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Câu 1. Bạn hãy cho biết năm 1933, Pháp đã sáp nhập Trường Sa vào tỉnh nào 

thời điểm đó? 

A. Bà Rịa   

B. Kiên Giang              

 C. Gia Định       

 D. Khánh Hòa  

Câu 2. Nước ta có bao nhiêu tỉnh, thành phố tiếp giáp với biển? 

A. 26 tỉnh, thành phố      

B. 27 tỉnh, thành phố      

C. 28 tỉnh, thành phố      

C. 29 tỉnh, thành phố     

Câu 3. Vua Gia Long đã ra lệnh cho Đội Hoàng Sa và hải quân của triều đình 

ra thăm dò, đo thuỷ lộ, và cắm cờ trên quần đảo Hoàng Sa để biểu tượng 

cho chủ quyền của Việt Nam vào năm nào? 

A.  Năm 1816     

B. Năm 1716     

C. Năm 1616   

C. Năm 1516 

Câu 4. Bạn hãy cho biết Lãnh hải của nước CHXHCNVN rộng bao nhiêu hải 

lý? 

A. 8 hải lý       

B. 10 hải lý               

C. 12 hải lý                  

D. 14 hải lý 

Câu 5. Bạn hãy cho biết Việt Nam có bao nhiêu vùng biển thuộc chủ quyền, 

quyền chủ quyền và quyền tài phán? 

A. 5         

B. 7                

C. 9               

D. 11 

Câu 6. Đảo Phú Qúy thuộc địa phận tỉnh thành nào của nước ta? 

A. Khánh Hòa 

B. Kiên Giang 

C. Bình Thuận 

D. Ninh Thuận 

Câu 7. Đảo Phú Quốc thuộc địa phận tỉnh thành nào của nước ta? 



A. An Giang 

B. Kiên Giang 

C. Cà mau 

D. Bà Rịa – Vũng tàu 

Câu 8. Quần đảo Trường Sa giải phóng vào ngày, tháng, năm nào? 

A. 21/4/1975 

B. 30/4/1975 

C. 29/4/1975    

D. 1/5/1975 

Câu 9. Vai trò của Quần đảo Trường Sa đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ 

Tổ quốc? 

A. Có tiềm năng to lớn trong phát triển kinh tế của đất nước, đặc biệt kinh tế biển.  

B. Có tiềm năng góp phần đưa nước ta trở thành quốc gia mạnh về biển.    

C. Có vị trí quan trọng về mặt quốc phòng, an ninh và chủ quyền biển đảo quốc gia 

D. Cả 03 phương án trên.   

Câu 10. Huyện đảo Trường Sa hiện có bao nhiêu xã, thị trấn? 

A. 3 xã, thị trấn (thị trấn Trường Sa, xã Sinh Tồn và xã Song Tử Tây)  

B. 4 xã, thị trấn (thị trấn Trường Sa, xã Sinh Tồn, xã Nam Yết và xã Song Tử Tây) 

C. 5 xã, thị trấn (thị trấn Trường Sa, xã Sinh Tồn, xã Nam Yết, xã Sơn Ca và xã 

Song Tử Tây)   

D. 6 xã, thị trấn (thị trấn Trường Sa, xã Sinh Tồn, xã Nam Yết, xã Sơn Ca, xã Song 

Tử Tây và xã Song Tử Đông 

Câu 11. Theo Luật Biển Việt Nam, khi tiến hành bắt, tạm giữ, tạm giam người 

có hành vi vi phạm pháp luật, hoặc tạm giữ tàu thuyền nước ngoài, lực lượng 

tuần tra, kiểm soát trên biển hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách 

nhiệm thông báo ngay cho Bộ nào? 

A. Bộ Công an.  

B. Bộ Tư pháp. 

C. Tòa an nhân dân tối cáo.

   D. Bộ Ngoại giao

Câu 12. Tỉnh Thừa Thiên Huế có bao nhiêu huyện, thị tiếp giáp với biển?  

A. 3 huyện, thị (Phú Lộc, Phú Vang, Quảng Điền)  

B. 4 huyện, thị (Phú Lộc, Phú Vang, Phong Điền, Quảng Điền) 

C. 5 huyện thị (Phú Lộc, Phú Vang, Quảng Điền, Phong Điền, Hương Trà) 



D. 6 huyện thị (Phú Lộc, Phú Vang, Hương Thủy, Quảng Điền, Phong Điền, Hương 

Trà) 

Câu 13. Biển Lăng Cô thuộc Huyện, Thị nào của Tỉnh Thừa Thiên Huế? 

A. Phú Vang 

B. Phú Lộc 

C. Quảng Điền 

D. Phong Điền 

 

Câu 14. Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (khóa IX) đã thông 

qua Nghị quyết về việc phê chuẩn Công ước của Liên Hợp quốc về Luật biển 

năm 1982 vào ngày, tháng, năm nào? 

A. Ngày 23/6/1994 

B. Ngày 13/6/1994 

C. Ngày 11/6/1994    

D. Ngày 03/6/1994 

Câu 15. Quần đảo Thổ Chu thuộc tỉnh nào? 

A. Kiên Giang   

B. Tiền Giang   

C. Long An   

D. Hậu Giang 

Câu 16. Bờ biển nước ta nằm ở phía nào của Biển Đông?  

A. Phía Nam của Biển Đông 

B. Phía Tây của Biển Đông 

C. Phía Đông của Biển Đông 

D. Phía Bắc của Biển Đông 

Câu 17. Bạn hãy cho biết đường bờ biển tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu dài bao nhiêu 

km? 

A. 250 km   

B. 305 km  

C. 350 km  

D. 400 km 

Câu 18. Đảo vừa có diện tích lớn nhất và vừa có giá trị về du lịch, về an ninh - 

quốc phòng là đảo nào?  

A. Đảo Phú Quốc 

B. Đảo Trường Sa Lớn 

C. Đảo Lý Sơn 

D. Song Tử Tây 

    

Câu 19.  Khi nước biển dâng, nơi nào bị ảnh hưởng nặng nề nhất? 



A. Đồng bằng sông Cửu Long 

B. Đồng bằng sông Hồng 

B. Đồng bằng Duyên Hải Miền Trung 

D. Đồng Bằng Bắc Bộ 

   

Câu 20. Việt Nam có diện tích rừng ngập mặn đứng vị trí thứ mấy trên thế giới? 

A. 2 

B. 5 

C. 7 

D. 8 

   

Câu 21. Bãi biển nào được mệnh danh là trữ tình nhất Việt Nam? 

A. Nha Trang - Khánh Hòa 

B.  Trà Cổ - Quảng Ninh 

C. Sầm Sơn – Thanh Hóa 

D. Cửa Lò Nghệ An 

Câu 22. Nguyên nhân chính gây nên sóng thần là gì? 

A. Động đất lớn dưới đáy biển. 

B. Siêu bão 

C. Thủy triều lên cao 

D. Núi lửa dưới đáy biển 

Câu 23. Công ước Luật biển của Liên Hợp quốc năm 1982 quy định có mấy loại 

đường cơ sở? 

A. Đường cơ sở thẳng     

B. Đường cơ sở thông thường 

C. Đường cơ sở thông thường và đường cơ sở thẳng  

D. Đường cơ sở thẳng thông thường 

Câu 24. Có một hòn đảo ở quần đảo Trường Sa mang tên người anh hùng của 

lực lượng Hải quân Việt Nam với những chiến công lẫy lừng trên đoàn tàu 

không số huyền thoại. Anh đã hy sinh trong một lần chuyển vũ khí, đạn 



dược chi viện cho Khánh Hòa trong cuộc tiến công chiến lược Tết Mậu Thân 

năm 1968. Hòn đảo đó mang tên là gì? 

A. Phan Vinh 

B.  Nguyễn Phan Vinh 

C. A và B đúng 

D. A và B sai 

   

Câu 25. Vịnh Hạ Long thuộc quản lý của tỉnh, thành phố nào của nước ta? 

A. Bắc Ninh 

B.  Quảng Ninh 

C. Hải Phòng 

D. Thái Bình 

    

Câu 26. Hệ đầm phá nào ở nước ta được đánh giá về quy mô là một trong những 

hệ đầm phá lớn nhất Đông Nam Á? 

  A. Đầm Ô Loan (Phú Yên) 

B.  Hệ đầm phá Tam giang – Cầu hai ( Thừa Thiên Huế) 

C. Đầm Nha Phu (Khánh Hòa) 

D. Đầm Vân Long (Ninh Bình) 

Câu 27. Huyện đảo nào sau đây có mật độ dân số lớn nhất trong các huyện đảo 

ở Việt Nam. 

A. Huyện đảo Phú Quốc 

B.  Huyện đảo Côn Đảo 

C. Huyện đảo Lý Sơn 

D. Huyện đảo Cát Bà 

   

Câu 28. Thứ thự các cửa biển náo sau đây là đúng theo hướng Bắc vào Nam? 

A. Cửa Tư Hiền, Cửa Cam ranh, Cửa Lò, cửa Tùng, Cửa Nhật Lệ. 

B. Cửa Tùng, Cửa Lò, Cửa Nhật Lệ, Cửa Cam Ranh, Cửa Tư Hiền. 

C. Cửa Lò, Cửa Nhật Lệ, cửa Tùng, Cửa Tư Hiền, Cửa Cam ranh. 

D. Cửa Lò, cửa Tùng, Cửa Nhật Lệ, Cửa Tư Hiền, Cửa Cam ranh. 



Câu 29. Hệ đầm phá Tam Giang Cầu Hai thuộc địa phận các huyện, thị xã nào? 

A. Phong Điền, Quảng Điền, Hương Trà, Phú Vang, Phú Lộc. 

B. Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang, Phú Lộc 

C. Phú Vang, và Phú Lộc, Nam Đông, Quảng Điên 

D. Phú Vang và Hương Thủy, Hương Thủy, A Lưới 

Câu 30. Huyện đảo Bạch Long Vỹ trực thuộc tỉnh thành phố nào? 

A. Tỉnh Thanh Hóa 

B.  Tỉnh Quảng Ninh 

C. Thành phố Hải Phòng 

D. Tỉnh Nghệ An 

   

Câu 31. Huyện đảo Cát Hải trực thuộc tỉnh thành phố nào? 

A. Tỉnh Thanh Hóa 

B. Thành phố Hải Phòng 

C.  Tỉnh Quảng Ninh 

D. Thái Bình 

   

Câu 32. Huyện đảo Cô Tô trực thuộc tỉnh thành phố nào? 

A. Quảng Ninh 

B. Thanh Hóa 

C.  Quảng Bình 

D. Quảng Trị 

   

Câu 33. Huyện đảo Côn Đảo trực thuộc tỉnh thành phố nào? 

A. Bình Thuận 

B. Quảng Trị 

C. Kiên Giang 

D.  Bà Rịa Vũng Tàu 

   

Câu 34. Lãnh Hải là: 

A. vùng biển có chiều rộng 12 hải lý tính từ đường cơ sở ra phía biển. 



B. vùng biển có chiều rộng 12 hải lý tính từ đường nội thủy ra phía biển. 

C. vùng biển có chiều rộng 13 hải lý tính từ đường cơ sở ra phía biển. 

D. vùng biển có chiều rộng 14 hải lý tính từ đường cơ sở ra phía biển. 

Câu 35. Tại Điều 8 của Luật Biển Việt Nam có quy định: 

A. Đường cơ sở dùng để tính chiều dài lãnh hải Việt Nam là đường cơ sở 

phẳng đã được Chính phủ công bố. Chính phủ xác định và công bố đường cơ 

sở ở những khu vực chưa có đường cơ sở sau khi được Ủy ban thường vụ 

Quốc hội phê chuẩn. 

B. Đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải Việt Nam là đường cơ sở 

thẳng đã được Chính phủ công bố. Chính phủ xác định và công bố đường cơ 

sở ở những khu vực chưa có đường cơ sở sau khi được Ủy ban thường vụ 

Quốc hội phê chuẩn. 

Câu 36. Nguyên tắc quản lý và bảo vệ biển được ghi trong Điều 4 Luật Biển 

Việt Nam như thế nào? 

A. Quản lý và bảo vệ biển được thực hiện thống nhất theo quy định của 

pháp luật Việt Nam, phù hợp với Hiến chương Liên hợp quốc và các điều 

ước quốc tế khác mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành 

viên. 

B. Các cơ quan, tổ chức và mọi công dân Việt Nam có trách nhiệm bảo vệ 

chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trên các vùng biển 

đảo và quần đảo, bảo vệ tài nguyên và môi trường biển. 

C. Nhà nước giải quyết các tranh chấp liên quan đến biển đảo với các nước 

khác bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp với Công ước của Liên hợp 

quốc về Luật biển năm 1982, pháp luật và thực tiễn quốc tế. 

D. Cả 3 phương án trên. 

Câu 37. Bạn hãy cho biết Nội thủy là gì? 

A. Là vùng nước phía trong của đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh 

hải, bao gồm các vùng nước cảng biển, các vũng tàu, cửa sông, cửa vịnh, các 

vùng nước.  

B. Tại đó quốc gia ven biển có chủ quyền hoàn toàn tối cao và đầy đủ như 

trên lãnh thổ đất liền.  

C. Người và tàu thuyền nước ngoài muốn vào phải xin phép và phải được sự 

đồng ý của Việt Nam. 



D. Là vùng nước phía trong của đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh 

hải, bao gồm các vùng nước cảng biển, các vũng tàu, cửa sông, cửa vịnh, các 

vùng nước. Tại đó quốc gia ven biển có chủ quyền hoàn toàn tối cao và đầy 

đủ như trên lãnh thổ đất liền. Người và tàu thuyền nước ngoài muốn vào phải 

xin phép và phải được sự đồng ý của Việt Nam. 

Câu 38. Việt Nam là nước thứ mấy phê chuẩn Công ước Liên Hiệp quốc về 

Luật Biển năm 1982? 

A. Thứ 62                                 

B. Thứ 63                              

C. Thứ 64   

D. Thứ 65 

Câu 39. Bạn hãy cho biết chủ đề tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam 2013 là gì? 

 A. “Cùng nhau hành động vì biển đảo quê hương”  

 B. “Tất cả vì biển đảo quê hương” 

 C. “Chung tay vì biển đảo quê hương - hãy hành động ngay” 

 D. “Chung tay hành động vì biển đảo quê hương” 

Câu 40. Hiện nay Việt Nam đang thực hiện chủ quyền và đóng giữ bao nhiêu 

đảo tại quần đảo Trường Sa? 

A. 20                                          

B. 21                                     

C. 22   

D. 23 

Câu 41. Biển Đông có vị trí chiến lược quan trọng, diện tích khoảng 3,5 km2, 

được bao bọc bởi:  

A. 9 nước và vũng lãnh thổ gồm Việt Nam, Trung Quốc, Philippines, 

Indonesia, Bruney, Malaysia, Singapore, Thái Lan, Campuchia và Đài Loan 

B. 9  nước gồm Việt Nam, Trung Quốc, Cam-pu-chia, Thái Lan, Ma-lai-xi-a, Sin-

ga-po, In-đô-nê-xi-a, Bru-nây và Phi-líp-pin. 

C. 9 nước gồm Việt Nam, Trung Quốc, Ấn Độ, Thái Lan, Ma-lai-xi-a, Sin-

ga-po, In-đô-nê-xi-a, Bru-nây và Phi-líp-pin. 

D. Việt Nam, Ấn Độ, Thái Lan, Ma-lai-xi-a, Sin-ga-po, In-đô-nê-xi-a, Bru-

nây và Phi-líp-pin, Đông Timo 



Câu 42. Bạn hãy cho biết tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam 2013 được diễn ra 

ở đâu? Vào thời gian nào? 

 A. Thanh Hóa, ngày 6/6/2013    

 B. Nghệ An, ngày 7/6/2013 

 C. Hà Tĩnh, ngày 8/6/2013    

 D. Quảng Bình, ngày 9/6/2013 

Câu 43. Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển được 150 quốc gia các tổ 

chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ Hội nghị đã thông qua vào ngày tháng 

năm nào? 

A. 30/4/1982 

B. 30/5/1982 

C.  10/12/1982 

D. 11/11/182 

   

Câu 44. Ngày nào được ấn định là ngày mở ký công ước của Liên Hợp Quốc về 

Luật Biển? 

A. 30/4/1982 

B. 30/5/1982 

C.  10/12/1982 

D. 08/4/1982 

   

Câu 45. Tính đến ngày 24-9-2012 quốc gia châu Phi Swaziland là quốc gia thứ 

bao nhiêu chính thức phê chuẩn Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển 

(Công ước  Luật Biển 1982)? 

A. 162 

B. 164 

C.  126 

D. 128 

   

Câu 46. Công ước Luật biển 1982 chính thức có hiệu lực từ ngày tháng năm 

nào? 

A. 23/6/1994    



B. 16-11-1993 

C.  16/11/1994 

D. 11/6/1994 

Câu 47. Bạn hãy cho biết “Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam” hằng năm được 

tổ chức vào thời gian nào? 

A. Tháng 2   

B. Tháng 4   

C. Tháng 5   

D. Tháng 6 

Câu 48. Bạn hãy cho biết “Bãi Cát Vàng” là tên gọi ngày xưa của địa danh nào 

ở thành phố Đà Nẵng? 

A. Quần đảo Hoàng Sa  

B. Bán đảo Sơn Trà  

C. Bãi Bụt  

D. Biển Non Nước 

Câu 49. Tại các vùng biển đặc quyền kinh tế, vùng thềm lục địa quốc gia ven 

biển có quyền chủ quyền về: 

A. thăm dò, khai thác, bảo quản tài nguyên.  

B. các quốc gia khác có quyền tự do hàng hải và hàng không, quyền tự do đặt cáp và 

ống dẫn ngầm. 

C. quyền tài phán đối với nghiên cứu khoa học biển, bảo vệ môi trường biển, lắp đặt 

và sử dụng các thiết bị, công trình. 

D. Đáp án A và B đúng. 

Câu 50. Bãi biển nào sau đây thuộc địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế? 

A. Biển Thuận An 

B. Biển Cửa Việt 

C.  Biển Cửa Tùng 

D. Biển Cửa Lò 

   

 



Câu 51. Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam năm 2012 diễn ra ở đâu? Trong thời 

gian nào? Chủ đề Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam năm 2012 là gì? 

A. Bình Thuận, ngày 1/6/2013, chủ đề “Cùng nhau hành động vì biển đảo 

quê hương” 

B. Tp. Vũng Tàu, ngày 2/6/2012, chủ đề "Việt Nam mạnh về biển, làm giàu 

từ biển" 

C. Tp. Nha Trang, ngày 3/6/2012, chủ đề “Cùng nhau hành động vì biển đảo 

quê hương” 

D. Quảng Ninh, ngày 4/6/2012, chủ đề “Chung tay vì biển đảo quê hương - 

hãy hành động ngay” 

Câu 52. Những tỉnh, thành nào sau đây không giáp biển? 

 A. Tây Ninh  

 B. Đà Nẵng.  

 C. Quảng Ninh.  

 D. Thái Bình. 

Câu 53. Ở Quần đảo Hoàng Sa: Đảo nào có diện tích lớn nhất: 

A. Đảo Phú Lâm 

B. Đảo Quang Hòa 

C.  Đảo Hoàng Sa 

D. Đảo An Vĩnh 

   

Câu 54. Trong Quần đảo Trường Sa: Đảo nào có diện tích lớn nhất: 

A. Đảo Thị Tứ 

B. Đảo Trường Sa Lớn 

C.  Đảo Ba Bình 

D. Đảo Song Tử Tây 

   

Câu 55. Quần đảo Hoàng Sa có tên tiếng Anh là: 

A. Paracel Islands 

B. Spratly Islands 

  



C.  Kepulauan 

Spratly 

Câu 56. Quần đảo Trường Sa có tên tiếng Anh là: 

A. Paracel Islands 

B. Spratly Islands 

C.  Kepulauan 

Spratly 

  

Câu 57. Thời các vua nhà Nguyễn: Quần đảo Hoàng Sa có tên gọi là gì: 

A. Bãi cát vàng 

B. Vạn lý Trường 

Sa 

C.  Đại Trường Sa 

đảo 

D. Quận Trường Sa 

   

Câu 58. Thời các vua nhà Nguyễn (đời vua Minh Mạng): Quần đảo Trường Sa 

có tên gọi là gì: 

A. Bãi cát vàng 

B. Vạn lý Trường 

Sa 

C.  Đại Trường Sa 

đảo 

D. Thiên Lý Sa 

Hoàng 

   

Câu 59. Hiện nay, trên Quần đảo Trường Sa có bao nhiêu ngôi chùa: 

A. 2 

B. 3 

C. 4 

D.5 

   



Câu 60. Những loài thực vật nào sau đây xuất hiện nhiều trên các bài thơ, bài 

hát về Trường Sa: 

A. Cây liễu 

B. Cây bàng vuông 

C. Cây phi lao 

D.  Cây hoa phượng 

   

Câu 61. Đảo Trường Sa Lớn do Việt Nam quản lý là đảo có diện tích lớn thứ 

mấy trên quần đảo Trường Sa:  

A. 2 

B. 4 

C. 6 

D.7 

   

Câu 62. Trong 2 cuộc kháng chiến chống Thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, đảo 

nào sau đây được mệnh danh là “Địa ngục trần gian”: 

A. Đảo Lý Sơn 

B. Đảo Phú Quốc 

C. Côn Đảo 

D. Đảo Cát Bà 

   

Câu 63. Năm 1887, Pháp và triều đình Mãn Thanh ký công ước hoạch định 

biên giới trên bộ và trên biển giữa Việt Nam và Trung Quốc, hai quần 

đảo Hoàng Sa và Trường Sa là của ai?  

 A. Trung Quốc  

 B. Việt Nam  

 C. Pháp  

 D. Không nói rõ là của ai. 

Câu 64. Biển Đông là biển rộng thứ mấy trong hệ thống các vùng biển của Thế 

giới? 

 A. Thứ Nhất  

 B. Thứ 2  



 C. Thứ 3  

 D. Thứ 4 

Câu 65. Bạn hãy cho biết diện tích Biển Đông rộng khoảng bao nhiêu km2? 

A. Khoảng 3.447.000 km2      

B. Khoảng 4.447.000 km2      

C. Khoảng 5.447.000 km2      

D. Khoảng 6.447.000 km2 

Câu 66. Biển Đông có bao nhiêu Vịnh biển? 

 A. 2 vịnh biển  

 B. 3 vịnh biển  

 C. 1 vịnh biển  

 D. 4 vịnh biển 

Câu 67. Theo công ước về Luật biển quốc tế 1982, biển Việt Nam gồm các vùng 

sau: 

 A. Nội thủy, lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế. 

 B. Nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế. 

 C. Nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế, thềm 

luc địa. 

 D. Nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế, vùng 

biển quốc tế. 

Câu 68. Theo công ước về Luật biển quốc tế 1982, đảo là 

 A. một vùng đất tự nhiên có nước bao bọc, khi thuỷ triều lên, vùng đất này 

vẫn ở trên mặt nước… 

 B. một vùng đất tự nhiên có nước bao bọc. 

 C. một vùng đất tự nhiên có nước bao bọc, vùng đất này ở trên mặt nước khi 

không có triều cường. 

 D. một vùng đất tự nhiên có nước bao bọc, không nối với đất liền bằng công 

trình cầu hay đường dẫn nào. 

Câu 69. Theo công ước về Luật biển quốc tế 1982, quần đảo là 

 A. là hệ thống các đảo, kể cả tự nhiên và nhân tạo không liên kết với đất liền 

bằng cầu, cống ngần, hay dải đất. 



 B. là hệ thống nhiều các vùng đất tự nhiên được xác định là đảo. 

 C. là một tổng thể các đảo, kể cả bộ phận của các đảo và các thành phần tự 

nhiên khác. 

 B. là hệ thống các đảo ngầm xung quanh một hay nhiều đảo nỗi. 

Câu 70. Bạn hãy cho biết lần đầu tiên Bác Hồ về thăm LL Hải quân Việt Nam 

vào ngày tháng năm nào? 

   A. Ngày 30-2-1959   

   B. Ngày 30-3-1959  

   C. Ngày 30-4-1959    

   D. Ngày 30-5-1959 

Câu 71. Cho biết từ viết tắt DOC là gì? 

A. DOC là tên viết tắt tiếng Anh của Tuyên bố về cách ứng xử của các bên 

trên Biển Đông năm 2002. 

B. DOC là tên viết tắt tiếng Anh của quyền tài phán trên Biển Đông 

C. DOC là tên viết tắt của tiếng Anh của Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông. 

D.  Tất cả đều sai 

Câu 72. Quốc gia nào đầu tiên xác lập chủ quyền và là nước duy nhất quản lý 

liên tục, hòa bình, phù hợp với các quy định của luật pháp quốc tế đối với 

quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa? 

A. Việt Nam    

B. Trung Quốc    

C. Philippin   

D. Indonexia 

Câu 73. Hãy cho biết Luật biển Việt Nam có bao nhiều chương, điều luật? 

A. 5 chương, 50 điều.   

B. 7 chương, 55 điều   

C. 9 chương 58 điều   

D. 6 chương 13 điều 

Câu 74. Bạn hãy cho biết “Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam 2010” diễn ra ở 

đâu? Thời gian nào? 

A. Ngày 1 đến 8 – 4 - 2010 tại Quảng Bình.  



B. Ngày 1 đến 8 – 5 – 2010 tại Quảng Bình. 

C. Ngày 1 đến 8 – 6 – 2010 tại Quảng Bình.  

D. Ngày 1 đến 8 – 7 - 2010 tại Quảng Bình. 

Câu 75. Thủy triều đỏ là gì? 

A. thuỷ triều đỏ được tạo ra bởi một khối lượng lớn tảo độc chúng sinh sôi 

nảy nở và chết đi với tốc độ cực nhanh. 

 B. do khí độc từ các miệng núi lửa dưới đáy biển tạo ra. 

 C. do rò rỉ các mỏ dầu dưới đáy biển tạo ra hiện tượng nước biển màu đỏ 

 D. do sự thay đổi đột ngột của địa chất ở đáy biển. 

Câu 76. Vịnh biển nào của nước ta được UNESCO công nhận là di sản thiên 

nhiên thế giới?  Vịnh đó được công nhận vào ngày, tháng, năm nào? 

A. Vịnh Cam Ranh thuộc Tỉnh Khánh Hòa. công nhận là di sản thiên nhiên 

thế giới: Ngày 17/10/1994 

B. Vịnh Bắc Bộ. công nhận là di sản thiên nhiên thế giới: Ngày 17/12/1995 

C. Vịnh Hạ Long thuộc Tỉnh Quảng Ninh. công nhận là di sản thiên nhiên 

thế giới: Ngày 17/12/1994 

D. Vịnh Thái Lan thuộc Tỉnh Kiên Giang. công nhận là di sản thiên nhiên 

thế giới: Ngày 22/12/1995 

Câu 77. Bạn hãy cho biết Quần đảo Hoàng Sa nằm trên vĩ độ và kinh độ nào? 

A. Khoảng vĩ độ 13 0 45’ đến 15 0 15’ Bắc và kinh độ 1090 đến 111 0 Đông 

B. Khoảng vĩ độ 15 0 45’ đến 17 0 15’ Bắc và kinh độ 1110 đến 113 0 Đông 

C. Khoảng vĩ độ 17 0 45’ đến 19 0 15’ Bắc và kinh độ 1130 đến 115 0 Đông 

D. Khoảng vĩ độ 19 0 45’ đến 19 0 15’ Bắc và kinh độ 1150 đến 117 0 Đông 

Câu 78. Bạn hãy cho biết Quần đảo Trường Sa nằm trên vĩ độ và kinh độ nào? 

A. Khoảng từ 20 50’ đến 120 00’ Bắc và kinh độ 1090 30’ đến 1170 20’ 

B. Khoảng từ 40 50’ đến 120 00’ Bắc và kinh độ 1100 30’ đến 1170 20’ 

C. Khoảng từ 60 50’ đến 120 00’ Bắc và kinh độ 1110 30’ đến 1170 20’ 

D. Khoảng từ 80 50’ đến 120 00’ Bắc và kinh độ 1120 30’ đến 1170 20’ 

Câu 79. El-Nino là gì?  

A. để chỉ hiện tượng nóng lên khác thường của nước biển và vành đai xích 

đạo. 



B. để chỉ sự nóng lên toàn cầu sự tương tác giữa khí quyển Trái đất và bức 

xạ từ mặt trời đến. 

C. để chỉ sự biến đổi đột ngột của khi hậu trong một khoảng thời gian nhất 

định. 

 D. để chỉ sự dâng lên đột ngột của nước biển. 

Câu 80. Vịnh nào ở nướcc ta có nhiều đảo nhỏ nhất? 

 A. Vịnh Lăng Cô   

B. Vịnh Hạ Long   

C. Vịnh Cam Ranh   

D. Vịnh Bắc Bộ 

Câu 81. Bãi biển nào dài nhất Việt Nam? 

A. Nha Trang (Khánh Hòa)  

B. Trà Cổ (Quảng Ninh)     

C. Sầm Sơn (Thanh Hóa)   

D. Cửa Việt (Quảng Trị) 

Câu 82. Đảo nào ở Việt Nam nằm gần xích đạo nhất? 

A. Hòn Đồi Mồi   

B. Hòn Đá Lẻ.   

C. Hòn Khoai.    

D. Hòn Me. 

Câu 83. Quần đảo nào ở nước ta có nhiều đảo nhất? 

 A. Quần đảo Cát Bà  

B. Quần đảo Trường Sa  

C. Quần đảo Hoàng Sa.  

D. Quần đảo Thổ Chu 

Câu 84. Bạn hãy cho biết phao số “0” có nghĩa là gì? 

A. Là điểm đầu tiên của hệ thống phao luồng để cho tàu thuyền vào cảng 

được thuận lợi và an toàn. 

B. Là biên giới quốc gia trên biển 

C. Là chủ quyền trên biển 



D. Là nhằm bảo vệ an ninh, bảo vệ các quyền lợi trên biển. 

Câu 85. Hãy cho biết năm 1933, thực dân Pháp đã sáp nhập Trường Sa vào 

tỉnh nào thời điểm đó? 

 A. Bà Rịa  

 B. Kiên Giang  

 C. Gia Định   

 D. Thừa Thiên 

Câu 86. Bạn hãy cho biết “Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam 2013” diễn ra ở 

đâu?  

A. Thừa Thiên Huế.   

B. Quảng Bình.   

C. Hà Tĩnh.   

D. Quảng Trị 

Câu 87. Nhằm hưởng ứng ngày Đại Dương thế giới Thủ tướng Chính phủ đã 

có quyết định công nhận Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam được vào ngày 

tháng năm nào? 

A. 12/6/2009   

B. 13/6/2009   

C. 12/6/2013   

D. 14/6/2013  

Câu 88. Bạn hãy cho biết chủ đề của “Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam 2010” 

là gì? 

A. Đại dương của sự sống, hãy bảo toàn nguồn nước của đại dương. 

B. Đại dương của sự sống, hãy bảo toàn sự sống của đại dương 

C. Đại dương của sự sống, hãy bảo toàn sinh vật của đại dương 

D. Đại dương của sự sống, hãy bảo toàn động vật của đại dương 

Câu 89. Tuần Lễ biển và hải đảo Việt Nam được tổ chức định kỳ bao nhiêu năm 

một lần? Vào thời gian nào? 

 A. tháng 6  hàng năm  

 B. tháng 8 hàng năm  

 C. tháng 3  hằng năm  



 D. tháng 9 hằng năm 

Câu 90. Ngày Đại dương thế giới là ngày nào? 

 A. 1/6  

 B.3/6  

 C. 4/6  

 D. 8/6 

Câu 91. Chủ đề ngày Đại dương thế giới năm 2013 là? 

 A. Đại dương, Khí hậu và Tương lai!”                             

 B. Vì sự bền vững của biển cả. 

 C. Bảo vệ đại dương - trách nhiệm của thế hệ trẻ.      

 D. Cùng chung sức - chúng ta có sức mạnh bảo vệ đại dương. 

Câu 92. Hãy cho biết Việt Nam và Trung Quốc bắt đầu đàm phán phân định 

vịnh Bắc Bộ khi nào? 

A. Từ năm 1974 – 2000  

B. Từ năm 1974 – 2003  

C. Từ năm 1974 – 2007   

D. Từ năm 1974 – 2009 

Câu 93. Việt Nam và Thái Lan đã kí Hiệp định phân định ranh giới trên biển 

giữa hai nước theo đường C-K vào ngày tháng năm nào? 

A. Ngày 9/8/1997   

B. Ngày 10/8/1997   

C. Ngày 11/8/1997  

D. Ngày 12/8/1997 

Câu 94. Bạn hãy cho biết Việt Nam và Malaixia đã ký kết và trao đổi công hàm 

phê duyệt bản thoả thuận về “Hợp tác khai thác chung” trong khu vực thềm 

lục địa chồng lấn giữa hai nước vào ngày tháng năm nào? 

A. Ngày 03/6/1992   

B. Ngày 04/6/1992   

C. Ngày 05/6/1992  

D. Ngày 08/7/1992 



Câu 95. Bạn hãy cho biết Côn Đảo được gọi là tỉnh Côn Đảo vào tháng năm 

nào? 

A. Tháng 5-1975    

B. Tháng 7-1975   

C. Tháng 11-1975   

D. Tháng 12 - 1975 

Câu 96. Bạn hãy cho biết Luật biên giới quốc gia được Quốc hội nước 

CHXHCN Việt Nam phê chuẩn vào khóa họp thứ mấy? Kỳ họp thứ mấy và 

ngày tháng năm nào của Quốc hội? 

A. Khoá XI, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2003. 

B. Khoá XI, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2005. 

C. Khoá XI, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2007. 

D. Khoá XI, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2009. 

Câu 97. Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam năm 2012 diễn ra ở đâu?  

A. Tp. Vũng Tàu (Bà Rịa – Vũng Tàu)   

B. Tp. Nha Trang (Khánh Hòa) 

C. Bình Thuận  

D. Cà Mau 

Câu 98. Chủ đề Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam năm 2012 là gì? 

A. Việt Nam mạnh về biển, làm giàu từ biển   

B. Cùng nhau hành động vì biển đảo quê hương 

C. Chung tay vì biển đảo quê hương - hãy hành động ngay  

D. Bảo vệ đại dương - trách nhiệm của thế hệ trẻ. 

Câu 99. UNCLOS là cụm từ viết tắt Tiếng Anh của? 

 A.  Bộ quy tắt ứng xử biển Đông   

B. Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982 

 C. Tên Quốc tế của Luật biển Việt Nam  

D. Tất cả điều sai 

Câu 100. Cơ sở pháp lý nào để khẳng định chủ quyền các vùng biển và thềm lục 

địa Việt Nam? 

 A. Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS)  



 B. Luật Biển Việt Nam 

 C. Hiến pháp 1992 (sữa đổi năm 2001).     

 D. Cả a và b đúng. 

Câu 101. Việt Nam là một quốc gia ven biển có bờ biển dài bao nhiêu? 

 A. Dưới 3.200 km  

B. Trên 3.260 km   

C. Dưới 4.260 km  

D. Trên 4.500 km 

Câu 102. Biển Đông tiếp giáp với những nước nào? 

 A. Malaysia, Indonesia, Philippines.    

B. Brunei, Singapore, Thái Lan. 

C. Campuchia, đảo Đài Loan và lục địa Trung Quốc.  

D. Tất cả a, b,c đều đúng. 

Câu 103. Hiện nay Trường Sa trực thuộc quyền quản lý hành chính của tỉnh 

nào? 

A. Đà Nẵng   

B. Quảng Nam   

C. Khánh Hòa   

D. Phú Yên 

Câu 104. Hiện nay Hoàng Sa trực thuộc quyền quản lý hành chính của tỉnh, 

thành phố nào? 

 

A. Thành phố Đà Nẵng.  

B. Bà Rịa – Vũng Tàu   

C. Cà Mau     

D. Kiên Giang 

Câu 105. Bạn hãy cho biết Luật biển Việt Nam được Quốc hội nước ta phê 

chuẩn vào ngày, tháng, năm nào? 

A. 21/6/2012   

B. 21/7/2012   

C. 21/8/2012   

D. 21/9/2012 

Câu 106. Bạn hãy cho biết Luật biển Việt Nam được Quốc hội nước ta phê 

chuẩn có hiệu lực vào ngày, tháng, năm nào? 

A. 01/12/2012    

B. 01/01/2013    

C. 01/5/2013    

D.01/7/2013 



Câu 107. Theo Luật Biển Việt Nam, khi tiến hành bắt, tạm giữ, tạm giam người 

có hành vi vi phạm pháp luật, hoặc tạm giữ tàu thuyền nước ngoài, lực lượng 

tuần tra, kiểm soát trên biển hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách 

nhiệm thông báo ngay cho Bộ nào? 

A.  Bộ Công an.   

B. Bộ Tư pháp.  

C. Tòa an nhân dân tối cáo.  

D. Bộ Ngoại giao. 

Câu 108. Đảo Côn Sơn của nước ta thuộc tỉnh nào? 

A. Bình Thuận  

B. Ninh Thuận   

C. Bà Rịa – Vũng Tàu 

 D. Khánh Hòa 

Câu 109. Đảo Cát Bà của nước ta thuộc tỉnh, thành phố nào? 

A. Nam Định  

B. Quảng Ninh  

C. Hải Phòng   

D. Thanh Hóa 

Câu 110. Đảo nào của nước ta có mật độ dân số cao nhất?   

A. Lý Sơn    

B. Thổ Chu    

C. Cát Bà    

D. Côn Sơn 

Câu 111. Vịnh Lăng Cô thuộc quản lý của tỉnh nào? 

A. Quảng Trị    

B. Thừa Thiên – Huế  

C. Quảng Nam   

D. Quảng Ngãi 

Câu 112. Vịnh Vân Phong thuộc quản lý của tỉnh, thành nào? 

 

A. Khánh Hòa   

B. Bình Thuận  

  

C. Ninh Thuận  

 D. Phú Yên 

Câu 113.  Quần đảo có nhiều đảo lớn nhất ở nước ta là quần đảo nào? 

A. Cát Bi   

B. Lý Sơn   

C. Thổ Chu     

D. Cát Bà 

Câu 114. Bạn hãy cho biết bãi biển dài nhất ở nước ta là bãi biển nào? 

A. Trà Cổ (Quảng Ninh)  

B. Sầm Sơn (Thanh Hóa)  

C. Cửa Lò (Nghệ An)         



D. Đồ Sơn (Hải Phòng) 

Câu 115. Bạn hãy cho biết đảo gần xích đạo nhất là đảo nào? 

 A. Hòn Sao   

 B. Hòn Đồi Mồi   

 C. Hòn Đá Lẻ.   

 D. Hòn Khoai 

Câu 116. Bạn hãy cho biết quanh Biển Đông có bao nhiêu quốc gia ven biển tiếp 

giáp? 

A. 7    

B. 9    

C. 11    

D. 13 

Câu 117. Bạn hãy cho biết Quần đảo Trường Sa được chia làm cụm? 

A. 8 cụm   

 B. 9 cụm  

 C. 10 cụm  

 D. 11 cụm 

Câu 118. Bạn hãy cho biết biển nước ta gồm mấy phần? 

 A. 2 phần (Nội thủy ; Lãnh hải ) 

 B. 3 phần (Nội thủy ; Lãnh hải ; Vùng tiếp giáp lãnh hải) 

 C. 4 phần (Nội thủy ; Lãnh hải ; Vùng tiếp giáp lãnh hải ; Vùng đặc quyền 

kinh tế) 

 D. 5 phần (Lục địa ; Nội thủy ; Lãnh hải ; Vùng tiếp giáp lãnh hải ; Vùng đặc 

quyền kinh tế) 

Câu 119. Bạn hãy cho biết vũng Biển quốc tế là gì? 

 A. Là vùng biển nằm ngoài vùng biển thuộc quyền tài phán của các quốc gia 

ven biển, thuộc sở hữu của một quốc gia nào. Tất cả các quốc gia dù có biển hay 

không có biển đều có quyền tự do hàng hải, hàng không, đặt dây cáp, ống dẫn ngầm, 

xây dựng các đảo nhân tạo theo quy định của công ước quốc tế, tự do đánh bắt hải 

sản, nghiên cứu khoa học. 

B. Là vùng biển nằm ngoài vùng biển thuộc quyền tài phán của các quốc gia 

ven biển, không thuộc sở hữu của một quốc gia nào. Tất cả các quốc gia dù có biển 

hay không có biển đều có quyền tự do hàng hải, khàng không, đặt dây cáp, ống dẫn 

ngầm, xây dựng các đảo nhân tạo theo quy định của công ước quốc tế, tự do đánh 

bắt hải sản, nghiên cứu khoa học.  



C. Là vùng biển nằm ngoài vùng biển thuộc quyền tài phán của các quốc gia 

ven biển, thuộc sở hữu của các quốc gia có biển đều có quyền tự do hàng hải, khàng 

không, đặt dây cáp, ống dẫn ngầm, xây dựng các đảo nhân tạo theo quy định của 

công ước quốc tế, tự do đánh bắt hải sản, nghiên cứu khoa học. 

D. Là vùng biển nằm ngoài vùng biển thuộc quyền tài phán của các quốc gia 

ven biển, không thuộc sở hữu của một quốc gia nào. Tất cả các quốc gia không có 

biển thì không có quyền tự do hàng hải, hàng không, đặt dây cáp, ống dẫn ngầm, 

xây dựng các đảo nhân tạo theo quy định của công ước quốc tế, tự do đánh bắt hải 

sản, nghiên cứu khoa học. 

Câu 120. Bạn hãy cho biết năm 1938 đã thành lập đơn vị hành chính ở Hoàng 

Sa thuộc tỉnh nào thời bấy giờ? 

A. Khánh Hòa   

D. Phú Yên   

C. Quảng Nam Đà Nẵng   

D. Thừa Thiên 

Câu 121. Bạn hãy cho biết Bộ Ngoại giao công bố Sách trắng vào các năm nào? 

A. Năm 1976, 1981 và 1988  

B. Năm 1979, 1981 và 1988 

C. Năm 1980, 1982 và 1990  

D. Năm 1981, 1982 và 1988 

Câu 122. Bạn hãy cho biết hiện nay có bao nhiêu quốc gia và vùng lãnh thổ 

tuyên bố chủ quyền toàn bộ hoặc một phần đối với hai quần đảo Hoàng Sa 

và Trường Sa? 

A. 4 nước   

B. 5 nước   

C. 6 nước   

D. 7 nước 

Câu 123. Bạn hãy cho biết hiện nay những quốc gia và vùng lãnh thổ tuyên bố 

chủ quyền toàn bộ hoặc một phần đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường 

Sa? 

A. Việt Nam, Trung Quốc, philippin, Malaysia, Bruney, Lào, Đài Loan. 

B. Việt Nam, Trung Quốc, philippin, Malaysia, Bruney, Camphuchia, Đài 

Loan. 



C. Việt Nam, Trung Quốc, philippin, Malaysia, Bruney, Thái Lan, Đài Loan. 

D. Việt Nam, Trung Quốc, philippin, Malaysia, Bruney và Đài Loan. 

Câu 124. Bạn hãy cho biết Việt Nam hiện đã xác lập chủ quyền bao nhiêu đảo 

nổi và đảo chìm ở quần đảo Trường Sa? 

A. 21 đảo   

B. 25 đảo   

C. 30 đảo   

D. 40 đảo 

Câu 125. Bạn hãy cho biết Diện tích Vịnh Bắc Bộ khoảng bao nhiêu km2? 

A . 116.200 km2   

B. 126.250 km2   

C. 136.350 km2     

D. 146.450 km2   

Câu 126. Bạn hãy cho biết Việt Nam và Trung Quốc đã chính thức ký hiệp định 

phân định lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa và Hiệp định 

hợp tác nghề cá trong vịnh Bắc Bộ vào ngày tháng năm nào? 

A. 15/2/2000  

B. 5/5/2000  

C. 20/10/2000   

D. 25/12/2000 

Câu 127. Bạn hãy cho biết Việt Nam – Campuchia đã ký kết một hiệp định xác 

lập một vùng nước lịch sử chung vào ngày tháng năm nào? 

A. Ngày 5/5/1982  

B. Ngày 6/6/1982   

C. Ngày 7/7/1982   

D. Ngày 8/8/1982 

Câu 128. Bạn hãy cho biết Việt Nam và Philippin đã đạt được thỏa thuận về 

nguyên tắc ứng xử cơ bản đối với vùng tranh chấp vào ngày tháng năm nào? 

A. Ngày 01/11/1995  

B. Ngày 03/11/1995  

C. Ngày 05/11/1995  

D. Ngày 07/11/1995 

Câu 129. Bạn hãy cho biết Việt Nam và Inđônêxia đã ký Hiệp định phân định 

ranh giới thềm lục địa vào ngày tháng năm nào? 

A. Ngày 26/6/2003   B. Ngày 27/6/2003  



C. Ngày 28/6/2003  D. Ngày 29/6/2003 

Câu 130. Bạn hãy cho biết Việt Nam cùng các quốc gia ASEAN và Trung Quốc 

đã ký kết bản Tuyên bố về cách ứng xử của các bên trên Biển Đông (DOC) 

vào ngày tháng năm nào? 

A. Ngày 02/11/2002  

B. Ngày 03/11/2002  

C. Ngày 04/11/2002  

D. Ngày 05/11/2002 

Câu 131. Bạn hãy cho biết hòn Đảo nào được mệnh danh là “địa ngục trần gian” 

ở nước ta? 

A. Côn Sơn    

B. Cát Bà   

C. Lý Sơn   

D. Côn Đảo 

Câu 132. Bạn hãy cho biết Côn Đảo được gọi là tỉnh Côn Đảo vào tháng năm 

nào? 

A. Tháng 2-1975  

B. Tháng 5-1975   

C. Tháng 7-1975   

D. Tháng 11-1975 

Câu 133. Bạn hãy cho biết huyện Côn Đảo thuộc quản lý hành chính của Tỉnh 

Hậu Giang vào tháng năm nào? 

A. Tháng 01 - 1977  

 B. Tháng 9-1977   

 C. Tháng 11 -1979  

 D. Tháng 01 – 1980 

Câu 134. Bạn hãy cho biết quận Côn Đảo thuộc quản lý hành chính của Đặc khu 

Vũng Tàu - Côn Đảo vào tháng năm nào?. 

A. Tháng 1-1979   

B. Tháng 2-1979   

C. Tháng 3-1979   

D. Tháng 5-1979 

Câu 135. Bạn hãy cho biết, huyện Côn Đảo thuộc quản lý hành chính của tỉnh 

Bà Rịa – Vũng Tàu vào tháng năm nào? 

A. Tháng 9 - 1991   

B. Tháng 10 - 1991  

C. Tháng 11 – 1991  

D. Tháng 12 – 199

 

Câu 136. Bạn hãy cho biết Nghị quyết về việc phê chuẩn Công ước của LHQ về 

Luật Biển năm 1982 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam phê chuẩn 

vào khóa họp thứ mấy? Kỳ họp thứ mấy và ngày tháng năm nào của Quốc 

hội? 

A. Khóa IX, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 23 tháng 6 năm 1994. 



B. Khóa IX, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 23 tháng 6 năm 1994. 

C. Khóa IX, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 23 tháng 6 năm 1994. 

D. Khóa IX, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 23 tháng 6 năm 1994. 

Câu 137. Bạn hãy cho biết tuyên bố của Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam 

về lãnh hải, vùng tiếp giáp, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt 

Nam được chuẩn y ngày tháng năm nào? 

A. Ngày 12 tháng 4 năm 1977  

B. Ngày 12 tháng 5 năm 1977 

C. Ngày 12 tháng 6 năm 1977  

D. Ngày 12 tháng 7 năm 1977 

Câu 138. Bạn hãy cho biết tuyên bố của Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam 

về đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải Việt Nam được chuẩn y ngày 

tháng năm nào? 

A. Ngày 12 tháng 9 năm 1982  

B. Ngày 12 tháng 10 năm 1982 

C. Ngày 12 tháng 11 năm 1982  

D. Ngày 12 tháng 12 năm 1982 

Câu 139. Theo “Phủ biên tạp lục” của nhà bác học Lê Quý Đôn biên soạn năm 

1776 chép rõ đảo Đại Trường Sa thuộc địa phương nào của nước ta? 

a. Phủ Thừa Thiên 

b. Phủ Quảng Ngãi 

c. Phủ Quảng Nam 

d. Phủ Bình Định 

Câu 140.  “Xã An Vĩnh, huyện Bình Sơn, phủ Quảng Nghãi, ở ngoài cửa biển có 

núi gọi là Cù Lao Ré, rộng hơn 30 dặm … phía ngoài nữa lại có đảo Đại 

Trường Sa. Trước kia có nhiều hải vật và hóa vật của tàu, lập đội Hoàng Sa 

để lấy, đi ba ngày đêm mới đến, là chỗ gần xứ Bắc Hải”. 

Bạn hãy cho biết đoạn trích trên thuộc tài liệu lịch sử nào? 

a. “Giáp Ngọ bình nam đồ” của Đoán quận công Bùi Thế Đạt, năm 1944. 

b. “Thiên Nam tứ chí lộ đồ thư” của Đỗ Bá, thế kỷ XVII. 

c. “Phủ biên tạp lục” của Nhà bác học Lê Quý Đôn, năm 1776 

d. “Đại nam nhất thống chí”, nhà Nguyễn biên soạn 

Câu 141. Đội Hoàng Sa là tổ chức dân binh được triều đình  phong kiến Việt 

Nam thành lập để thực thi nhiệm vụ tại quần đảo Hoàng Sa vào khoảng thời 

gian: 



a. Nữa đầu thế kỷ 17 

b. Cuối thế kỷ 17 

c. Nữa đầu thế kỷ 18 

d. Cuối thế kỷ 18 

Câu 142. Khi mới thành lập, đội Hoàng Sa được giao nhiệm vụ chính là gì? 

a. Thu lượm sản vật từ các tàu đắm ở vùng biển phía Bắc quần đảo Hoàng Sa 

và kiêm quản đội Bắc Hải 

b. Thu lượm sản vật từ các tàu đắm ở vùng biển phía Nam quần đảo Hoàng 

Sa và kiêm quản đội Bắc Hải 

c. Thu lượm sản vật từ các tàu đắm ở vùng biển phía Bắc quần đảo Hoàng Sa 

và chịu sự kiêm quản của đội Bắc Hải 

d. Thu lượm sản vật từ các tàu đắm ở vùng biển phía Nam quần đảo Hoàng 

Sa 

Câu 143. Đội Hoàng Sa được triều đình giao nhiệm vụ dọ thám, canh giữ ngoài 

biển, trình báo về các bọn cướp biển vào thời vua nào của nhà Nguyễn? 

a. Vua Minh Mạng 

b. Vua Tự Đức 

c. Vua Gia Long 

Câu 144. Đội Hoàng Sa khi mới được thành lập được chúa Nguyễn giao định 

suất bao nhiêu người để đi thăm dò, thu lượm sản vật ở Hoàng Sa? 

a. 70 

b. 80 

c. 90 

d. 100 

Câu 145. Hàng năm, Đội Hoàng Sa bắt đầu đi biển vào khoảng thời gian nào? 

a. Từ tháng Giêng đến tháng 6 âm lịch 

b. Từ tháng 2 đến tháng 7 âm lịch 

c. Từ tháng 3 đến tháng 8 âm lịch 

d. Từ tháng 4 đến tháng 9 âm lịch 

Câu 146. Tại cù lao Ré, tỉnh Quảng Ngãi có tục làm lễ khao lề tế sống lính Hoàng 

Sa hay còn gọi là “khao lề thế lính Hoàng Sa”. Trong buổi lễ, người dân 

thường làm hình nộm bằng khung tre, dán giấy ngũ sắc, đem tế tại đình và 

đốt đi hoặc thả trôi ra biển, vì người dân quan niệm: 

a. Hình nộm cũng như những người lính Hoàng Sa đi biển sẽ không thể trở 

về 

b. Hình nộm sẽ theo những người lính Hoàng Sa ra biển giúp Đội Hoàng Sa 

tìm được đường về nhà 

c. Hình nộm sẽ gánh chịu mọi hiểm nguy, tai nạn trên biển thay cho Đội 

Hoàng Sa 

d. Câu a, b, c đúng 



Câu 147. Có tài liệu viết: Họ Nguyễn lại đặt “…..”, không định bao nhiêu suất, 

hoặc người thôn Thứ Chính ở Bình Thuận, hoặc người xã Cảnh Dương, ai 

tình nguyện thì cấp giấy sai đi… 

Tác giả đang đề cập đến lực lượng nào của ta ở thời phong kiến? 

a. Đội Hoàng Sa 

b. Đội Bắc Hải 

c. Thủy quân 

d. Cả a, b, c đều sai 

Câu 148. Mộc bản triều Nguyễn “Đại Nam thực lục chính biên đệ nhị kỷ” cho 

biết: thuyền buồm nước Anh đi qua Hoàng Sa, mắc cạn, bị vỡ và đắm; hơn 

90 người được nhà Nguyễn cứu sống đưa vào bờ biển Bình Định. Sự kiện đó 

diễn ra trong khoảng thời gian nào? 

a. Tháng 10 năm 1836 

b. Tháng 10 năm 1837 

c. Tháng 12 năm 1836 

d. Tháng 12 năm 1837

 

Câu 149. Ngày 21/12/1933, thống đốc Nam Kỳ M.J. Krautheimer ký Nghị định 

sáp nhập các đảo Trường Sa, An Bang, Itu Aba, nhóm Song Tử, Loại Ta và 

Thị Tứ vào địa phận tỉnh nào? 

a. Quảng Ngãi 

b. Quảng Nam 

c. Bình Thuận 

d. Bà Rịa 

Câu 150. Ngày 29/3/1938, vua Bảo Đại ký Dụ tách quần đảo Hoàng Sa khỏi địa 

hạt tỉnh Quảng Nghĩa đặt vào tỉnh nào của nước ta? 

a. Quảng Ngãi 

b. Quảng Nam 

c. Thừa Thiên 

d. Bà Rịa 

Câu 151. Tuyên bố “…và cũng cần phải dứt khoát lợi dụng tất cả mọi cơ hội để 

dập tắt mầm móng các tranh chấp sau này, chúng tôi khẳng định chủ quyền 

đã có từ lâu đời của chúng tôi đối với các quần đảo Hoàng Sa và Trường 

Sa” được Chính phủ Bảo Đại tuyên bố vào hoàn cảnh nào? 

a. tại Hội nghị San Francisco về việc ký hòa ước với Nhật Bản, ngày 

7/9/1951. 

b. tại Hội nghị Tokyo về việc ký hòa ước với Nhật Bản, ngày 7/9/1951. 

c. tại Hội nghị San Francisco về việc ký hòa ước với Nhật Bản, ngày 

7/9/1950. 

d. tại Hội nghị Tokyo về việc ký hòa ước với Nhật Bản, ngày 7/9/1950. 

Câu 152. Chính quyền Sài Gòn đặt quần đảo Trường Sa trực thuộc tỉnh Phước 

Tuy vào ngày, tháng, năm nào? 

a. 20/10/1956 b. 20/10/1957 



c. 22/10/1956 d. 22/10/1957 

Câu 153. Chính quyền Sài Gòn đặt quần đảo Hoàng Sa trực thuộc tỉnh Quảng 

Nam vào ngày, tháng, năm nào? 

a. 13/7/1960 

b. 13/7/1961 

c. 13/7/1962 

d. 13/7/1963 

Câu 154. Năm 1961, Chính quyền Sài Gòn thành lập tại quần đảo Hoàng Sa một 

đơn vị hành chính có tên là gì? 

a. Xã An Vĩnh 

b. Xã Lý Sơn 

c. Xã Định Hải 

d. Xã Hòa Long 

Câu 155. Chính quyền Sài Gòn lần lượt cho xây bia chủ quyền ở các đảo chính 

của quần đảo Trường Sa như: Trường Sa, An Bang, Song Tử Tây,… vào 

khoảng thời gian nào? 

a. Từ 1959 đến 1961 

b. Từ 1960 đến 1962 

c. Từ 1961 đến 1963 

d. Từ 1962 đến 1964 

Câu 156. Lực lượng quân sự của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa chiếm đóng 

trái phép nhóm đảo Tây Nam của quần đảo Hoàng Sa vào ngày tháng năm 

nào? 

a. Ngày 19/1/1973 

b. Ngày 19/1/1974 

c. Ngày 19/1/1975 

d. Ngày 19/1/1976 

Câu 157. Từ tháng 1/1974 đến tháng 6/1974, Chính phủ Cách mạng Lâm thời 

Cộng hòa Miền Nam Việt Nam đã ra bao nhiêu tuyên bố liên quan đến lập 

trường giải quyết các vấn đề tranh chấp lãnh thổ và khẳng định Hoàng Sa, 

Trường Sa là của Việt Nam? 

a. 1 

b. 2 

c. 3 

d. 4 

Câu 158. Việt Nam yêu cầu Tổ chức Khí tượng Thế giới tiếp tục ghi tên trạm 

khí tượng Hoàng Sa của Việt Nam trong danh mục trạm khí tượng của Tổ 

chức này vào thời gian nào? 

a. Tháng 6/1975 

b. Tháng 7/1975 

c. Tháng 8/1975 

d. Tháng 9/1975 

Câu 159. Nhà nước Việt Nam đã nhiều lần công bố “Sách trắng” về chủ quyền 

của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, khẳng định hai 

quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là một bộ phận không thể tách rời cảu 

lãnh thổ Việt Nam, Việt Nam có đầy đủ chủ quyền đối với hai quần đảo này, 



phù hợp với các quy định của luật pháp và thực tiễn quốc tế. Đó là vào những 

năm nào? 

a. 1979, 1981, 1988 

b. 1979, 1986, 1988 

c. 1979, 1988, 2003 

d. 1979, 1992, 2014 

Câu 160. Căn cứ vào những tư liệu lịch sử, những nguyên tắc của pháp luật và 

tập quán quốc tế, ta khẳng định hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc 

chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam bởi vì: 

a. Từ lâu, Việt Nam đã chiếm hữu thực sự hai quần đảo Hoàng Sa và Trường 

Sa khi các quần đảo đó chưa thuộc chủ quyền của bất cứ quốc gia nào. 

b. Từ thế kỷ XVII đến nay, Nhà nước Việt Nam đã thực hiện một cách thực 

sự, liên tục và hòa bình chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và 

Trường Sa. 

c. Nhà nước Việt Nam (từ thời phong kiến đến nay) luôn bảo vệ tích cực các 

quyền và danh nghĩa của mình trước mọi mưu đồ và hành động xâm phạm tới chủ quyền, 

toàn vẹn lãnh thổ và quyền lợi của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường 

Sa. 

d. Câu a, b, c đúng 

Câu 161. Vị vua nào của Việt Nam đã xây dựng chùa miếu và cho trồng cây tại 

quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa mà sau này sách sử của Trung Quốc ghi 

vào năm 1909, lần đầu tiên Trung Quốc đặt chân đến khảo sát Hoàng Sa đã 

nhìn thấy ngôi miếu, trên miếu có ghi “Hoàng Sa Tự của Việt Nam” nhưng 

không rõ có từ khi nào? 

a. Vua Gia Long 

b. Vua Minh Mạng 

c. Vua Tự Đức 

Câu 162. Tư liệu nào là tư liệu đầu tiên của Việt Nam được công nhận là Di sản 

tư liệu thế giới? 

a. Châu bản triều Nguyễn 

b. Mộc bản triều Nguyễn 

c. Châu bản triều Lê 

d. Mộc bản triều Lê 

Câu 163. Mộc bản là những bản gỗ khắc chữ Hán Nôm ngược dùng để in ra các 

sách được sử dụng phổ biến dưới triều Nguyễn. Mộc bản triều Nguyễn được 

tổ chức UNESCO công nhận là di sản tư liệu thế giới vào năm nào? 

a. Năm 2007 

b. Năm 2008 

c. Năm 2009 

d. Năm 2010 

Câu 164. Châu bản triều Nguyễn được hình thành trong quá trình quản lý Nhà 

nước của triều Nguyễn, trong đó còn lưu giữ nhiều văn bản khẳng định chủ 

quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa từ việc 



đo đạc, thám hiểm, trồng cây, xây miếu đều được lưu giữ trong châu bản. 

Châu bản triều Nguyễn được tổ chức UNESCO công nhận là Di sản tư liệu 

thế giới khu vực Châu Á – Thái Bình Dương vào thời gian nào? 

a. Năm 2012 

b. Năm 2013 

c. Năm 2014 

d. Năm 2015 

Câu 165. Từ năm 1816, nhà Nguyễn đã cử lực lượng nào phụ trách liên tục kiểm 

soát, bảo vệ hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa? 

a. Đội Hoàng Sa 

b. Đội Bắc Hải 

c. Lực lượng dân binh 

d. Thủy quân 

Câu 166. Bằng những bằng chứng lịch sử cho thấy, Việt Nam đã xác định chủ 

quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa bắt đầu từ thế kỷ thứ 

XVII, trong khi Trung Quốc chỉ xác định sự quản lý hành chánh đối với hai 

quần đảo trên từ năm 1921, tức là sau Việt Nam: 

a. hơn hai thế kỷ 

b. hơn ba thế kỷ 

c. hơn bốn thế kỷ 

d. hơn năm thế kỷ 

Câu 167. Triều Nguyễn chính thức xem việc dựng bia chủ quyền của Việt Nam 

trên từng hòn đảo của hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa bắt đầu từ thời 

gian nào? 

a. Năm 1836 

b. Năm 1837 

c. Năm 1838 

d. Năm 1839 

Câu 168. Quốc gia quần đảo là một quốc gia hoàn toàn được cấu thành từ một 

hay nhiều đảo có quan hệ chặt chẽ với nhau tạo thành một thể thống nhất về 

địa lý, kinh tế và chính trị. Theo định nghĩa đó thì nhóm quốc gia nào sau 

đây là những quốc gia quần đảo? 

a. Việt Nam, Philippin, 

b. Philippin, Maylaysia, Indonesia 

c. Việt Nam, Bruney, Malaysia 

d. Philippin, Indonesia 

Câu 169. Theo “Đại Nam thực lục chính biên”, bộ sử về nhà Nguyễn trong 

những năm 1821 – 1848, các vua triều Nguyễn đã cử thủy quân đến hai quần 

đảo Hoàng Sa, Trường Sa khảo sát, đo đạc vẽ bản đồ, đã ghi lại “Bãi Cát 

Vàng” có khoảng bao nhiêu hòn đảo? 

a. Khoảng 120 hòn đảo 

b. Khoảng 130 hòn đảo 

c. Khoảng 140 hòn đảo 

d. Khoảng 150 hòn đảo 



Câu 170. Việt Nam đã đàm phán, ký kết về phân định và hợp tác trên biển với 

bao nhiêu quốc gia trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương? 

a. 4 nước (Malaysia, Thái Lan, Campuchia, Trung Quốc) 

b. 5 nước (Malaysia, Thái Lan, Campuchia, Indonesia, Trung Quốc) 

c. 6 nước (Malaysia, Thái Lan, Campuchia, Indonesia, Myanma, Trung 

Quốc) 

d. 7 nước (Malaysia, Thái Lan, Campuchia, Indonesia, Myanma, Philippin, 

Trung Quốc) 

Câu 171. Những quan điểm cơ bản được nêu trong Chiến lược Biển Việt Nam 

đến năm 2020 là gì? Chọn đáp án sai 

a. Nước ta phải trở thành quốc gia mạnh về biển, làm giàu từ biển, trên cơ sở 

phát huy mọi tiềm năng từ biển… 

b. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế, xã hội với đảm bảo an ninh quốc 

phòng, hợp tác quốc tế và bảo vệ môi trường. 

c. Ưu tiên phát triển ngành du lịch biển nhằm tạo ra tốc độ phát triển nhanh, 

bền vững, hiệu quả cao với tầm nhìn dài hạn 

d. Thu hút mọi nguồn lực để phát triển kinh tế, xã hội, bảo vệ môi trường 

biển trên tinh thần chủ động, tích cực mở cửa. 

Câu 172. Theo mục tiêu tổng quát của Chiến lược Biển Việt Nam đến năm 2020 

và tầm nhìn đến năm 2025 thì đến năm bao nhiêu nước ta phấn đấu trở 

thành quốc gia mạnh về biển, làm giàu từ biển, bảo đảm vững chắc chủ 

quyền, quyền chủ quyền quốc gia trên biển, đảo? 

a. Năm 2018 

b. Năm 2020 

c. Năm 2022 

d. Năm 2025 

Câu 173. Theo mục tiêu của Chiến lược Biển Việt Nam đến năm 2020 và tầm 

nhìn đến năm 2025, đến năm 2020 kinh tế trên biển và ven biển đóng góp 

khoảng bao nhiêu % tổng GDP của cả nước? 

a. 50 – 52% 

b. 51 – 53% 

c. 52 – 54% 

d. 53 – 55% 

Câu 174. Chiến lược Biển Việt Nam đến năm 2020 đã được Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa mấy thông qua? 

a. Khóa VIII, nhiệm kỳ 1995 - 2000 

b. Khóa IX, nhiệm kỳ 2000 - 2005 

c. Khóa X, nhiệm kỳ 2005 - 2010 

d. Khóa XI, nhiệm kỳ 2010-2015 



Câu 175. Nội dung nào sau đây là đúng khi nói về chức năng của lực lượng Cảnh 

sát Biển Việt Nam (LLCSBVN)? 

a. LLCSBVN là lực lượng chuyên trách của Nhà nước quản lý về an ninh, 

trật tự, an toàn và bảo đảm việc chấp hành pháp luật của Việt Nam và các điều ước quốc 

tế có liên quan mà CHXHCN Việt Nam là thành viên trên các vùng biển và thềm lục địa 

của nước CHXHCN Việt Nam. 

b. Trên các vùng biển và thềm lục địa của nước CHXHCN Việt Nam, 

LLCSBVN kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật Việt Nam 

và các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên để bảo vệ chủ quyền, 

quyền chủ quyền, tài nguyên biển… 

c. Thu thập, xử lý kịp thời và thông báo cho cơ quan chức năng các thông tin 

cần thiết, phối hợp với các lực lượng khác bảo vệ tài sản của Nhà nước, tính mạng, tài 

sản của người và phương tiện hoạt động hợp pháp trên các vùng biển và thềm lục địa Việt 

Nam. 

d. Câu b và c đúng. 

Câu 176. Nội dung nào sau đây là đúng khi nói về nhiệm vụ của lực lượng Cảnh 

sát Biển Việt Nam (LLCSBVN)? 

a. LLCSBVN là lực lượng chuyên trách của Nhà nước quản lý về an ninh, 

trật tự, an toàn và bảo đảm việc chấp hành pháp luật của Việt Nam và các điều ước quốc 

tế có liên quan mà CHXHCN Việt Nam là thành viên trên các vùng biển và thềm lục địa 

của nước CHXHCN Việt Nam. 

b. Trên các vùng biển và thềm lục địa của nước CHXHCN Việt Nam, 

LLCSBVN kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật Việt Nam 

và các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên để bảo vệ chủ quyền, 

quyền chủ quyền, tài nguyên biển… 

c. Thu thập, xử lý kịp thời và thông báo cho cơ quan chức năng các thông tin 

cần thiết, phối hợp với các lực lượng khác bảo vệ tài sản của Nhà nước, tính mạng, tài 

sản của người và phương tiện hoạt động hợp pháp trên các vùng biển và thềm lục địa Việt 

Nam. 

d. Câu b và c đúng. 

Câu 177. Lực lượng Cảnh sát Biển Việt Nam được nổ súng trong những trường 

hợp nào? Chọn đáp án sai 

a. Khi người vi phạm dùng vũ khí chống trả hoặc dùng các biện pháp khác 

trực tiếp đe dọa tính mạng và an toàn phương tiện của Cảnh sát Biển Việt Nam 

b. Khi truy đuổi người và phương tiện có hành vi vi phạm nghiêm trọng 

c. Khi truy đuổi người và phương tiện có hành vi vi phạm nghiêm trọng, nếu 

không dùng vũ khí thì người và phương tiện đó có thể chạy thoát 

d. Để bảo vệ công dân khi bị người khác trực tiếp đe dọa tính mạng 



Câu 178. Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (khóa IX) đã 

thông qua Nghị quyết về việc phê chuẩn Công ước của Liên Hợp quốc về 

Luật biển năm 1982 vào ngày, tháng, năm nào? 

a. 23/6/1994 

b. 13/6/1994 

c. 10/6/1994 

d. 03/6/1994 

Câu 179. Đảo Phú Quý thuộc địa phận tỉnh (thành) nào của nước ta? 

a. Khánh Hòa 

b. Bình Thuận 

c. Ninh Thuận 

d. Kiên Giang 

Câu 180. Quần đảo Thổ Chu thuộc tỉnh nào của nước ta? 

a. Kiên Giang 

b. Bà Rịa – Vũng Tàu 

c. Cà Mau 

d. Bạc Liêu 

Câu 181. Bãi biển nào được mệnh danh là trữ tình nhất Việt Nam? 

a. Nha Trang – Khánh Hòa 

b. Trà Cổ - Quảng Ninh 

c. Sầm Sơn – Thanh Hóa 

d. Cửa Lò – Nghệ An 

Câu 182. Đảo lớn nhất trong hệ thống đảo của nước ta là: 

a. Đảo Hoàng Sa 

b. Đảo Trường Sa 

c. Đảo Phú Quốc 

d. Côn Đảo 

Câu 183. Hãy điền từ còn thiếu vào câu khẩu hiệu của lực lượng hải quân Việt 

Nam: 

“Đảo là nhà, ….. là quê hương” 

a. Mẹ 

b. Biển 

c. Biển cả 

d. Sóng biển 

Câu 184. Đảo nào sau đây không thuộc tỉnh Cà Mau? 

a. Hòn Khoai 

b. Hòn Đá Bạc 

c. Hòn Chuối 

d. Hòn Dứa 

Câu 185. Vịnh Thái Lan được bao bọc bởi các quốc gia nào 

a. Việt Nam, Cam-pu-chia, Thái Lan, Ma-lai-xi-a 

b. Việt Nam, Thái Lan, Ma-lai-xi-a, Trung Quốc 

c. Thái Lan, Ma-lai-xi-a, Trung Quốc, Cam-pu-chia 

d. Việt Nam, Thái Lan, In-do-ne-xia-a, Lào 

Câu 186. Việt Nam nằm ven bờ bào của Biển Đông 

a. Bờ Nam 

b. Bờ Tây 

c. Bờ Đông 

d. Bờ Bắc 



Câu 187. Vịnh Bắc Bộ có đảo nào 

a. Côn Đảo 

b. Nam Du 

c. Bạch Long Vĩ 

d. Phú Quốc 

Câu 188. Đảo Cát Bà thuộc tỉnh nào 

a. Hải Phòng 

b. Quảng Ngãi 

c. Bà Rịa - Vũng Tàu 

d. Bình Thuận 

Câu 189. Trạm khí tượng trên đảo Hoàng Sa hoạt động vào năm nào 

a. 1948 

b. 1938 

c. 1958 

d. 1968 

Câu 190. Quần đảo Hoàng Sa gồm cụm đảo chính nào 

a. Nhóm Lưỡi Liềm,  

b. Nhóm An Vĩnh 

c. Cả 2 đều đúng 

d. Cả 2 đều sai 

Câu 191. Đảo Tri Tôn thuộc quần đảo nào? 

a. Trường Sa 

b. Hoàng Sa 

c. Phú Qúy 

d. Nam Du 

Câu 192. Đảo Lưỡi Liềm thuộc quần đảo nào? 

a. Trường Sa 

b. Hoàng Sa 

c. Phú Qúy 

d. Nam Du 

Câu 193. Đá Xu Bi thuộc quần đảo nào? 

a. Trường Sa 

b. Hoàng Sa 

c. Phú Qúy 

d. Nam Du 

Câu 194. Đảo Bình Nguyên thuộc quần đảo nào? 

a. Trường Sa 

b. Hoàng Sa 

c. Phú Qúy 

d. Nam Du 

Câu 195. Bãi biển Ninh Chữ thuộc tỉnh nào? 

a. Đà Nẵng 

b. Kiên Giang 

c. Ninh Thuận 

d. Hải Phòng 

Câu 196. Bãi biển Cửa Lò thuộc tỉnh nào? 

a. Đà Nẵng 

b. Kiên Giang 

c. Nghệ An 

d. Hải Phòng 

Câu 197. Bãi biển Lăng Cô thuộc tỉnh nào? 

a. Đà Nẵng 

b. Kiên Giang 

c. Thừa Thiên - Huế 

d. Hải Phòng 

Câu 198. Bãi biển Đồ Sơn thuộc tỉnh nào? 

a. Đà Nẵng 

b. Kiên Giang 

c. Thừa Thiên - Huế 

d. Hải Phòng 

Câu 199. Hội lễ Bạch Đằng của tỉnh nào? 

a. Quảng Ninh 

b. Kiên Giang 

c. Thừa Thiên - Huế 

d. Hải Phòng 

Câu 200. Biển và đại dương bao phủ bao nhiêu phần trăm bề mặt Trái đất 



a. 51% 

b. 61% 

c. 71% 

d. 81% 

Câu 201. Vùng đặc quyền kinh tế tên tiếng Anh là gì 

a. Contiguous zone 

b. Exclusive Economic Zone 

c. Continental Shelf 

d. Economic Zone 

Câu 202. Thềm lục địa tên tiếng Anh là gì 

a. Contiguous zone 

b. Exclusive Economic Zone 

c. Continental Shelf 

d. Economic Zone 

Câu 203. Theo Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982, lãnh hải là 

vùng biển nằm phía ngoài đường cơ sở, có chiều rộng tối đa bao nhiêu hải 

lý 

a. 10 

b. 11 

c. 14 

d. 12 

 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

Nguồn: 

https://noibo.nhct.vn/  

http://www.thptso2tuyphuoc.edu.vn/  

 

Ngoài ra, có thể khám phá kiến thức thông qua Bộ câu hỏi Tìm hiểu biển đảo quê 

hương online: 

Truy cập: https://news.zing.vn/tim-hieu-bien-dao-que-huong-qua-cau-hoi-trac-nghiem-

post633363.html 
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