương tiện, thiết bị kỹ thuật dạy học địa lý: Khi tiến hành 

giảng dạy một bài học địa lý, phương tiện dạy học là điều kiện không thể thiếu, trợ 

giúp người dạy điều khiển hoạt động nhận thức của HS, đối với HS phương tiện dạy 

học giúp HS lĩnh hội tri thức, rèn luyện kỹ năng tiếp thu bài học.  

 3.2.2. Giáo án hƣớng dẫn giảng dạy Địa lý huyện Định Hóa dành cho HS 

lớp 9  Địa lý huyện Định Hoá 

I. Mục tiêu 

Sau bài học, HS cần: 

- Nắm được các kiến thức về địa lý huyện Định Hoá . 

- Hiểu rõ được thực tế địa phương (thuận lợi, khó khăn), từ đó bồi dưỡng, 

nâng cao trách nhiệm và tình yêu thương đất nước. 

- Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn lao động, sản xuất. 

II. Đồ dùng HS 

- Bản đồ hành chính tỉnh Thái Nguyên. 

- Bản đồ hành chính huyện Định Hoá  

- Bản đồ dân cư - xã hội, kinh tế (nếu có) 

- Tài liệu tham khảo cho HS về địa lý huyện Định Hoá. 

III.Tiến trình dạy học 

 Định hướng: Người ta biết đến Định Hóa vì nơi đây là An toàn khu, trung tâm 

của “Thủ đô gió ngàn”, nơi Chủ Tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng sống và 

làm việc để lãnh đạo cuộc kháng chiến 9 năm trường kỳ chống thực dân Pháp. 

Những di tích lịch sử và những địa danh nơi đây đã gắn với những tên làng, tên 

sông thuộc ATK Định Hóa và trở thành huyền thoại, mãi là niềm tự hào của các dân 

tộc Định Hóa. Bài học hôm nay sẽ giúp các em hiểu sâu sắc hơn về quê hương 

mình.   
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Hoạt động của GV và HS Nội dung chính 

 

Hoạt động 1 : cá nhân. 

Bước 1: HS dựa vào bản đồ hành 

chính tỉnh Thái Nguyên, xác định: 

- Vị trí địa lý & lãnh thổ của huyện 

-  Ranh giới của huyện. 

Đánh giá ý nghĩa của vị trí và 

lãnh thổ huyện Định Hóa đối với 

sự phát triển kinh tế và an ninh 

quốc phòng? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bước 2: GV bổ xung, kết luận: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ, PHẠM VI LÃNH 

THỔ VÀ SỰ PHÂN CHIA HÀNH 

CHÍNH 

1. Vị trí và lãnh thổ: 

-Diện tích: 520,75km2 

- Phía Tây bắc tỉnh Thái Nguyên. 

-Toạ độ địa lý: từ 21045’đến 22003’vĩ 

Bắc và từ 105030’ đến 105047’kinh độ 

Đông. 

- Ranh giới: 

+ Phía bắc giáp Chợ Đồn ( Bắc Kạn) 

+ Phía đông: giáp Chợ Mới (Bắc 

Kạn), Phú Lương (Thái Nguyên) 

+ Phía nam giáp Đại Từ (Thái 

Nguyên) 

+Phía tây giáp Yên Sơn và Sơn 

Dương (Tuyên Quang) 

  Với vị trí nằm tiếp giáp giữa hai 

tỉnh Tuyên Quang và Bắc Kạn trong 

điều kiện địa hình núi cao chia cắt 

mạnh đã tạo nên sự đa dạng về tài 

nguyên khí hậu, đất đai,...thích hợp 

cho sự phát triển các sản phẩm nông 

lâm nghiệp, đồng thời tạo ra lợi thế 

cho sự phát triển du lịch sinh thái. 

 Là địa bàn có vị trí chiến lược về an 
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Bước 3 : GV tóm tắt lịch sử ra đời 

huyện Định Hoá. 

 

 

 

 

Hoạt động 2: nhóm / cá nhân 

Bước 1: HS dựa vào bản đồ địa 

hình, đất đai,..., kết hợp tài liệu 

hoàn thành phiếu học tập (phụ lục) 

 

Bước 2: HS  (nhóm) phát biểu, 

GV 

 nhận xét, kết luận.  

Nhóm 1: Địa hình 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ninh quốc phòng. 

 Nằm cách xa trung tâm kinh tế, các 

thị trường lớn trong và ngoài tỉnh nên 

việc phát triển kinh tế hàng hóa gặp 

nhiều khó khăn. 

2. Sự phân chia hành chính: 

- Giành độc lập: 26/3/1945 

- Nay có: 23 xã & 1 thị trấn. 

II. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ TÀI 

NGUYÊN THIÊN NHIÊN. 

1. Địa hình: phức tạp, gồm 3 tiểu 

vùng: 

 a/ Tiểu vùng núi cao (phía bắc và tây 

bắc của huyện): địa hình hiểm trở, 

chia cắt mạnh tạo nhiều thung lũng 

nhỏ hẹp 

Phát triển cây công nghiệp dài ngày 

và chăn nuôi đại gia súc. 

b/ Tiểu vùng thung lũng lòng chảo 

Chợ Chu (trung tâm huyện): địa hình 

bằng phẳng nằm giữa 2 dãy núi đất 

và dãy núi đá vôimàu mỡvùng 

sản xuất lúa trọng điểm & cây ăn quả 

của huyện. 

c/ Tiểu vùng đồi thoải (Phía nam và 

Tây nam): là vùng gò đồi có độ dốc 

thấp, nguồn nước dồi dào,thích hợp 

trồng cây ăn quả, cây công nghiệp và 

phát triển trang trại. 
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Nhóm 2 : Khí hậu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhóm 3:Thủy văn 

2. Khí hậu :có 2 mùa mưa và khô rõ 

rệt. 

a) Chế độ mưa. 

Mùa mưa (tháng 4 đến tháng 10): 

lượng mưa trung bình 1.710mm/năm. 

Đặc biệt mưa lớn vào tháng 7 & tháng 

8 gây xói mòn đất, lũ lụt ảnh hưởng 

đến sản xuất, sinh hoạt. 

 Mùa khô (tháng 11 đến tháng 3): có 

sương muối kèm theo rét đậmảnh 

hưởng xấu đến cây trồng, vật nuôi. 

b) Chế độ nhiệt 

Nhiệt độ trung bình năm: 22,50c 

- Cao nhất (tháng 7): 28,7 0c 

- Thấp nhất (tháng 1): 10 0c 

Thuận lợi phát triển cây ăn quả 

nhiệt đới. 

 c/ Chế độ bốc hơi và ẩm: 

- Lượng bốc hơi trung bình năm: 

985mm 

- Độ ẩm trung bình năm dao động từ 

80-85%. 

 ảnh hưởng đến mùa vụ & năng 

suất cây trồng. 

d/ Chế độ gió: có 2 hướng gió chủ 

đạo thay đổi theo mùa: mùa hè và 

mùa đông  Đều ảnh hưởng đến 

sinh hoạt và sản xuất. 

3.Thuỷ văn: 
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HS lấy ví dụ minh họa 

 

 

 

 

 

Nhóm 4 : Thổ nhưỡng 

HS kể tên các nhóm, loại đất 

chính. 

 

 

Cá nhân/ cặp: Sinh vật-khoáng 

sản 

(nêu đặc điểm cơ bản)  

 đánh giá 

 

 

 

 

 

 

Hoạt động 3: cá nhân / cặp 

Bước 1 : HS dựa vào kênh chữ 

trong tài liệu thông kê và hiểu biết 

của mình, hoàn thành phiếu học 

tập (phụ lục) 

Bước 2: GV nhận xét, bổ xung 

 Kết luận. 

 

+ 3 hệ thống sông chính: sông Chợ 

Chu, sông Công, sông Đu 

+Trên 100 ao, hồ lớn nhỏ 

+Nước ngầm phong phú 

 Thuận lợi cho tưới tiêu & sinh hoạt 

4.Thổ nhưỡng: gồm 6 nhóm đất với 

11 loại đất chính. 

 Cơ cấu cây trồng đa dạng, với 

năng suất và sản lượng cao. 

5. Sinh vật: Chủ yếu là rừng nhiệt đới 

trên núi đá và núi đất, với 316 loài 

thực vật bậc cao (Thông đất, Dương 

xỉ, Hạt trần..). Có 170 loài động vật có 

xơng sống (Thú, chim, bò sát, ếch 

nhái..)  Có giá trị làm thực phẩm, 

dược phẩm, ... 

 

6. Khoáng sản: Chủ yếu là vật liệu 

xây dựng: đá vôi,cát sỏi 

III. DÂN CƯ VÀ LAO ĐỘNG 

1. Dân số-dân tộc: 

-Năm 2006: 89,634 người 

-Tỷ lệ gia tăng tự nhiên/năm:  0,77% 

-Có 8 dân tộc chính  (Tày:49,23%) 

2. Kết cấu dân số 

-Theo giới: nam 49,7%; nữ 50,3% 

-Thành thị: 6,8%; nông thôn: 93,2% 

-Trong độ tuổi lao động: 55,9% 

 Kết cấu dân số trẻ. 
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Hoạt động 4 : cá nhân/ cặp/ 

nhóm. 

Bước 1: HS dựa vào tài liệu tham 

khảo, số liệu thống kê hãy cho 

biết: 

? Đặc điểm  kinh tế chung của 

huyện Định Hóa 

 

 

 

 

? Hãy nêu đặc điểm từng ngành? 

 

3. Phân bố dân cư: Không đồng 

đều.Trung bình:172 người/km2, cao 

nhất: Chợ Chu (1334 người /km2). 

Thấp nhất : Quy Kỳ (55 người /km2) 

4. Văn hoá-giáo dục-y tế 

- Giàu truyền thống cách mạng, nhiều 

hoạt động văn hoá truyền thống : Lễ 

hội Lồng Tồng,... 

- Chất lượng giáo dục ngày càng đư-

ợc nâng cao. 

- Y tế ngày càng được đầu tư về cơ 

sở vật chất và chất lượng y bác sĩ. 

Đời sống dân cư còn gặp nhiều khó 

khăn, tỷ lệ nghèo đói còn cao 

(32,74%- năm 2007). 

IV. KINH TẾ: 

1. Đặc điểm chung 

- Tốc độ tăng trưởng: 12,3%/năm; cơ 

cấu kinh tế có sự chuyển dịnh đúng 

hướng CNH-HĐH. 

-Tăng trưởng kinh tế & GDP/người 

của huyện còn thấp hơn so với mức 

bình quân toàn tỉnh. 

2. Các ngành kinh tế. 

a)Nông-lâm nghiệp: Là ngành kinh tế 

chủ đạo 

*Trồng trọt: 

+Diện tích cây LT: 8814,2 ha (cây lúa: 

4.804 ha)  
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Hiện trạng sản xuất công nghiệp, 

xây dựng? 

 

 

 

 

+ SLLT có hạt: 39.988 tấn (thóc: 

35.833 tấn; Bao Thai, Khang dân). 

+ Bình quân LT: 435,7 kg/ người/năm 

+Chè là cây công nghiệp trọng nhất 

(năm 2005: diện tích 3186 ha, sản 

lượng: 18.379 tấn) 

+Cây ăn quả: nhãn, vải, xoài... 

+Trồng rừng mới : 3.097 ha, làm tăng 

độ che phủ lên: 47% (2006) 

* Chăn nuôi:  

 Năm 2006 toàn huyện có 12.453 con 

trâu; 3979 con bò; 35.260 con lợn và 

381.998 con gia cầm 

 PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN 

+ Phấn đấu sản lượng lương thực đạt 

46000 tấn trở lên 

+ Diện tích rừng trồng mới: 3500ha, 

tăng độ che phủ rừng lên 55% 

+ Diện tích chè cành trồng mới & thay 

thế 250 ha 

+ Tổng đàn trâu bò: 22000 con,  

lợn: 60 000 con. 

b) Công nghiệp và xây dựng  

- Giá trị sản xuất công nghiệp-tiểu thủ 

công nghiệp và xây dựng năm 

2004:110 tỷ đồng (chiếm 19,4% tổng 

GDP) 

-Có bước phát triển tích cực, đặc biệt 

mạng lưới giao thông vận tải và lưới 
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HS lấy ví dụ chứng minh? 

 

điện nông thôn. 

-Có 02 nhà máy sản xuất chè; 01 nhà 

máy sản xuất gỗ, giấy & nhiều cơ sở 

tiểu thủ công nghiệp khai thác đá, cát 

sỏi phân bố rải rác. 

c) Dịch vụ 

-Bưu chính; viễn thông phát triển 

mạnh. 

- Du lịch: Có tiềm năng lớn. 

 +Nhân văn: lễ hội Lồng tồng ATK 

 + Sinh thái:Thác Khuôn Tát, Hồ Bảo 

Linh. Thắng cảnh Chùa Hang...  

V. BẢO VỆ TÀI NGUYÊN- MÔI TR-

ƯỜNG. 

 Hiện nay Định Hóa có 35.525 ha diện 

tích rừng và đất rừng, độ che phủ 

rừng đạt 47%. 

- Xu thế chuyển từ đất rừng sang đất 

nông nghiệp và đất thổ cư không 

ngừng tăng. 

- Nạn khai thác tài nguyên rừng tự do 

ở địa phương còn diễn ra gay gắt. 

       Mất cân bằng môi trường sinh 

thái, nguy cơ thoái hóa đất trở nên 

nghiêm trọng, hạn hán, lũ lụt trở nên 

khốc liệt. 

 Giải pháp: Khai thác rừng hợp lý. 

Tiếp tục phủ xanh đất trống đồi núi 

trọc, nâng cao độ che phủ rừng. 
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IV. Đánh giá 

1. Đặc điểm vị trí địa lý huyện Định Hóa có những thuận lợi khó khăn gì trong 

việc phát triển kinh tế - xã hội và an ninh quốc phòng?   

2. Tại sao vấn đề môi trường luôn được đặt lên hàng đầu trong chiến lược 

phát triển kinh tế của mỗi địa phương? 

3. Vẽ biểu đồ biểu hiện cơ cấu dân số theo dân tộc huyện Định Hóa theo số 

liệu sau (Đơn vị: người) 
 

Tổng  số Kinh Tày Nùng San Chí Dân tộc khác 

89.634 27.316 46.278 6.461 4.917 4.662 

 

 

V. Phụ lục 

1. Phiếu học tập của hoạt động 2 

HS dựa vào bản đồ hành chính của tỉnh Thái Nguyên hoặc bản đồ hành chính 

huyện Định Hóa, kết hợp kênh chữ để  hoàn chỉnh bảng sau: 

 

TT ĐKTN-TNTN 
Tiềm năng kinh tế 

Giải pháp 
Thuận lợi Khó khăn 

1 Địa hình    

2 Khí hậu    

3 Thủy văn    

4 Thổ nhưỡng    

5 Khoáng sản    

6 Sinh vật    
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2. Phiếu học tập của hoạt động 3 

HS dựa vào biểu đồ, tài liệu tham khảo & sự hiểu biết cá nhân, hãy hoàn thành 

bảng sau:  

Tiêu chí Đặc điểm 
Tiềm năng kinh tế 

Giải pháp 
Thuận lợi Khó khăn 

Số dân     

Sự gia tăng dân số     

Mật độ dân số     

Phân bố dân cư     

 

3.2.3. Thiết kế giáo án điện tử về ĐLĐP huyện Định Hóa với sự trợ giúp 

của phần mềm PowerPoint 

        3.2.3.1. Một số vấn đề chung  

   Powerpoint là một phần mềm được thiết kế nhằm mục đích tạo ra các phiên 

bản trình diễn. Đối với môn Địa lý, Powerpoint có thể tạo ra các phiên bản trình bày 

thay thế cho giáo án, cho trình bày bảng, trình diễn các mô hình trực quan hoặc các 

hiệu ứng âm thanh, hình ảnh... Hiện nay hầu hết các GV chọn phần mềm 

Powerpoint để thiết kế và trình chiếu. Điều này gây hứng thú học tập trong giờ 

giảng và đặc biệt phát huy tính tích cực trong hoạt động dạy và học, giúp cho HS 

nắm bắt nhanh kiến thức cơ bản của bài học và là hệ thống kiến thức "mở" để tự bản 

thân HS tìm tòi, sáng tạo. Trên cở sở đặc điểm của môn Địa lý nói chung và các bài 

ĐLĐP nói riêng, việc biên soạn và thiết kế một giáo án điện tử  cần chú ý một số 

vấn đề sau: Nội dung, kiến thức ngắn gọn, súc tích; sử dụng tối đa kênh hình (bảng 

biểu, biểu đồ, lược đồ, tranh ảnh minh họa). 

Việc thiết kế giáo án điện tử đòi hỏi GV phải có một trình độ tin học nhất 

định, đặc biệt phải sử dụng tương đối thành thạo phần mềm Power point, các kỹ 

năng xử lý tranh ảnh, bản đồ, biểu đồ, ... 
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Tuy nhiên, giáo án điện tử ĐLĐP huyện Định Hóa được thiết kế cần được áp 

dụng các phương pháp để việc giảng dạy ĐLĐP có hiệu quả nhất. Giáo án điện tử 

được thiết kế dành cho các trường có phòng vi tính với khoảng 20 - 30 máy, có kết 

nối máy chủ với projector là rất thích hợp. 

3.2.3.2. Hướng dẫn thiết kế giáo án 

Khi thiết kế một bài giảng Địa lý có ứng dụng phần mềm Powerpoint, GV 

có thể thực hiện theo các bước sau: 

Bước 1 - Tìm hiểu nội dung bài dạy : Đây là công việc được tiến hành đầu 

tiên và phải thực hiện đối với GV khi thiết kế bài giảng. GV cần tìm hiểu nội 

dung của bài trong SGK để xác định kiến thức cơ bản, dung lượng kiến thức, 

yêu cầu về phát triển tư duy và rèn luyện kỹ năng để từ đó đề ra phương hướng 

dạy học đúng đắn. 

Bước 2- Thu thập nguồn tài liệu, bổ sung kiến thức, mở rộng kiến thức: 

Sưu tầm tài liệu, nguồn tư liệu để bổ sung kiến thức từ sách báo, tài liệu tham 

khảo, các đĩa mềm tra cứu hay trên mạng...phù hợp với nội dung bài giảng và 

trình độ của HS. Từ đó góp phần mở rộng thêm kiến thức và làm phong phú 

thêm nội dung bài  giảng, bảo đảm cập nhật thông tin. 

Bước 3- Xây dựng kịch bản cho việc thiết kế bài giảng trên máy: Đây là 

một khâu quan trọng  trong việc thiết kế bài giảng có sử dụng các ứng dụng 

công nghệ thông tin. Trong phần kịch bản này, GV sẽ thể hiện toàn bộ các ý 

tưởng của mình trong đó, dự kiến việc thể hiện nội dung bài giảng bằng các 

khái niệm và hệ thống các khái niệm, các hiện tượng sự vật, quy luật... hay các 

phần tiểu kết hệ thống hóa, khái quát hóa một nội dung bằng ngôn ngữ và 

những hình ảnh (chữ, số liệu, biểu đồ, lược đồ, bản đồ, hình vẽ...) nối tiếp nhau 

theo một quy trình chặt chẽ có logic, phù hợp với nội dung bài học, trình độ 

nhận thức của HS và lí luận dạy học bộ môn. 
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Bước 4 - Thể hiện kịch bản trên máy vi tính:  Đây là bước làm ra sản 

phẩm của kịch bản được viết, thể hiện ý đồ  của toàn bộ kịch bản đã viết ra. 

Song cần chú ý là bài giảng được thiết kể bằng công nghệ thông tin thực chất 

nó là một phương tiện dạy học, do vậy vẫn phải đảm bảo tính khoa học, tính sư 

phạm, tính thẩm mỹ như bất cứ một phương tiện dạy học Địa lý khác nào. 

Bước 5- Điều chỉnh kịch bản cho phù hợp với nội dung và thời lượng của bài 

học cũng như khả năng về kỹ thuật của người biên tập và xây dựng. Sau đó có thể 

ghi vào đĩa CD, USB để tiện lợi cho việc vận chuyển, bảo quản và sử dụng. 

Bước 6- Viết bản hướng dẫn (kỹ thuật sử dụng và phương pháp giảng dạy cho 

GV và HS). Để đạt được mục đích trên cần dựa trên cơ sở sau :   

- Dựa vào nội dung của bài giảng được thiết kế. 

  - Dựa vào kỹ thuật lập trình. 

 - Xác định thời điểm và thời gian sử dụng. 

 - Xác định được vai trò của GV và HS trong các thời điểm sử dụng, để thực 

hiện tốt điều này GV cần  soạn thảo phiếu học tập, phát cho HS để các em có thể 

theo dõi và tiếp thu bài một cách cụ thể rõ ràng. 

 - Xác định mục đích và yêu cầu khi sử dụng một phần hay toàn bộ bài đã 

được thể hiện trên đĩa CD. 

 - Cần xác định số máy/ HS và các phương tiện hỗ trợ khác phục vụ cho giờ học. 

3.2.3.3. Giới thiệu một số Slide trong giáo án Địa lý huyện Định Hóa (tiết 1) 

có sự hỗ trợ của phần mềm Powerpoint. 
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3.3. THỰC NGHIỆM 

3.3.1. Mục đích, tiến trình thực nghiệm 

Mục đích của việc thực nghiệm : 

- Kiểm nghiệm phần lý luận đã nêu trong tài liệu biên soạn và thiết kế bài 

giảng ĐLĐP huyện Định Hóa. 

 

  

Slide1 Slide2 

Slide 9 Slide 13 

Slide 15 Slide 16 
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- Dựa vào kết quả thực nghiệm chúng tôi khuyến nghị các trường THCS trên 

địa bàn huyện đưa Địa lý huyện Định Hóa vào chương trình giảng dạy từ năm học 

tới. 

  Để đảm bảo cho đề tài có tính khả thi cao, đồng thời thấy được những ưu, 

nhược điểm của đề tài, chúng tôi tiến hành thực nghiệm dạy địa lý huyện Định Hóa 

tỉnh Thái Nguyên. Cung cấp cho HS tài liệu địa lý huyện Định Hóa (với tư cách là 

SGK), cung cấp cho GV tài liệu biên soạn và giáo án thiết kế bài giảng. 

Tiến hành dạy thực nghiệm:  Khảo sát kết quả học tập của HS về tài liệu và 

bài giảng địa lý huyện Định Hóa; lấy ý kiến đánh giá nhận xét của GV về tài liệu và 

bài giảng địa lý huyện Định Hóa. 

Phần ĐLĐP lớp 9 gồm 4 tiết (bài 41, 42, 43, 44), chúng tôi mạnh dạn dựa 

thêm vào chương trình 1 tiết (bài 45) so với quy định để HS nắm được những nét 

đặc trưng về địa lý huyện Định Hóa. Bởi thực tế từ trước đến nay chưa có tài liệu 

nghiên cứu biên soạn về địa lý huyện Định Hóa. Do vậy trong quá trình giảng dạy 

GV chủ yếu cho HS tìm hiểu về Địa lý cấp tỉnh  sau đó tiến hành thảo luận.  

3.3.2. Nhiệm vụ thực nghiệm 

Thực nghiệm phương án thiết kế bài giảng ĐLĐP huyện Định Hóa theo hướng 

dạy học tích cực, phát huy vai trò người học, tự tìm tòi, nghiên cứu. 

Trong quá trình thực nghiệm cho thấy thực trạng việc dạy và học ĐLĐP trong 

chương trình THCS, do chủ quan và khách quan GV ít quan tâm đến việc dạy học 

tích hợp Địa lý cấp huyện trong bài học. Từ thực tế trên có những đề xuất, kiến nghị 

đối với vấn đề dạy học ĐLĐP. 

3.3.3. Nguyên tắc tiến hành thực nghiệm 

Đảm bảo kiến thức cơ bản của bài giảng theo tài liệu đã biên soạn, đảm bảo 

phù hợp đối tượng thực nghiệm. 

Đảm bảo tính khoa học, cập nhật và phát huy được khả năng tư duy, tính tích 

cực của HS. 
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Tính đa dạng của các trường tiến hành thực nghiệm : Các trường thuộc các 

khu vực I, khu vực II, vùng cao, có sự chênh lệch về chuyên môn và kinh nghiệm 

nghề nghiệp của GV. 

3.3.4. Tổ chức thực nghiệm 

- Lập kế hoạch thực nghiệm, xác định phạm vi thực nghiệm, chọn trường, 

chọn GV, thời gian thực nghiệm. 

- Chọn lớp thực nghiệm, chuẩn bị giáo án, phương tiện dạy học, các phiếu 

khảo sát, phiếu đánh giá nhận xét. 

- Tiến hành thực nghiệm tại các trường. (Bảng 3.2 – 3.5 / Hình 3.2) 

Bảng 3.2. Trường và giáo viên  tham gia thực nghiệm 

STT Tên trường Gíao viên Trình độ Thâm niên 

1 THCS Lam Vĩ Hoàng Thị Chuyên CĐSP 8 năm 

2 THCS Chợ Chu Lương Thị Thơ CĐSP 25 năm 

3 THCS Trung Hội Lê Thị Kim Ngân ĐHSP 20 năm 

Bảng 3.3. Lớp và HS tham gia thực nghiệm 

STT Tên trường Tên lớp Số HS Tổng số 

1 THCS Lam Vĩ 9A 28 

87 2 THCS Chợ Chu 9B 30 

3 THCS Trung Hội 9B 29 

Bảng 3.4. Kết quả  thực nghiệm với các trường THCS huyện Định Hóa 

Trường 

THCS 
Lớp 

Số 

HS 

Điểm 

ĐTB 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Lam Vĩ 9A 28     2 3 11 8 2 7,9 

Chợ Chu 9B 30     3 6 10 8 1 7,7 



 

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên         http://www.lrc-tnu.edu.vn  
 

- 105 - 

Trung Hội 9B 29     5 8 9 4  7,1 

Tổng cộng 03 87     10 17 30 20 3 7,6 

 

 

3.4. NHẬN XÉT KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM 

Qua kết quả các giờ dạy, trao đổi giữa GV và HS qua các phiếu khảo sát, đánh 

giá kết quả làm bài của HS chúng tôi có một số nhận xét : 

Trong quá trình dạy học ĐLĐP ở các trường THCS huyện Định Hóa, do 

nguyên nhân khách quan và chủ quan đa phần GV ít chú ý dạy học ĐLĐP huyện 

Định Hóa tích hợp trong các giờ dạy ĐLĐP. Vì vậy phần lớn HS khi được hỏi về 

những nét cơ bản nhất của tự nhiên, KTXH huyện Định Hóa đều lúng túng, với tài 

liệu biên soạn địa lý huyện Định Hóa, bài dạy thực nghiệm, qua kiểm tra đánh giá 

cho thấy trong giờ HS nắm được địa lý huyện Định Hóa do được học 1 tiết (bài 

44+1 = 45) tìm hiểu về ĐLĐP cấp huyện trong phần ĐLĐP (cấp tỉnh/thành phố) ở 

lớp 9. Kết quả thực nghiệm được đánh giá một cách khách quan, với cách kiểm tra 

kiến thức của HS bằng câu hỏi trắc nghiệm ngay sau giờ học bằng phiếu học tập của 

HS (phần phụ lục). Thang điểm được xây dựng theo thang điểm 10, qua dự giờ 

đánh giá tiết học. 
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Hình 3.2. Kết quả đánh giá (bằng điểm) kiến thức của HS lớp 9 về ĐLĐP 

huyện Định hóa trước và sau khi thực nghiệm 

 

 

Tiểu kết chương 3 

Thực nghiệm sư phạm là khâu quan trọng, nhằm mục đích đánh giá chất lượng 

nghiên cứu biên soạn về ĐLĐP huyện Định Hóa dành cho GV và HS. Theo quan 

điểm thực tiễn, hoàn cảnh địa lý vùng khó khăn như huyện Định Hoá ảnh hưởng lớn 

đến chất lượng giáo dục do thiếu cơ sở vật chất dạy và học cũng như do hạn chế của 

trình độ GV và mặt bằng dân trí. Trong tình hình như vậy chúng tôi cho rằng, việc 

thực nghiệm đề tài cần theo trình tự: Từ  điều tra cơ bản các trường, lớp chọn thực 

nghiệm, đánh giá sự hiểu biết của HS, trên cơ sở đó biên soạn giáo án với tư cách là 

một kịch bản định hướng giảng dạy và học tập. Tiếp đó là tiến hành thực nghiệm và 

cuối cùng là đánh giá, nhận xét kết quả. 

Trên địa bàn huyện Định Hoá có 23 trường THCS, trong đó: (1) Trường 

THCS Lam Vĩ là trường duy nhất đạt chuẩn quốc gia trong huyện, thuộc xã vùng 

cao có đội GV Địa lý có trình độ khá vững, cơ sở vật chất tốt; (2) Trường THCS 

Chợ Chu nằm ở trung tâm huyện, có đội GV viên Địa lý tương đối khá, cơ sở vật 
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chất khá đầy đủ, là trường đang phấn đấu đạt chuẩn quốc gia; (3) Trường THCS 

Trung Hội (xã ĐBKK).  

Kết quả triển khai các bài dạy thực nghiệm, qua kiểm tra đánh giá cho thấy 

trong giờ HS nắm đuợc địa lý huyện Định Hóa do được học 1 tiết (bài 44+1 = 45) 

tìm hiểu về ĐLĐP cấp huyện trong phần ĐLĐP (cấp tỉnh/thành phố) ở lớp 9. Kết 

quả thực nghiệm được đánh giá một cách khách quan, với cách kiểm tra kiến thức 

của HS bằng câu hỏi trắc nghiệm ngay sau giờ học bằng phiếu học tập của HS 

(phần phụ lục). Thang điểm được xây dựng theo thang điểm 10, qua dự giờ đánh giá       

tiết học. 

Kết quả thực nghiệm đề tài khẳng định cách đặt vấn đề về mục đích, yêu cầu, 

các cơ sở lí luận, thực tiễn, cũng như các bước thực nghiệm là hợp lí, phù hợp với 

điều kiện dạy học ĐLĐP huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên. 
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KẾT LUẬN 

1. Việc đặt vấn đề nghiên cứu biên soạn tập tài liệu ĐLĐP cấp huyện là rất 

cần thiết. Thực tế điều tra cơ bản và triển khai thực nghiệm cũng như phân tích 

đánh giá kết quả cho thấy, HS hiểu biết ít ỏi về địa lý quê hương mình. Sau khi 

được học bài về ĐLĐP huyện nhà, HS hiểu biết tốt hơn, tiến bộ hơn trong nhận 

thức trách nhiệm của mình đối với tình hình thuận lợi cũng như khó khăn của địa 

phương. Để làm được việc này, người GV phải hiểu biết sâu sắc và phải có tinh 

thần trách nhiệm không chỉ với HS mà đối với cả địa bàn sinh sống và làm việc của 

mình. Thực tế triển khai đề tài một lần nữa cho thấy việc đưa bài 44+1, mà chúng 

tôi gọi là bài 45 vào phần ĐLĐP ĐL9 là hợp lý được GV cũng như HS tham gia 

thực nghiệm đề tài đánh giá tích cực. 

2. Việc biên soạn tài liệu ĐLĐP huyện Định Hoá là cần thiết, nhằm mục 

đích cung cấp kiến thức phong phú, cập nhật cho GV để vận dụng trong giảng dạy 

phần ĐLĐP lớp 9. Nguồn thông tin tư liệu có đô tin cậy cao, phương pháp thể hiện 

tương thích với cấu trúc theo hướng dẫn trong CT&SGK là cơ sở đảm bảo tính khả 

thi của tập tài liệu có tính công cụ sư phạm cho GV. 

Việc biên soạn tài liệu ĐLĐP huyện Định Hoá dưới dạng bài học được  trình bày 

theo kiểu các bài học trong SGK ĐL9 tạo điều kiện thuận lợi cho HS phát triển tư duy.  

3. Thực nghiệm sư phạm là công đoạn được chúng tôi coi trọng, theo đó, 

khâu tiền thực nghiệm bao gồm điều tra cơ bản về kiến thức của HS về ĐLĐP 

huyện Định Hoá tình hình GV các trường THCS, THPT địa bàn, cơ sở vật chất dạy 

học. Kết quả điều tra ban đầu chúng tôi đi tới quyết định thực nghiệm đề tài tại 3 

trường THCS đại diện chung cho trình độ HS cuối cấp của huyện. Trên quan điểm 

bài soạn giảng là kịch bản thích hợp với trình độ HS, điều kiện dạy và học, chúng 

tôi biên soạn hướng dẫn hai kiểu bài soạn : bài soạn khám phá và bài soạn điện tử 

có hướng dẫn sử dụng phần mềm PowerPoint.  

Khâu thực nghiệm đề tài được tiến hành ớ các trường đã chọn như nói ở trên. 

Trong đó, chúng tôi  khuyến nghị GV tự lựa chọn phương pháp, khai thức vấn đề 
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theo bài học đã biên soạn. GV và HS phản ứng tích cực và sáng tạo với đề nghị của        

chúng tôi, 

Khâu hậu thực nghiệm đề tài, bao gồm việc xử lý các phiếu trắc nghiệm, 

tham khảo ý kiến của đồng nghiệp. Kết luận chung là việc giảng dạy Địa lý huyện 

Định Hóa trong phần ĐLĐP CT&SGK ĐL9 là hợp lý và có hiệu quả. 

4. Từ thực tiễn triển khai đề tài cũng như những điều trình bày trên, chúng 

tôi nhận thấy đề tài đã đạt được các mục đích, yêu cầu đề ra ban đầu. Có thể nói đây 

là lần đầu tiên tập tài liệu ĐLĐP huyện Định Hoá được biên soạn tương đối hoàn 

chỉnh, kèm theo một số bài học về ĐLĐP huyện Định Hoá dành cho HS lớp 9; một 

số giáo án được thiết kế theo hướng dạy học tích cực hoá có sự hỗ trợ của phần 

mềm PowerPoint, trên cơ sở tổng hợp nhiều nguồn thông tin, tư liệu mới, có độ tin 

cây cao nhằm mục đích phục vụ giảng dạy và học tập phần ĐLĐP trong CT&SGK 

ĐL9. Đó cũng có thể coi là đóng góp của đề tài mà chúng tôi triển khai trong thời 

gian qua tại huyện Định Hoá. 

5. Tuy nhiên, chúng tôi cũng nhận thức sâu sắc một số khó khăn, nhược điểm 

đã hạn chế kết quả nghiên cứu là điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường thực 

nghiệm  còn nhiều yếu kém. GV rất nhiệt tình, rất thạo nghề nghiệp với các giáo án 

khám phá, nhưng phản ứng yếu với giáo án sử dụng PowerPoint. Tất nhiên bản thân 

chúng tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn trong chuẩn bị một khối lượng lớn tư liệu, tài 

liệu và đáp ứng yêu cầu của GV cũng như  HS cơ sở thực nghiệm. 

  6. Từ thực tiễn triển khai đề tài, chúng tôi xin khuyến nghị đưa phần ĐLĐP 

cấp huyện vào giảng dạy trong CT&SGK ĐL9, ít nhất là một bài dưới dạng bài 

44+1, đặt tên chung là bài 45: Địa lý huyện Định Hoá. 

 Chúng tôi cũng cho rằng nên chăng, với các bài 15, 16 trong CT&SGK 

ĐL12 thì nên tập trung vào địa lý cấp huyện quê nhà.  

Việc đặt vấn đề nghiên cứu cũng như khuyến nghị đưa ĐLĐP cấp huyện và 

CT&SGK các lớp cuối cấp THCS và THPT sẽ hứa hẹn đem lại hiệu quả trong việc 

nâng cao chất lượng dạy học theo hướng phát huy tính tích cực học tập của HS, 

tính tích cực giảng dạy của GV. Việc dạy và học bộ môn Địa lý trong nhà trường sẽ 
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đa dạng, hấp dẫn và có ý nghĩa thiết thực với công cuộc phát triển quê hương đất 

nước./. 
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PHIẾU KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG HIỂU BIẾT CỦA HỌC SINH LỚP 9 

VỀ ĐLĐP HUYỆN ĐỊNH HOÁ, TỈNH THÁI NGUYÊN 

 

 Để thực hiện đề tài, chúng tôi mong muốn các em học sinh cho biết một số 

thông tin về địa lý địa phương huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên bằng cách khoanh 

tròn chỉ một đáp án em cho là đúng nhất trong các câu sau: 

1. Định Hoá nằm ở vị trí nào của tỉnh Thái Nguyên ? 

 a. Phía Bắc  b. Phía Tây bắc   c. Phía Đông 

2. Định Hoá có bao nhiêu đơn vị hành chính? 

a. 23xã  b. 23 xã và 1 thị trấn   c. 24 xã 

3. Đặc trưng cơ bản của địa hình Định Hoá là: 

a. Núi cao, độ dốc lớn  b. Đồi núi thấp c. Đồng bằng 

4. Định Hoá có mấy hệ thống sông? 

a. 1    b. 2    c. 3 

5. Hồ có giá trị thuỷ lợi lớn nhất ở Định Hoá là: 

a. Hồ Bảo Linh  b. Hồ Nà Tấc   c. Hồ Bản Piềng 

6. Dân số của Định Hoá hiện nay đạt tới: 

a. 80 nghìn người  b. 90 nghìn người  c. 100 nghìn người 

7. Định Hoá có bao nhiêu dân tộc? 

 a. 5    b.8    c. 10 

8. Hoạt động kinh tế chính của Định Hoá là: 

 a. Nông, lâm nghiệp  b. Công nghiệp, xây dựng   c. Du lịch 

9. Số trường THCS trên địa bàn Định Hoá: 

 a. 22 trường   b. 23 trường   c. 24 trường 

10. Lễ hội văn hoá truyền thống nào được tổ chức hằng năm ở Định Hoá: 

 a. Lễ hội Chùa Hang b. Lễ hội Lồng Tồng c. Lễ hội Đền Đuổm 
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PHỤ LỤC 

DANH MỤC TƯ  LIỆU ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ  

KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM ĐỀ TÀI 
 

1. KHẢO SÁT TRƯỚC THỰC NGHIỆM 

1.1. Phiếu khảo sát hiện trạng hiểu biết của HS lớp 9 trường THCS  Chợ Chu về 

ĐLĐP huyện Định Hóa. 

1.2. Phiếu khảo sát hiện trạng hiểu biết của HS lớp 9 trường THCS  Lam Vĩ về 

ĐLĐP huyện Định Hóa. 

1.3. Phiếu khảo sát hiện trạng hiểu biết của HS lớp 9 trường THCS Trung Hội về 

ĐLĐP huyện Định Hóa. 

2. KHẢO SÁT SAU THỰC NGHIỆM 

2.1. Phiếu khảo sát kết quả học tập của HS lớp 9 trường THCS Chợ Chu qua giờ 

dạy thực nghiệm. 

2.2. Phiếu khảo sát kết quả học tập của HS lớp 9 trường THCS Lam Vĩ qua giờ dạy 

thực nghiệm. 

2.3.Phiếu khảo sát kết quả học tập của HS lớp 9 trường THCS Trung Hội qua giờ 

dạy thực nghiệm. 

 3. NHẬN XÉT VỀ TÀI LIỆU ĐLĐP VÀ BÀI GIẢNG ĐỊA LÝ HUYỆN ĐỊNH 

HÓA , THÁI NGUYÊN. 

3.1. Nhận xét của GV Lương Thị Thơ, trường THCS Chợ Chu. 

3.2. Nhận xét của GV Hoàng Thị Chuyên,  trường THCS  Lam vĩ. 

3.3. Nhận xét của GV Lê Thị Kim Ngân,  trường THCS  Trung Hội. 

 

 

 

 

 
 


