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DANH MỤC 

Thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học phổ thông - Môn Địa lý 

(Ban hành kèm theo Thông tư số            /2021/TT-BGDĐT ngày         /        /2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 
 

 

Số 

TT 

Chủ đề dạy 

học 
Tên thiết bị Mục đích sử dụng Mô tả chi tiết thiết bị  

Đối tượng 

sử dụng 
Đơn 

vị 

Số 

lượng 
Ghi chú 

GV HS 

A THIẾT BỊ THEO CÁC CHỦ ĐỀ 

I TRANH ẢNH 

1 Chủ đề: Trái Đất 

1.1  Tranh cấu trúc 

của Trái Đất 

HS tìm hiểu cấu 

trúc  của Trái Đất 

Nội dung tranh thể hiện cấu trúc của Trái Đất, gồm 

có: lớp vỏ Trái Đất, lớp Manti, nhân Trái Đất.  

- Kích thước (1090x790)mm, dung sai 10mm, in 

offset 4 màu trên giấy couché định lượng 200g/m2, 

cán láng OPP mờ. 

x  Tờ 01 

tờ/GV 

Dùng 

cho lớp 

10 

1.2  Tranh cấu tạo 

vỏ Trái Đất và 

vỏ địa lí  

HS quan sát cấu tạo 

của vỏ Trái Đất và 

phân biệt vỏ địa lí 

với vỏ Trái Đất 

Nội dung tranh thể hiện các nội dung: 

- Cấu tạo của vỏ Trái Đất ở lục địa và đại dương.  

- Giới hạn của vỏ địa lí ở lục địa và đại dương. Giới 

hạn trên: phía dưới lớp ô zôn; giới hạn dưới: đáy 

vực thẳm ở đại dương và đáy lớp vỏ phong hóa ở 

lục địa; chiều dày vỏ địa lí khoảng 30 – 35 km. 

- Kích thước (1090x790)mm, dung sai 10mm, in 

offset 4 màu trên giấy couché định lượng 200g/m2, 

cán láng OPP mờ. 

x  Tờ 01 

tờ/GV 

Dùng 

cho lớp 

10 

Dùng 

chung 

với chủ 

đề: Một 

số quy 

luật của 

vỏ địa lí 

2 Chủ đề: Thạch quyển 

2.1  Tranh một số 

dạng địa hình 

được tạo thành 

do nội lực và 

ngoại lực 

HS  tìm hiểu tác 

động của nội lực và 

ngoại lực đến địa 

hình bề mặt Trái 

Đất   

Nội dung tranh thể hiện các nội dung:  

- Một số dạng địa hình được tạo thành do nội lực 

như:  núi, hẻm vực, thung lũng, núi lửa. 

- Một số dạng địa hình được tạo thành do ngoại lực 

như: bậc thềm sóng vỗ, cồn cát, bãi bồi, hang động. 

x  Tờ 01 

tờ/GV 

Dùng 

cho lớp 

10 



2 

 

 

 

Số 

TT 

Chủ đề dạy 

học 
Tên thiết bị Mục đích sử dụng Mô tả chi tiết thiết bị  

Đối tượng 

sử dụng 
Đơn 

vị 

Số 

lượng 
Ghi chú 

GV HS 

- Kích thước (1090x790)mm, dung sai 10mm, in 

offset 4 màu trên giấy couché định lượng 200g/m2, 

cán láng OPP mờ. 

3 Chủ đề: Sinh quyển 

3.1  Sơ đồ giới hạn 

của sinh quyển 

 

HS xác định giới hạn 

của sinh quyển 

 

Sơ đồ thể hiện nội dung: giới hạn của sinh quyển 

bao gồm toàn bộ thủy quyển, phần thấp của khí 

quyển, lớp phủ thổ nhưỡng và lớp vỏ phong hóa 

(Giới hạn phía trên: Là nơi tiếp giáp lớp ô dôn của 

khí quyển; Giới hạn phía dưới: ở đại dương >11km 

và ở lục địa là lớp vỏ phong hóa). 

- Kích thước (420x590) mm, dung sai 10mm, in 

offset 4 màu trên giấy couché định lượng 200g/m2, 

cán láng OPP mờ. 

 x Tờ 04 

tờ/GV 

Dùng 

cho lớp 

10 

II BẢN ĐỒ/LƯỢC ĐỒ 

1 Chủ đề: Trái Đất 

1.1  Lược đồ các 

mảng kiến tạo, 

các vành đai 

động đất và 

núi lửa trên 

Trái Đất 

HS xác định các 

mảng kiến tạo; phân 

bố các  vùng núi 

trẻ, vành đai động 

đất và núi lửa trên 

Trái Đất 

Lược đồ treo tường thể hiện nội dung:  

- 07 mảng kiến tạo lớn: mảng Thái Bình Dương, 

mảng Ấn Độ - Ôxtrâylia, mảng Âu - Á, mảng Phi, 

mảng Bắc Mĩ, mảng Nam Mĩ, mảng Nam Cực và 

một số mảng nhỏ. 

- Hướng di chuyển của các mảng kiến tạo. 

- Phân bố các vùng núi trẻ, vành đai động đất và núi 

lửa. 

Kích thước (1500x1090)mm, dung sai 10mm, in 

offset 4 màu trên giấy couché định lượng 200g/m2, 

cán láng OPP mờ.  

x  Tờ 01 

tờ/GV 

Dùng 

cho lớp 

10 

Dùng 

chung 

chủ đề 

:Thạch 

quyển 

2 Chủ đề: Khí quyển 

2.1  Bản đồ nhiệt 

độ không khí 

trên Trái Đất 

HS xác định sự 

phân bố nhiệt độ 

không khí trên Trái 

Bản đồ treo tường thể hiện nội dung:  

- Phân bố nhiệt độ không khí trên Trái Đất theo vĩ 

độ địa lí. 

x  Tờ 01 

tờ/GV 

Dùng 

cho lớp 

10 



3 

 

 

 

Số 

TT 

Chủ đề dạy 

học 
Tên thiết bị Mục đích sử dụng Mô tả chi tiết thiết bị  

Đối tượng 

sử dụng 
Đơn 

vị 

Số 

lượng 
Ghi chú 

GV HS 

Đất  theo vĩ độ; lục 

địa, đại dương và 

địa hình 

- Phân bố nhiệt độ không khí trên Trái Đất theo lục 

địa và đại dương. 

-  Phân bố nhiệt độ không khí trên Trái Đất theo địa 

hình. 

Kích thước (1500x1090) mm, dung sai 10mm, in 

offset 4 màu trên giấy couché định lượng 200g/m2, 

cán láng OPP mờ. 

2.2  Bản đồ các 

đới và kiểu 

khí hậu trên 

Trái Đất 

 

HS xác định các đới 

khí hậu và một số 

kiểu khí hậu trên 

Trái Đất 

Bản đồ treo tường thể hiện nội dung:  

- Trái Đất có 7 đới khí hậu xen kẽ nhau từ xích đạo 

về hai cực. Trong đới khí hậu có kiểu khí hậu, bao 

gồm: 

1) Đới khí hậu xích đạo.  

2) Đới khí hậu cận xích đạo. 

3) Đới khí hậu nhiệt đới (Kiểu khí hậu nhiệt đới gió 

mùa và Kiểu khí hậu nhiệt đới lục địa). 

4) Đới khí hậu cận nhiệt (Kiểu khí hậu cận nhiệt lục 

địa; Kiểu khí hậu cận nhiệt gió mùa và Kiểu khí 

hậu cận nhiệt địa trung hải). 

5) Đới khí hậu ôn đới (Kiểu khí hậu ôn đới lục địa 

và Kiểu khí hậu ôn đới hải dương). 

6) Đới khí hậu cận cực. 

7) Đới khí hậu cực. 

- Biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa ở một số địa điểm có 

các kiểu khí hậu khác nhau. 

- Kích thước (1500x1090) mm, dung sai 10mm, in 

offset 4 màu trên giấy couché định lượng 200g/m2, 

cán láng OPP mờ. 

x  Tờ 01 

tờ/GV 

Dùng 

cho lớp 

10 

2.3  Bản đồ phân 

bố lượng mưa 

trung bình 

HS xác định sự 

phân bố lượng mưa 

trung bình năm trên 

Bản đồ treo tường thể hiện nội dung:  

- Phân bố lượng mưa trung bình năm trên các lục 

địa. 

x  Tờ 01 

tờ/GV 

Dùng 

cho lớp 

10 
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Số 

TT 

Chủ đề dạy 

học 
Tên thiết bị Mục đích sử dụng Mô tả chi tiết thiết bị  

Đối tượng 

sử dụng 
Đơn 

vị 

Số 

lượng 
Ghi chú 

GV HS 

năm trên Trái 

Đất 

Trái Đất - Một số địa điểm có lượng mưa trung bình năm rất 

nhiều hoặc rất ít so với các địa điểm khác trong 

cùng vĩ độ. 

- Kích thước (1500x1090) mm, dung sai 10mm, in 

offset 4 màu trên giấy couché định lượng 200g/m2, 

cán láng OPP mờ. 

3 Chủ đề: Thủy quyển 

3.1  Bản đồ các 

dòng biển 

trong đại 

dương trên thế 

giới 

 

HS xác định sự 

phân bố của các 

dòng biển trong đại 

dương trên thế giới 

Bản đồ treo tường thể hiện nội dung: các dòng biển 

nóng và các dòng biển lạnh trong 5 đại dương trên 

thế giới (nơi phát sinh, hướng chuyển động). 

Kích thước (1500x1090) mm, dung sai 10mm, in 

offset 4 màu trên giấy couché định lượng 200g/m2, 

cán láng OPP mờ. 

x  Tờ 01 

tờ/GV 

Dùng 

cho lớp 

10 

4 Chủ đề: Sinh quyển 

4.1  Bản đồ phân 

bố của các 

nhóm đất và 

sinh vật trên 

Trái Đất 

 

HS xác định sự phân 

bố các nhóm đất 

chính và các kiểu 

thảm thực vật chính 

trên Trái Đất  

 

 

Bản đồ treo tường thể hiện nội dung: 

- Bản đồ phân bố các nhóm đất chính theo vĩ độ, từ 

cực đến xích đạo bao gồm: 

1) Băng tuyết. 

2) Đất đài nguyên. 

3) Đất pốt dôn.  

4) Đất nâu, xám rừng lá rộng ôn đới. 

5) Đất đen, hạt dẻ thảo nguyên, đồng cỏ núi cao. 

6) Đất đỏ nâu rừng và cây bụi lá cứng. 

7) Đất đỏ vàng cận nhiệt ẩm. 

8) Đất xám hoang mạc, bán hoang mạc. 

9) Đất đỏ, nâu đỏ xa van. 

10) Đất đỏ vàng (feralit), đen nhiệt đới. 

- Bản đồ phân bố các kiểu thảm thực vật chính theo 

vĩ độ, từ cực đến xích đạo bao gồm: 

1) Hoang mạc lạnh. 

x  Tờ 01 

tờ/GV 

Dùng 

cho lớp 

10 
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Số 

TT 

Chủ đề dạy 

học 
Tên thiết bị Mục đích sử dụng Mô tả chi tiết thiết bị  

Đối tượng 

sử dụng 
Đơn 

vị 

Số 

lượng 
Ghi chú 

GV HS 

2) Đài nguyên. 

3) Rừng lá kim. 

4) Rừng lá rộng và rừng hỗn hợp ôn đới. 

5) Rừng cận nhiệt ẩm. 

6) Rừng và cây bụi lá cứng cận nhiệt. 

7) Hoang mạc, bán hoang mạc. 

8) Thảo nguyên, cây bụi chịu hạn và đồng cỏ núi 

cao. 

90 Xa van, cây bụi. 

10) Rừng nhiệt đới, xích đạo. 

- Kích thước (1090x1500) mm, dung sai 10mm, in 

offset 4 màu trên giấy couché định lượng 200g/m2, 

cán láng OPP mờ. 

5 Chủ đề:  Địa lí các ngành kinh tế 

5.1  Bản đồ phân 

bố cây trồng 

và vật nuôi 

trên thế giới 

 

HS xác định sự 

phân bố của một số 

cây trồng và vật 

nuôi phổ biến trên 

thế giới 

Bản đồ treo tường thể hiện nội dung:  

- Phân bố của một số cây trồng phổ biến trên thế 

giới như: Cây lương thực (lúa gạo, lúa mì, ngô); 

Cây công nghiệp (mía, củ cải đường, cà phê, chè, 

cao su). 

- Phân bố của một số vật nuôi phổ biến trên thế giới 

như: Gia súc lớn (trâu, bò); Gia súc nhỏ (lợn, cừu, 

dê); Gia cầm. 

- Kích thước (1500x1090) mm, dung sai 10mm, in 

offset 4 màu trên giấy couché định lượng 200g/m2, 

cán láng OPP mờ. 

x  Tờ 01 

tờ/GV 

Dùng 

cho lớp 

10 

5.2  Bản đồ phân 

bố một số 

ngành công 

nghiệp trên 

thế giới 

HS xác định sự 

phân bố của một số 

ngành công nghiệp 

trên thế giới 

Bản đồ treo tường thể hiện nội dung: phân bố của 

một số ngành công nghiệp trên thế giới (Khai thác 

than, dầu khí, quặng kim loại; Điện lực; Điện tử, tin 

học; Sản xuất hàng tiêu dùng; Thực phẩm). 

- Kích thước (1500x1090) mm, dung sai 10mm, in 

x  Tờ 01 

tờ/GV 

Dùng 

cho lớp 

10 



6 

 

 

 

Số 

TT 

Chủ đề dạy 

học 
Tên thiết bị Mục đích sử dụng Mô tả chi tiết thiết bị  

Đối tượng 

sử dụng 
Đơn 

vị 

Số 

lượng 
Ghi chú 

GV HS 

 offset 4 màu trên giấy couché định lượng 200g/m2, 

cán láng OPP mờ. 

5.3  Bản đồ phân 

bố giao thông 

vận tải và bưu 

chính viễn 

thông trên thế 

giới 

HS xác định sự 

phân bố các ngành 

giao thông vận tải 

và bưu chính viễn 

thông trên thế giới 

Bản đồ treo tường thể hiện nội dung: 

- Phân bố các đường giao thông vận tải trên thế giới 

(đường bộ, đường sắt, đường ống, đường sông, 

đường biển, đường hàng không).  

- Một số điểm bưu chính viễn thông lớn trên thế 

giới. 

- Kích thước (1500x1090) mm, dung sai 10mm, in 

offset 4 màu trên giấy couché định lượng 200g/m2, 

cán láng OPP mờ. 

x  Tờ 01 

tờ/GV 

Dùng 

cho lớp 

10 

5.4  Bản đồ phân 

bố du lịch và 

tài chính ngân 

hàng trên thế 

giới 

HS xác định sự 

phân bố các ngành 

du lịch và tài chính 

ngân hàng trên thế 

giới 

 

Bản đồ treo tường thể hiện nội dung: 

- Phân bố một số điểm du lịch lớn trên thế giới như: 

di sản thế giới, vườn quốc gia, khu bảo tồn, danh 

lam thắng cảnh, biển đảo, hang động, khu vui chơi 

giải trí, bảo tàng. 

- Một số điểm tài chính ngân hàng lớn trên thế giới. 

Kích thước (1500x1090) mm, dung sai 10mm, in 

offset 4 màu trên giấy couché định lượng 200g/m2, 

cán láng OPP mờ. 

x  Tờ 01 

tờ/GV 

Dùng 

cho lớp 

10 

6 Chủ đề: Khu vực Mỹ Latinh 

6.1  Bản đồ địa lí 

tự nhiên khu 

vực Mỹ Latinh 

HS tìm hiểu vị trí 

địa lí và điều kiện 

tự nhiên của khu 

vực Mỹ Latinh 

Bản đồ treo tường thể hiện các điều kiện tự nhiên 

của khu vực Mỹ Latinh; ranh giới tiếp giáp với các 

quốc gia, các vùng biển. 

Bản đồ phụ: Vị trí khu vực Mỹ Latinh trên bản đồ 

châu Mỹ. 

- Kích thước (1090x790) mm, dung sai 10mm, in 

offset 4 màu trên giấy couché định lượng 200g/m2, 

cán láng OPP mờ. 

x  Tờ 01 

tờ/GV 

Dùng 

cho lớp 

11 

7 Chủ đề: Liên minh châu Âu (EU) 
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Số 

TT 

Chủ đề dạy 

học 
Tên thiết bị Mục đích sử dụng Mô tả chi tiết thiết bị  

Đối tượng 

sử dụng 
Đơn 

vị 

Số 

lượng 
Ghi chú 

GV HS 

7.1  Bản đồ Liên 

minh châu Âu 

HS tìm hiểu về quy 

mô, mục tiêu và thể 

chế hoạt động của 

Liên minh châu Âu  

Bản đồ treo tường thể hiện nội dung:  

- Quy mô của EU: Các thành viên EU tính đến năm 

2021 (tên nước và năm gia nhập); 

- Mục tiêu của EU: Sơ đồ các cơ quan đầu não của 

EU;  

- Thể chế hoạt động của EU: Sơ đồ ba trụ cột của 

EU theo hiệp ước Maxtrich. 

-  Ranh giới tiếp giáp với các quốc gia, các vùng 

biển. 

- Bản đồ phụ: Vị trí EU trên bản đồ châu Âu. 

- Kích thước (1090x790) mm, dung sai 10mm, in 

offset 4 màu trên giấy couché định lượng 200g/m2, 

cán láng OPP mờ. 

x  Tờ 01 

tờ/GV 

Dùng 

cho lớp 

11 

8 Chủ đề: Khu vực Đông Nam Á 

8.1  Bản đồ địa lí 

tự nhiên khu 

vực Đông 

Nam Á  

HS tìm hiểu  vị trí 

địa lí và điều kiện 

tự nhiên của khu 

vực  Đông Nam Á 

- Bản đồ treo tường thể hiện các điều kiện tự nhiên 

của khu vực Đông Nam Á; ranh giới tiếp giáp với 

các quốc gia, các vùng biển. 

- Bản đồ phụ: Vị trí khu vực Đông Nam Á trên bản 

đồ châu Á. 

- Kích thước (1090x790) mm, dung sai 10mm, in 

offset 4 màu trên giấy couché định lượng 200g/m2, 

cán láng OPP mờ. 

x  Tờ 01 

tờ/GV 

Dùng 

cho lớp 

11 

9 Chủ đề: Tây Nam Á 

9.1  Bản đồ địa lí 

tự nhiên khu 

vực Tây Nam 

Á  

HS tìm hiểu vị trí 

địa lí và điều kiện 

tự nhiên của khu 

vực  Tây Nam Á 

Bản đồ treo tường thể hiện các điều kiện tự nhiên 

của khu vực Tây Nam Á; ranh giới tiếp giáp với các 

quốc gia, các vùng biển. 

Bản đồ phụ: Vị trí khu vực Tây Nam Á trên bản đồ 

châu Á. 

- Kích thước (1090x790) mm, dung sai 10mm, in 

offset 4 màu trên giấy couché định lượng 200g/m2, 

x  Tờ 01 

tờ/GV 

Dùng 

cho lớp 

11 



8 

 

 

 

Số 

TT 

Chủ đề dạy 

học 
Tên thiết bị Mục đích sử dụng Mô tả chi tiết thiết bị  

Đối tượng 

sử dụng 
Đơn 

vị 

Số 

lượng 
Ghi chú 

GV HS 

cán láng OPP mờ. 

10 Chủ đề: Hợp chúng quốc Hoa Kì 

10.1  Bản đồ địa lí 

tự nhiên Hoa 

Kì  

HS tìm hiểu vị trí 

địa lí và điều kiện 

tự nhiên của Hoa Kì 

- Bản đồ treo tường thể hiện các điều kiện tự nhiên 

của Hoa Kì; ranh giới tiếp giáp với các quốc gia, 

các vùng biển. 

- Bản đồ phụ: Vị trí Hoa Kì trên bản đồ Bắc Mỹ. 

- Kích thước (1090x790) mm, dung sai 10mm, in 

offset 4 màu trên giấy couché định lượng 200g/m2, 

cán láng OPP mờ. 

x  Tờ 01 

tờ/GV 

Dùng 

cho lớp 

11 

11 Chủ đề: Liên bang Nga 

11.1  Bản đồ địa lí 

tự nhiên Liên 

bang Nga  

HS tìm hiểu  vị trí 

địa lí và điều kiện 

tự nhiên của Liên 

bang Nga 

- Bản đồ treo tường thể hiện các điều kiện tự nhiên 

của Liên bang Nga; ranh giới tiếp giáp với các quốc 

gia, các vùng biển. 

- Bản đồ phụ: Vị trí Liên bang Nga trên bản đồ thế 

giới. 

- Kích thước (1090x790) mm, dung sai 10mm, in 

offset 4 màu trên giấy couché định lượng 200g/m2, 

cán láng OPP mờ. 

x  Tờ 01 

tờ/GV 

Dùng 

cho lớp 

11 

12 Chủ đề:  Nhật Bản 

12.1  Bản đồ địa lí 

tự nhiên Nhật 

Bản  

HS tìm hiểu  vị trí 

địa lí và điều kiện 

tự nhiên của Nhật 

Bản 

- Bản đồ treo tường thể hiện các điều kiện tự nhiên 

của Nhật Bản; tiếp giáp với các vùng biển. 

- Bản đồ phụ: Vị trí Nhật Bản trên bản đồ châu Á. 

- Kích thước (1090x790) mm, dung sai 10mm, in 

offset 4 màu trên giấy couché định lượng 200g/m2, 

cán láng OPP mờ. 

x  Tờ 01 

tờ/GV 

Dùng 

cho lớp 

11 

13 Chủ đề:  Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc) 

13.1  Bản đồ địa lí 

tự nhiên Trung 

Quốc  

HS tìm hiểu  vị trí 

địa lí và điều kiện 

tự nhiên của  

Bản đồ treo tường thể hiện các điều kiện tự nhiên 

của Trung Quốc; ranh giới tiếp giáp với các quốc 

gia, các vùng biển. 

x  Tờ 01 

tờ/GV 

Dùng 

cho lớp 

11 
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Số 

TT 

Chủ đề dạy 

học 
Tên thiết bị Mục đích sử dụng Mô tả chi tiết thiết bị  

Đối tượng 

sử dụng 
Đơn 

vị 

Số 

lượng 
Ghi chú 

GV HS 

Trung Quốc Bản đồ phụ: Vị trí Trung Quốc trên bản đồ châu Á. 

Kích thước (1090x790) mm, dung sai 10mm, in 

offset 4 màu trên giấy couché định lượng 200g/m2, 

cán láng OPP mờ. 

14 Chủ đề: Cộng hòa Nam Phi 

14.1  Bản đồ địa lí 

tự nhiên Nam 

Phi  

HS tìm hiểu  vị trí 

địa lí và điều kiện 

tự nhiên của Nam 

Phi 

Bản đồ treo tường thể hiện các điều kiện tự nhiên 

của Nam Phi; ranh giới tiếp giáp với các quốc gia, 

các vùng biển. 

Bản đồ phụ: Vị trí Nam Phi trên bản đồ châu Phi. 

Kích thước (1090x790) mm, dung sai 10mm, in 

offset 4 màu trên giấy couché định lượng 200g/m2, 

cán láng OPP mờ. 

x  Tờ 01 

tờ/GV 

Dùng 

cho lớp 

11 

15 Chủ đề: Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ 

15.1  Bản đồ hành 

chính Việt 

Nam 

HS xác định đơn vị 

hành chính, vị trí và 

tiếp giáp của các 

tỉnh, thành phố trên 

đất nước ta 

Bản đồ treo tường thể hiện đầy đủ các tỉnh/thành 

phố trực thuộc Trung ương (tính đến năm 2021). 

Bản đồ thể hiện lãnh thổ Việt Nam là một khối 

thống nhất và toàn vẹn, bao gồm vùng đất, vùng 

biển, vùng trời; vùng biển có các đảo và quần đảo 

lớn, trong đó có quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. 

Kích thước (1090x790) mm, dung sai 10mm, in 

offset 4 màu trên giấy couché định lượng 200g/m2, 

cán láng OPP mờ. 

x  Tờ 01 

tờ/GV 

Dùng 

cho lớp 

12 

15.2  Bản đồ địa lí 

tự nhiên Việt 

Nam  

HS  tìm hiểu vị trí 

địa lí và đặc điểm 

tự nhiên của Việt 

Nam 

Bản đồ treo tường thể hiện các điều kiện tự nhiên 

của Việt Nam. 

Bản đồ thể hiện lãnh thổ Việt Nam là một khối 

thống nhất và toàn vẹn, bao gồm vùng đất, vùng 

biển, vùng trời; vùng biển có các đảo và quần đảo 

lớn, trong đó có quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. 

Bản đồ phụ: Vị trí lãnh thổ Việt Nam trong khu vực 

Đông Nam Á. 

x  Tờ 01 

tờ/GV 

Dùng 

cho lớp 

12 

(Sử dụng 

chung 

với chủ 

đề:  Sự 

phân hóa 
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Số 

TT 

Chủ đề dạy 

học 
Tên thiết bị Mục đích sử dụng Mô tả chi tiết thiết bị  

Đối tượng 

sử dụng 
Đơn 

vị 

Số 

lượng 
Ghi chú 

GV HS 

Kích thước (1090x790) mm, dung sai 10mm, in 

offset 4 màu trên giấy couché định lượng 200g/m2, 

cán láng OPP mờ. 

đa dạng 

của thiên 

nhiên) 

16 Chủ đề: Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa và ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống 

16.1  Bản đồ khí hậu 

Việt Nam   

HS tìm hiểu đặc 

điểm khí hậu Việt 

Nam  

Bản đồ treo tường thể hiện các nội dung:  

- Các miền khí hậu. 

- Các vùng khí hậu. 

- Biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa tại một số địa 

điểm. 

- Các loại gió và chế độ gió (hướng gió, tần suất). 

- Bão (hướng di chyển và tần suất). 

Bản đồ thể hiện lãnh thổ Việt Nam là một khối 

thống nhất và toàn vẹn, bao gồm vùng đất, vùng 

biển, vùng trời;  vùng biển có các đảo và quần đảo 

lớn, trong đó có quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. 

Kích thước (1090x790) mm, dung sai 10mm, in 

offset 4 màu trên giấy couché định lượng 200g/m2, 

cán láng OPP mờ. 

x  Tờ 01 

tờ/GV 

Dùng 

cho lớp 

12 

17 Chủ đề:  Vấn đề phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản 

17.1  Bản đồ phân 

bố nông 

nghiệp Việt 

Nam 

HS xác định sự 

phân bố nông 

nghiệp (trồng trọt, 

chăn nuôi) ở nước 

ta 

Bản đồ treo tường thể hiện nội dung:  

- Phân bố ngành trồng trọt (cây lương thực, cây thực 

phẩm, cây công nghiệp và cây ăn quả). 

- Phân bố ngành chăn nuôi (lợn và gia cầm, gia súc 

ăn cỏ). 

Bản đồ thể hiện lãnh thổ Việt Nam là một khối 

thống nhất và toàn vẹn, bao gồm vùng đất, vùng 

biển, vùng trời; vùng biển có các đảo và quần đảo 

lớn, trong đó có quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. 

Kích thước (1090x790) mm, dung sai 10mm, in 

offset 4 màu trên giấy couché định lượng 200g/m2, 

x  Tờ 01 

tờ/GV 

Dùng 

cho lớp 

12 



11 

 

 

 

Số 

TT 

Chủ đề dạy 

học 
Tên thiết bị Mục đích sử dụng Mô tả chi tiết thiết bị  

Đối tượng 

sử dụng 
Đơn 

vị 

Số 

lượng 
Ghi chú 

GV HS 

cán láng OPP mờ. 

18 Chủ đề:  Vấn đề phát triển công nghiệp  

18.1  Bản đồ phân 

bố công 

nghiệp Việt 

Nam 

HS xác định sự 

phân bố một số 

ngành công nghiệp 

ở nước ta 

Bản đồ treo tường thể hiện nội dung:  

- Phân bố của một số ngành công nghiệp: Khai thác 

than, dầu khí; Sản xuất điện; Sản xuất sản phẩm 

điện tử, máy vi tính; Sản xuất, chế biến thực phẩm; 

Sản xuất đồ uống; Dệt, may; Giày dép. 

- Một số trung tâm công nghiệp. 

Bản đồ thể hiện lãnh thổ Việt Nam là một khối 

thống nhất và toàn vẹn, bao gồm vùng đất, vùng 

biển, vùng trời; vùng biển có các đảo và quần đảo 

lớn, trong đó có quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. 

Kích thước (1090x790) mm, dung sai 10mm, in 

offset 4 màu trên giấy couché định lượng 200g/m2, 

cán láng OPP mờ. 

x  Tờ 01 

tờ/GV 

Dùng 

cho lớp 

12 

19 Chủ đề:  Vấn đề phát triển dịch vụ 

19.1  Bản đồ giao 

thông vận tải 

và bưu chính 

viễn thông 

Việt Nam 

HS xác định sự 

phân bố ngành giao 

thông vận tải và 

bưu chính viễn 

thông ở nước ta 

Bản đồ treo tường thể hiện nội dung:  

- Phân bố hệ thống giao thông vận tải: đường ô tô 

(quốc lộ, tỉnh lộ), đường sắt, đường thủy (đường 

sông, đường biển), đường hàng không, đường ống.  

- Vị trí các bến cảng (cảng sông, cảng biển), sân 

bay, cửa khẩu quốc tế, các điểm bưu chính viễn 

thông lớn. 

Bản đồ thể hiện lãnh thổ Việt Nam là một khối 

thống nhất và toàn vẹn, bao gồm vùng đất, vùng 

biển, vùng trời; vùng biển có các đảo và quần đảo 

lớn, trong đó có quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. 

Kích thước (1090x790) mm, dung sai 10mm, in 

offset 4 màu trên giấy couché định lượng 200g/m2, 

cán láng OPP mờ. 

x  Tờ 01 

tờ/GV 

Dùng 

cho lớp 

12 
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Số 

TT 

Chủ đề dạy 

học 
Tên thiết bị Mục đích sử dụng Mô tả chi tiết thiết bị  

Đối tượng 

sử dụng 
Đơn 

vị 

Số 

lượng 
Ghi chú 

GV HS 

19.2  Bản đồ thương 

mại và du lịch 

Việt Nam  

HS xác định sự 

phân bố ngành 

thương mại và du 

lịch ở nước ta 

Bản đồ treo tường thể hiện nội dung:  

- Vị trí các bến cảng (cảng sông, cảng biển), sân 

bay, cửa khẩu quốc tế, các trung tâm thương mại 

lớn.  

- Phân bố các điểm du lịch như: di sản thế giới, di 

tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, vườn 

quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, khu dự trữ sinh 

quyển, hang động, biển đảo, khu vui chơi giải trí, 

nghỉ dưỡng. 

Bản đồ thể hiện lãnh thổ Việt Nam là một khối 

thống nhất và toàn vẹn, bao gồm vùng đất, vùng 

biển, vùng trời; vùng biển có các đảo và quần đảo 

lớn, trong đó có quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. 

Kích thước (1090x790) mm, dung sai 10mm, in 

offset 4 màu trên giấy couché định lượng 200g/m2, 

cán láng OPP mờ. 

x  Tờ 01 

tờ/GV 

Dùng 

cho lớp 

12 

20 Chủ đề: Khai thác thế mạnh ở Trung du và miền núi Bắc Bộ 

20.1  Bản đồ Trung 

du và miền núi 

Bắc Bộ  

HS tìm hiểu  một số 

thế mạnh về khoáng 

sản, thủy điện, cây 

trồng, chăn nuôi và 

kinh tế biển để phát 

kinh tế của vùng 

Trung du và miền 

núi Bắc Bộ 

Bản đồ treo tường thể hiện nội dung:  

- Sự phân bố một số yếu tố là thế mạnh để phát 

triển kinh tế của vùng như:  

+ Khoáng sản (than, sắt, thiếc, apatit, đồng). 

+ Hệ thống sông ngòi và các nhà máy thủy điện 

(Hòa Bình, Sơn La, Lai châu).  

+ Cây trồng có nguồn gốc cận nhiệt đới và ôn đới 

(cây công nghiệp, rau quả), chăn nuôi gia súc lớn. 

+ Kinh tế biển (nuôi trồng và đánh bắt hải sản, cảng 

biển, du lịch biển - đảo). 

- Ranh giới vói các nước láng giềng, các vùng giáp 

ranh; vùng biển, đảo. 

- Bản đồ phụ: Vị trí vùng Trung du và miền núi Bắc 

x  Tờ 01 

tờ/GV 

Dùng 

cho lớp 

12 
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Số 

TT 

Chủ đề dạy 

học 
Tên thiết bị Mục đích sử dụng Mô tả chi tiết thiết bị  

Đối tượng 

sử dụng 
Đơn 

vị 

Số 

lượng 
Ghi chú 

GV HS 

Bộ trên lãnh thổ Việt Nam.  

Bản đồ thể hiện lãnh thổ Việt Nam là một khối 

thống nhất và toàn vẹn, bao gồm vùng đất, vùng 

biển, vùng trời; vùng biển có một số đảo và quần 

đảo lớn, trong đó có quần đảo Hoàng Sa và Trường 

Sa. 

Kích thước (1090x790) mm, dung sai 10mm, in 

offset 4 màu trên giấy couché định lượng 200g/m2, 

cán láng OPP mờ. 

21 Chủ đề: Phát triển kinh tế - xã hội ở Đồng bằng sông Hồng 

21.1  Bản đồ Đồng 

bằng sông 

Hồng  

HS tìm hiểu một số 

thế mạnh để phát 

triển kinh tế của 

vùng Đồng bằng 

sông Hồng 

Bản đồ treo tường thể hiện nội dung:  

- Sự phân bố một số yếu tố là thế mạnh để phát 

triển kinh tế của vùng như:  

+ Hệ thống sông ngòi, cây trồng và vật nuôi chính, 

các khu vực nuôi trồng và đánh bắt thủy, hải sản. 

+ Khoáng sản, các trung tâm công nghiệp, các 

ngành công nghiệp. 

+ Hệ thống giao thông vận tải, sân bay, cảng sông, 

cảng biển, các điểm du lịch (di sản thế giới, di tích 

lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, bãi biển). 

- Ranh giới các vùng giáp ranh; vùng biển, đảo. 

- Bản đồ phụ: Vị trí vùng Đồng bằng sông Hồng 

trên lãnh thổ Việt Nam.  

Bản đồ thể hiện lãnh thổ Việt Nam là một khối 

thống nhất và toàn vẹn, bao gồm vùng đất, vùng 

biển, vùng trời; vùng biển có một số đảo và quần 

đảo lớn, trong đó có quần đảo Hoàng Sa và Trường 

Sa. 

Kích thước (1090x790) mm, dung sai 10mm, in 

offset 4 màu trên giấy couché định lượng 200g/m2, 

x  Tờ 01 

tờ/GV 

Dùng 

cho lớp 

12 
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Số 

TT 

Chủ đề dạy 

học 
Tên thiết bị Mục đích sử dụng Mô tả chi tiết thiết bị  

Đối tượng 

sử dụng 
Đơn 

vị 

Số 

lượng 
Ghi chú 

GV HS 

cán láng OPP mờ. 

22 Chủ đề: Phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản ở Bắc Trung Bộ 

22.1  Bản đồ Bắc 

Trung Bộ  

HS tìm hiểu  một số 

thế mạnh để phát 

triển nông nghiệp, 

lâm nghiệp và thủy 

sản của vùng Bắc 

Trung Bộ 

Bản đồ treo tường thể hiện nội dung: 

- Sự phân bố một số yếu tố là thế mạnh để phát 

triển nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản của vùng 

như:  

+ Các vùng nông nghiệp (vùng rừng, vùng nông 

lâm kết hợp, vùng cây công nghiệp lâu năm, vùng 

cây lương thực và chăn nuôi). 

+ Cây trồng và vật nuôi chính. 

+ Hệ thống sông ngòi và các khu vực nuôi trồng, 

đánh bắt thủy - hải sản. 

- Ranh giới vói các nước láng giềng, các vùng giáp 

ranh; vùng biển, đảo. 

- Bản đồ phụ: Vị trí vùng Bắc Trung Bộ trên lãnh 

thổ Việt Nam. Bản đồ thể hiện lãnh thổ Việt Nam là 

một khối thống nhất và toàn vẹn, bao gồm vùng đất, 

vùng biển, vùng trời; vùng biển có một số đảo và 

quần đảo lớn, trong đó có quần đảo Hoàng Sa và 

Trường Sa. 

Kích thước (1090x790) mm, dung sai 10mm, in 

offset 4 màu trên giấy couché định lượng 200g/m2, 

cán láng OPP mờ. 

x  Tờ 01 

tờ/GV 

Dùng 

cho lớp 

12 

23 Chủ đề: Phát triển kinh tế biển ở Duyên hải Nam Trung Bộ 

23.1  Bản đồ Duyên 

hải Nam 

Trung Bộ  

HS tìm hiểu một số 

thế mạnh để phát 

triển kinh tế biển ở 

Duyên hải Nam 

Trung Bộ 

 

Bản đồ treo tường thể hiện nội dung: 

- Sự phân bố một số yếu tố là thế mạnh để phát 

triển kinh tế biển của vùng như:  

+ Tài nguyên sinh vật biển (Các bãi cá, bãi tôm, 

khu vực nuôi trồng và đánh bắt hải sản). 

+ Hệ thống giao thông vận tải biển, các cảng biển 

x  Tờ 01 

tờ/GV 

Dùng 

cho lớp 

12 



15 

 

 

 

Số 

TT 

Chủ đề dạy 

học 
Tên thiết bị Mục đích sử dụng Mô tả chi tiết thiết bị  

Đối tượng 

sử dụng 
Đơn 

vị 

Số 

lượng 
Ghi chú 

GV HS 

(Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang, Dung Quất). 

+ Các điểm du lịch biển. 

+ Tài nguyên khoáng sản (dầu mỏ, khí tự nhiên, cát 

trắng) và các vùng sản xuất muối. 

- Ranh giới với các nước láng giềng, các vùng giáp 

ranh; vùng biển, đảo. 

- Bản đồ phụ: Vị trí vùng Duyên hải Nam Trung Bộ 

trên lãnh thổ Việt Nam. Bản đồ thể hiện lãnh thổ 

Việt Nam là một khối thống nhất và toàn vẹn, bao 

gồm vùng đất, vùng biển, vùng trời; vùng biển có 

một số đảo và quần đảo lớn, trong đó có quần đảo 

Hoàng Sa và Trường Sa. 

Kích thước (1090x790) mm, dung sai 10mm, in 

offset 4 màu trên giấy couché định lượng 200g/m2, 

cán láng OPP mờ. 

24 Chủ đề: Khai thác thế mạnh để phát triển kinh tế Tây Nguyên 

24.1  Bản đồ Tây 

Nguyên  

HS tìm hiểu  một số 

thế mạnh về cây 

công nghiệp lâu 

năm, thủy điện, 

khoáng sản, du lịch 

để phát triển kinh tế 

ở Tây Nguyên 

Bản đồ treo tường thể hiện các nội dung: 

- Sự phân bố một số yếu tố là thế mạnh để phát 

triển kinh tế của vùng như:  

+ Cây công nghiệp lâu năm (cao su, cà phê, bông, 

điều, chè, hồ tiêu). 

+ Hệ thống sông ngòi (sông Sê San, sông Đồng 

Nai, sông Srêpok) và các nhà máy thủy điện (Yaly, 

Sê San, Plây Krông, Đak Ru). 

+ Tài nguyên khoáng sản bô xít. 

+ Các điểm du lịch (di sản thế giới, di tích lịch sử - 

văn hóa, vườn quốc gia, danh lam thắng cảnh). 

- Ranh giới vói các nước láng giềng, các vùng giáp 

ranh. 

- Bản đồ phụ: Vị trí vùng Tây Nguyên trên lãnh thổ 

x  Tờ 01 

tờ/GV 

Dùng 

cho lớp 

12 



16 

 

 

 

Số 

TT 

Chủ đề dạy 

học 
Tên thiết bị Mục đích sử dụng Mô tả chi tiết thiết bị  

Đối tượng 

sử dụng 
Đơn 

vị 

Số 

lượng 
Ghi chú 

GV HS 

Việt Nam. Bản đồ thể hiện lãnh thổ Việt Nam là 

một khối thống nhất và toàn vẹn, bao gồm vùng đất, 

vùng biển, vùng trời; vùng biển có một số đảo và 

quần đảo lớn, trong đó có quần đảo Hoàng Sa và 

Trường Sa. 

Kích thước (1090x790) mm, dung sai 10mm, in 

offset 4 màu trên giấy couché định lượng 200g/m2, 

cán láng OPP mờ. 

25 Chủ đề: Phát triển kinh tế - xã hội ở Đông Nam Bộ 

25.1  Bản đồ Đông 

Nam Bộ   

HS tìm hiểu một số 

thế mạnh để phát 

triển kinh tế ở Đông 

Nam Bộ   

Bản đồ treo tường thể hiện nội dung: 

- Sự phân bố một số yếu tố là thế mạnh để phát 

triển kinh tế của vùng như:  

+ Các vùng nông nghiệp (vùng rừng, vùng nông 

lâm kết hợp, vùng cây công nghiệp lâu năm, vùng 

cây lương thực và chăn nuôi), cây trồng và vật nuôi 

chính. 

+ Hệ thống sông Đồng Nai, hồ Dầu Tiếng, các nhà 

máy thủy điện (Trị An, Thác Mơ, Cần Đơn), khu 

vực nuôi trồng thủy hải sản nước lợ. 

+ Tài nguyên khoáng sản (dầu khí trên vùng thềm 

lục địa, đất sét, cao lanh), một số trung tâm công 

nghiệp, cơ cấu các ngành công nghiệp. 

+ Các điểm du lịch. 

- Ranh giới với nước láng giềng, các vùng giáp 

ranh; vùng biển, đảo. 

- Bản đồ phụ: Vị trí vùng Đông Nam Bộ trên lãnh 

thổ Việt Nam. Bản đồ thể hiện lãnh thổ Việt Nam là 

một khối thống nhất và toàn vẹn, bao gồm vùng đất, 

vùng biển, vùng trời;  vùng biển có một số đảo và 

quần đảo lớn, trong đó có quần đảo Hoàng Sa và 

x  Tờ 01 

tờ/GV 

Dùng 

cho lớp 

12 



17 

 

 

 

Số 

TT 

Chủ đề dạy 

học 
Tên thiết bị Mục đích sử dụng Mô tả chi tiết thiết bị  

Đối tượng 

sử dụng 
Đơn 

vị 

Số 

lượng 
Ghi chú 

GV HS 

Trường Sa. 

Kích thước (1090x790) mm, dung sai 10mm, in 

offset 4 màu trên giấy couché định lượng 200g/m2, 

cán láng OPP mờ. 

26 Chủ đề: Sử dụng hợp lí tự nhiên để phát triển kinh tế ở Đồng bằng sông Cửu Long 

26.1  Bản đồ Đồng 

bằng sông Cửu 

Long  

HS tìm hiểu  một số 

thế mạnh về tự 

nhiên  để phát triển 

kinh tế ở Đồng 

bằng sông Cửu 

Long 

Bản đồ treo tường thể hiện nội dung: 

- Sự phân bố một số yếu tố là thế mạnh về tự nhiên 

để phát triển kinh tế của vùng như:  

+ Các nhóm đất (đất phù sa ngọt, đất phèn, đất mặn 

và đất khác). 

+ Cây trồng (cây lương thực, cây ăn quả), vật nuôi 

(gia cầm). 

+ Mạng lưới sông ngòi (sông Tiền, sông Hậu), kênh 

rạch, cửa sông (cửa Tiểu, Đại, Hàm Luông, Cổ 

Chiên), khu vực nuôi trồng và đánh bắt thủy, hải 

sản. 

+ Tài nguyên sinh vật (chim, bãi cá, bãi tôm, rừng 

ngập mặn, rừng tràm. 

+ Tài nguyên khoáng sản: đá vôi (Hà Tiên, Kiên 

Lương), than bùn (U Minh, Tứ giác Long Xuyên), 

dầu khí (thềm lục địa). 

+ Các điểm du lịch (khu dự trữ sinh quyển, vườn 

quốc gia, bãi tắm, du lịch sông nước, miệt vườn). 

- Ranh giới vói nước láng giềng, vùng giáp ranh; 

vùng biển, đảo. 

- Bản đồ phụ: Vị trí vùng Đồng bằng sông Cửu 

Long trên lãnh thổ Việt Nam. Bản đồ thể hiện lãnh 

thổ Việt Nam là một khối thống nhất và toàn vẹn, 

bao gồm vùng đất, vùng biển, vùng trời; vùng biển 

có một số đảo và quần đảo lớn, trong đó có quần 

x  Tờ 01 

tờ/GV 

Dùng 

cho lớp 

12 
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Số 

TT 

Chủ đề dạy 

học 
Tên thiết bị Mục đích sử dụng Mô tả chi tiết thiết bị  

Đối tượng 

sử dụng 
Đơn 

vị 

Số 

lượng 
Ghi chú 

GV HS 

đảo Hoàng Sa và Trường Sa. 

Kích thước (1090x790) mm, dung sai 10mm, in 

offset 4 màu trên giấy couché định lượng 200g/m2, 

cán láng OPP mờ. 

III VIDEO/CLIP 

1 Chủ đề: Trái Đất 

1.1  Video/Clip về 

Trái Đất 

HS tìm hiểu về  

nguồn gốc hình 

thành Trái Đất; các 

chuyển động chính 

của Trái Đất và một 

số quy luật của vỏ 

địa lí 

Video/Clip mô phỏng các nội dung sau: 

1/ Nguồn gốc hình thành Trái Đất, đặc điểm của vỏ 

Trái Đất và cấu tạo vỏ Trái Đất. 

2/ Các chuyển động chính của Trái Đất: chuyển 

động tự quay (luân phiên ngày đêm, giờ trên Trái 

Đất); chuyển động quanh Mặt Trời (các mùa trong 

năm, ngày đêm dài ngắn theo vĩ độ). 

3/ Biểu hiện của quy luật thống nhất và hoàn chỉnh 

của vỏ địa lí; quy luật địa đới và phi địa đới. 

Mỗi nội dung Video/Clip có thời lượng không quá 

3 phút, đảm bảo độ phân giải, tương phản màu sắc 

tốt, âm thanh rõ ràng, có thuyết minh (hoặc phụ đề) 

bằng tiếng Việt. 

x  Bộ 01 

bộ/GV 

Dùng 

cho lớp 

10 

(Sử dụng 

chung 

với chủ 

đề:  Một 

số quy 

luật của 

vỏ địa lí) 

2 Chuyên đề 10.1: Biến đổi khí hậu 

2.1  Video/Clip về 

biến đổi khí 

hậu trên thế 

giới 

 

HS tìm hiểu về các 

biểu hiện, nguyên 

nhân, hậu quả và 

giải pháp ứng phó 

với biến đổi khí hậu 

trên thế giới 

Video/Clip thể hiện các nội dung: 

- Các biểu hiện của biến đổi khí hậu (nhiệt độ Trái 

Đất ấm lên, băng tan, nước biển dâng, gia tăng 

thiên tai). 

- Nguyên nhân và hậu quả trên phạm vi toàn cầu. 

- Một số giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu. 

Video/Clip có thời lượng không quá 3 phút, đảm 

bảo độ phân giải, tương phản màu sắc tốt, âm thanh 

rõ ràng, có thuyết minh (hoặc phụ đề) bằng tiếng 

Việt. 

x  Bộ 01 

bộ/GV 

Dùng 

cho lớp 

10 
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Số 

TT 

Chủ đề dạy 

học 
Tên thiết bị Mục đích sử dụng Mô tả chi tiết thiết bị  

Đối tượng 

sử dụng 
Đơn 

vị 

Số 

lượng 
Ghi chú 

GV HS 

3 Chuyên đề 11.2: Một số vấn đề về du lịch thế giới 

 

3.1  Video/Clip về 

du lịch thế giới 

và Việt Nam 

HS  tìm hiểu  một 

số loại hình du lịch 

phổ biến hiện nay 

và một số điểm du 

lịch nổi tiếng trên 

thế giới  

Video/Clip thể hiện các nội dung: 

- Một số loại hình du lịch phổ biến hiện nay trên thế 

giới (có liên hệ với Việt Nam). 

- Một số điểm lịch nổi tiếng trên thế giới. 

Video/Clip có thời lượng không quá 3 phút, đảm 

bảo độ phân giải, tương phản màu sắc tốt, âm thanh 

rõ ràng, có thuyết minh (hoặc phụ đề) bằng tiếng 

Việt. 

x  Bộ 01 

bộ/GV 

Dùng 

cho lớp 

11 

4 Chủ đề: Vấn đề sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường 

4.1  Video/Clip về  

bảo vệ môi 

trường  

HS tìm hiểu tác 

động tiêu cực của 

con người tới môi 

trường và hoạt động 

bảo vệ môi trường 

của học sinh 

Video/Clip thể hiện các nội dung:   

- Tác động tiêu cực của con người gây ảnh hưởng 

tới môi trường (sự nóng lên toàn cầu, ô nhiễm môi 

trường, suy giảm tài nguyên, mất cân bằng sinh 

thái). 

- Hoạt động của học sinh tham gia bảo vệ môi 

trường ở nhà trường và địa phương (vệ sinh trường 

lớp, ngõ xóm; trồng cây xanh; thu gom và phân loại 

rác; tái chế rác thải; tuyên truyền về môi trường). 

Video/Clip có thời lượng không quá 3 phút, đảm 

bảo độ phân giải, tương phản màu sắc tốt, âm thanh 

rõ ràng, có thuyết minh (hoặc phụ đề) bằng tiếng 

Việt. 

x  Bộ 01 

bộ/GV 

Dùng 

cho lớp 

12 

5 Chủ đề: Phát triển kinh tế và đảm bảo quốc phòng an ninh ở biển Đông và các đảo, quần đảo 

5.1  Video/Clip về  

khai thác tổng 

hợp tài nguyên 

biển - đảo Việt 

Nam 

HS tìm hiểu về  

khai thác tổng hợp 

tài nguyên biển - 

đảo ở nước ta 

Video/Clip thể hiện các nội dung:  

- Các bộ phận của vùng biển Việt Nam, các đảo và 

quần đảo, trong đó có quần đảo Hoàng Sa và 

Trường Sa. 

- Các hoạt động khai thác sinh vật, khai thác 

x  Bộ 01 

bộ/GV 

Dùng 

cho lớp 

12 
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Số 

TT 

Chủ đề dạy 

học 
Tên thiết bị Mục đích sử dụng Mô tả chi tiết thiết bị  

Đối tượng 

sử dụng 
Đơn 

vị 

Số 

lượng 
Ghi chú 

GV HS 

khoáng sản, giao thông vận tải và du lịch biển – 

đảo. 

Video/Clip có thời lượng không quá 3 phút, đảm 

bảo tính khoa học, độ phân giải, tương phản màu 

sắc tốt, âm thanh rõ ràng, có thuyết minh (hoặc phụ 

đề) bằng tiếng Việt. 

6 Chuyên đề 12.1: Thiên tai và biện pháp phòng chống 

6.1  Video/Clip về 

thiên tai và 

biện pháp 

phòng chống 

HS tìm hiểu về 

thiên tai và biện 

pháp phòng chống 

thiên tai 

  

 

Video/Clip thể hiện các nội dung: 

- Một số thiên tai và nơi thường xảy ra (bão, hạn 

hán, lũ quét, lũ ống, xâm nhập mặn, triều cường, sạt 

lở đất). 

- Nguyên nhân, hậu quả của một số thiên tai và các 

biện pháp phòng chống. 

Video/Clip có thời lượng không quá 3 phút, đảm 

bảo độ phân giải, tương phản màu sắc tốt, âm thanh 

rõ ràng, có thuyết minh (hoặc phụ đề) bằng tiếng 

Việt. 

x  Bộ 01 

bộ/GV 

Dùng 

cho lớp 

12 

B HỌC LIỆU ĐIỆN TỬ 

1  Bộ học liệu 

điện tử hỗ trợ 

giáo viên 

GV xây dựng kế 

hoạch bài dạy (giáo 

án) điện tử, chuẩn 

bị bài giảng điện tử, 

chuẩn bị các học 

liệu điện tử, chuẩn 

bị các bài tập, bài 

kiểm tra, đánh giá 

điện tử phù hợp với 

Chương trình 

Bộ học liệu điện tử được xây dựng theo Chương 

trình môn Địa lí cấp THPT (CT 2018), có hệ thống 

học liệu điện tử (hình ảnh, bản đồ, sơ đồ, video/clip, 

các câu hỏi, đề kiểm tra…) đi kèm và được tổ chức, 

quản lí thành hệ thống thư viện điện tử, thuận lợi 

cho tra cứu và sử dụng. Bộ học liệu sử dụng được 

trên máy tính trong môi trường không kết nối 

internet. Phải đảm bảo tối thiểu các chức năng: 

- Chức năng hỗ trợ soạn giáo án điện tử. 

- Chức năng hướng dẫn chuẩn bị bài giảng điện tử. 

- Chức năng hướng dẫn chuẩn bị và sử dụng học 

liệu điện tử (hình ảnh, bản đồ, sơ đồ, video/clip…). 
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vị 

Số 

lượng 
Ghi chú 

GV HS 

- Chức năng hướng dẫn và chuẩn bị các bài tập. 

- Chức năng hỗ trợ chuẩn bị công tác kiểm tra, đánh 

giá. 

 

Ghi chú:  

 - Ở những nơi có điều kiện, tất cả tranh/ảnh/bản đồ/lược đồ dành cho giáo viên có thể được thay thế bằng tranh/ảnh/bản đồ/lược đồ điện tử hoặc 

phần mềm mô phỏng. 

 - Số lượng được tính cho 1 lớp với số học sinh là 45. Số lượng bộ thiết bị/GV hoặc tờ/GV có thể thay đổi để phù hợp với số học sinh/nhóm/lớp theo 

định mức 6 học sinh/1 bộ hoặc 6 học sinh/1 tờ.           

 - Số lượng thiết bị tính trên đơn vị trường, căn cứ điều kiện thực tế về quy mô lớp, số điểm trường có thể thay đổi tăng/giảm cho phù hợp, đảm bảo 

đủ thiết bị cho HS thực hành. 

- Chữ viết tắt: 

- CT 2018: Chương trình Giáo dục phổ thông 2018; 

- GV: Giáo viên;  

- HS: Học sinh. 

 

 

 

  

 


