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III. Công nghiệp cơ khí
- Tham khảo SGK
IV. Công nghiệp điện tử-tin học
1. Vai trò
- Là một ngành công nghiệp trẻ
- Được coi là ngành kinh tế mũi nhọn của nhiều nước.
- Là thước đo trình độ phát triển kinh tế- kĩ thuật của mọi quốc gia
2. Đặc điểm kinh tế - kĩ thuật
- Không gây ô nhiễm môi trường
- Không cần diện tích rộng
- Không tiêu thụ nhiều kim loại, điện, nước
- Cần nguồn lao động trẻ có trình độ chuyên môn kĩ thuật cao.
3. Phân loại sản phẩm
- Máy tính: thiết bị công nghệ, phần mềm…
- Thiết bị điện tử: các linh kiện, tụ điện, các vi mạch…
- Điện tử tiêu dùng: Ti vi, đầu đĩa, đồ chơi điện tử…
- Thiết bị viễn thông: máy fax, điện thoại…
4. Phân bố
- Đứng đầu trong lĩnh vực này là các nước: Hoa Kì, Nhật Bản, Eu…
V. Công nghiệp hóa chất
- Tham khảo SGK
VI. Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng
1. Vai trò và đặc điểm
- Bao gồm nhiều ngành công nghiệp khác nhau, đa dạng về sản phẩm, phức tạp về trình độ kĩ thuật
- Sản phẩm chủ yếu để phục vụ cho nhu cầu nhân dân
- Sử dụng nguyên liệu, động lực, chi phí vận tải ít hơn các ngành công nghiệp nặng
- Cần nhiều nguồn lao động, thị trường tiêu thụ và nguồn nguyên liệu phong phú…
- Đòi hỏi vốn đầu tư ít, thời gian xây dựng tương đối ngắn, quy trình sản xuất đơn giản, hoàn vốn
nhanh, thu lợi nhuận dễ dàng, khả năng xuất khẩu lớn.
2. Công nghiệp dệt-may

- Là ngành chủ đạo và quan trọng của các ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng.
- Đáp ứng nhu cầu về may mặc cho con người
- Thúc đẩy nông nghiệp và công nghiệp nặng phát triển (đặc biệt là ngành hóa chất)
- Giải quyết việc làm cho người lao động, đặc biệt là lao động nữ.
- Phân bố rộng rãi, đặc biệt là ở các nước đang phát triển.
- Các nước có ngành dệt may phát triển: Trung Quốc, Ấn Độ, Hoa Kì, Nhật Bản…
VII. Công nghiệp thực phẩm
- Đáp ứng nhu cầu hàng ngày về ăn uống
- Nguyên liệu chủ yếu là những sản phẩm của ngành trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ hải sản
- Làm tăng giá trị của sản phẩm nông nghiệp, tạo khả năng xuất khẩu, tích lũy vốn, góp phần cải thiện
đời sống…
- Sản phẩm phong phú và đa dạng.

