CÂU HỎI ÔN TẬP RUNG CHUÔNG VÀNG “BIỂN ĐẢO QUÊ HƯƠNG”
Câu 1. DOC là….
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.
THÔNG TIN XÁC MINH:
Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông còn gọi là Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Nam
Trung Hoa (tiếng Anh: Declaration on Conduct of the Parties in the South China Sea), viết tắt là DOC, là một văn
kiện được các nước ASEAN (Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á) và Trung Quốc ký kết ngày 4 tháng
11 năm 2002 tại Phnom Penh, Campuchia nhân dịp Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN lần thứ 8. Đây là văn kiện
chính trị đầu tiên mà ASEAN và Trung Quốc đạt được có liên quan đến vấn đề Biển Nam Trung Hoa (Biển Đông)
và được coi là bước đột phá trong quan hệ ASEAN-Trung Quốc về vấn đề Biển Đông. Việc ký văn kiện này là kết
quả nỗ lực của các nước ASEAN, đặc biệt là của 4 nước liên quan trực tiếp tranh chấp ở quần đảo Trường
Sa (Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei) trong việc duy trì hòa bình và ổn định ở Biển Đông.[1]

Câu 2. Bạn hãy cho biết biển nước ta gồm mấy vùng?
Đáp án: 05 vùng (nội thủy; lãnh hải; vùng tiếp giáp lãnh hải; vùng đặc quyền kinh tế; vùng thềm lục địa).
Câu 3. 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 4. “Đoàn tàu không số” là tên gọi của đơn vị vận tải thủy nào? Được thành lập vào ngày, tháng, năm
nào?
Đáp án: Đoàn 759, được thành lập vào ngày 23/10/1965
Lịch sử đoàn tàu không số
Lữ đoàn 125 Hải quân là một đơn vị vận tải biển chủ lực của Hải quân Nhân dân Việt Nam. Hiện, lữ đoàn đóng ở
cảng Cát Lái, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh.
Lữ đoàn 125 Hải quân được thành lập vào ngày 23 tháng 10 năm 1965 với tên gọi ban đầu là Đoàn 759. Nhiệm
vụ chính của đơn vị khi mới thành lập là bí mật vận tải vũ khí, cán bộ bằng đường biển từ miền Bắc vào miền
Nam chi viện cho Quân Giải phóng miền Nam chiến đấu trong Chiến tranh Việt Nam. Thời kỳ đó, căn cứ của lữ
đoàn là bến Bính (số hiệu là K20) ở Hải Phòng. Đơn vị sử dụng các tàu vận tải cỡ nhỏ thâm nhập miền Nam tại
các căn cứ ở bến Sông Gianh (Quảng Bình), Sa Kỳ (Quảng Ngãi), Vũng Rô (Phú Yên), Lộc An (Bà Rịa - Vũng
Tàu), Thạnh Phong (Bến Tre) và Vàm Lũng (Cà Mau).
Đồng thời, đoàn đã trực tiếp tham gia rà phá thủy lôi ở vùng biển Đông Bắc; tham gia giải phóng các đảo Song
Tử Tây, Sơn Ca, Nam Yết, Sinh Tồn, Trường Sa thuộc quần đảo Trường Sa, Cù Lao Thu thuộc tỉnh Ninh Thuận
và đón các tù nhân cộng sản từ Côn Đảo trở về đất liền.
Sau khi đất nước thống nhất (tháng 4/1975), lữ đoàn lại được chỉ huy quân chủng giao nhiệm vụ chặn, chốt, gác
tại các điểm khai thác dầu khí; vận chuyển những chuyến hàng chi viện cho Trường Sa; vận chuyển hàng hóa phát triển kinh tế biển.
Đơn vị đã hai lần được Nhà nước Việt Nam thưởng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân, huân
chương quân công hạng nhất.

Câu 5. Vịnh Hạ Long mấy lần được UNESCO công nhận là Di sản thế giới? Vào năm nào?
a. 2 lần vào năm 1994 và năm 2000
b. 1 lần vào năm 2012
c. 2 lần vào năm 1990 và năm 2000
d. Chưa được công nhận lần nào
Câu 6. Hiện nay huyện đảo Trường Sa thuộc quyền quản lý hành chính của tỉnh, thành phố nào?
a. Tỉnh Bình Thuận
b. Tỉnh Khánh Hòa
c. Tỉnh Kiên Giang
d. Thành phố Cần Thơ
Câu 7. Quần đảo Trường Sa được giải phóng vào ngày, tháng, năm nào?
a. 30/4/1975
b. 29/4/1975
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c. 19/4/1975
d. 15/4/1975
Câu 8. Bờ biển nước ta kéo dài từ tỉnh nào đến tỉnh nào?
a. Quảng Ninh đến Kiên Giang
b. Hải Phòng đến Cần Thơ
c. Thái Bình đến Cà Mau
d. Nam định đến Bình Thuận
Câu 9. “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. Quần đảo Cát Bà
d. Quần đảo Cô Tô
Câu 10. Nước ta có bao nhiêu huyện ven biển?
a. 125
b. 150
c. 100
d. 80
Theo sách 100 câu Hỏi – Đáp về biển, đảo dành cho tuổi trẻ Việt Nam, về mặt hành chính, hiện nay
ở nước ta có 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trong đó có 28 tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương có biển, với 125 huyện ven biển và 12 huyện đảo.
Câu 11. Quần đảo nào của nước ta xa bờ nhất?
a. Trường Sa
b. Hoàng Sa
c. Hà Tiên
d. An Thới
Câu 12. Luật Biển Việt Nam có bao nhiêu chương, bao nhiêu điều?
a. Gồm 7 chương, 55 điều
b. Gồm 7 chương, 50 điều
c.
Gồm 8 chương, 55 điều
d. Gồm 8 chương, 50 điều
Luật Biển Việt Nam được Quốc hội của Việt Nam thông qua vào ngày 21/6/2012.[1] Luật này gồm 7 chương, 55
điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2013. Chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường
Sa được khẳng định từ điều 1 của bộ luật. Bộ luật cũng được soạn để phù hợp với Công ước của Liên hợp quốc
về Luật biển. Luật biển của Việt Nam được thông qua cùng ngày với việc nhà nước Trung Quốc tuyên bố thành
lập thành phố Tam Sa bao trùm toàn bộ các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa

Giải thích: Luật Biển Việt Nam bao gồm 7 chương, 55 điều. Chương I Quy định chung; chương II Vùng biển
Việt Nam; chương III Hoạt động của người và phương tiện trong các vùng biển Việt Nam; chương IV Phát
triển kinh tế biển; Chương V Tuần tra, kiểm soát trên biển; Chương VI Xử lý vi phạm; Chương VII Điều
khoản thi hành.
Câu 13. Đảo Ngọc Phú Quốc là thiên đường nhiệt đới của vịnh nào?
a. Vịnh Cam Ranh
b. Vịnh Lăng Cô
c. Vịnh Nha Trang
d. Vịnh Thái Lan
Câu 14. Một trong ba cảng biển tự nhiên tốt nhất thế giới của nước ta là?
a. Cảng Cái Lân
b. Cảng Chân Mây
c. Cảng Đà Nẵng
d. Cảng Cam Ranh
Câu 15. 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
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d. Côn Đảo
Câu 16.
Cục Cảnh sát biển Việt Nam thuộc Bộ Tư lệnh Hải quân được thành lập vào ngày, tháng,
năm nào?
a.
Ngày 28/8/1997
b. Ngày 28/8/1998
c.
Ngày 28/8/1999
d. Ngày 28/8/2000
Giải thích: Ngày 28 tháng 8 năm 1998, Cục cảnh sát biển Việt Nam thuộc Bộ Tư lệnh Hải quân được thành
lập, đánh dấu sự ra đời của Cảnh sát biển Việt Nam.
Câu 17. Đảo Bạch Long Vĩ thuộc vịnh nào của Việt Nam?
a. Vịnh Bắc Bộ
b. Vịnh Thái Lan
c. Vịnh Hạ Long
d. Vịnh Vân Phong
Câu 18. Việt Nam nằm ở phía nào của Biển Đông?
a. Phía Đông Nam
b. Phía Tây
c. Phía Nam
d. Phía Tây Bắc
Câu 19. Câu nói bất hủ “Ngày trước ta chỉ có đêm và rừng, ngày nay ta có ngày, có trời, có biển, bờ biển ta
dài, tươi đẹp, ta phải giữ gìn lấy nó” được Chủ tịch Hồ Chí Minh nói trong dịp đến thăm Bộ đội Hải quân lần
thứ hai vào tháng, năm nào? Ở đâu?
a. Tháng 3/1961, tại Vịnh Hạ Long
b. Tháng 4/1961, tại Vũng Tàu
c. Tháng 5/1961, tại Nha Trang
d. Tháng 6/1961, tại Phú Quốc
Câu 20. 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 21: Đảo Cồn Cỏ của Quảng Trị có tổng diện tích tự nhiên khoãng bao nhiêu ha?
a. 230
b. 235
c. 239
Câu 22. Huyền thoại đường Hồ Chí Minh trên biển được quân đội ta thiết lập từ năm nào đến năm nào?
Đáp án: Từ năm 1961 – 1975
Câu 23. Việt Nam phê chuẩn Công ước của Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982 vào ngày, tháng, năm
nào?
Đáp án: Ngày 23/6/1994
Sau khi Công ước Luật biển 1982 được thông qua ngày 30/4/1982, Việt Nam là một trong 107 quốc gia đầu tiên
tham gia ký Công ước tại Montego Bay. Ngày 23/6/1994, Quốc hội Việt nam đã ra Nghị quyết về việc phê chuẩn
Công ước Luật Biển, trong đó khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với các vùng nội thủy, lãnh hải, quyền chủ
quyền và quyền tài phán đối với vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam trên cơ
sở các quy định của Công ước và các nguyên tắc của pháp luật quốc tế, yêu cầu các nước khác tôn trọng các
quyền nói trên của Việt Nam.
Đồng thời, Nghị quyết ngày 23/6/1994 của Quốc hội Việt Nam cũng một lần nữa khẳng định chủ quyền của Việt
Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa và chủ trương giải quyết các tranh chấp về chủ quyền lãnh
thổ cũng như các bất đồng khác liên quan đến vấn đề Biển Đông thông qua thương lượng hòa bình, trên tinh thần
bình đẳng, hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau, tôn trọng pháp luật quốc tế, đặc biệt là Công ước Luật Biển năm 1982,
tôn trọng chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của các nước ven biển đối với vùng đặc quyền kinh tế
và thềm lục địa.
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Là thành viên của Công ước Luật biển 1982, Việt Nam được quyền có lãnh hải rộng 12 hải lý, vùng đặc quyền
kinh tế rộng 200 hải lý, thềm lục địa rộng ít nhất 200 hải lý. Đồng thời, Việt Nam cũng có những nghĩa vụ đối với
các quốc gia khác tại các vùng biển thuộc quyền tài phán của mình

Câu 24. Vai trò và ý nghĩa của Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982?
Đáp án: Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982 là một công ước tiến bộ thể hiện sự thoả hiệp mang
tính toàn cầu có tính đến lợi ích của tất cả các quốc gia trên thế giới. Công ước không chấp nhận bảo lưu mà
đòi hỏi phải tham gia cả gói (package deal) theo nguyên tắc "nhất trí" (consensus). Nếu phê chuẩn Công ước
Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982, các quốc gia phải có trách nhiệm ràng buộc và thực hiện toàn bộ các
điều khoản của Công ước.
Công ước được coi là một trong những thành tựu có ý nghĩa nhất trong lĩnh vực luật pháp quốc tế của thế kỷ
XX và Công ước đã tạo ra một trật tự pháp lý mới trên biển, tương đối công bằng và được thừa nhận rộng rãi.
Ngay sau Lễ ký kết Tổng Thư ký Liên Hợp quốc đã đánh giá "Công ước là văn bản pháp lý có ý nghĩa nhất
của thế kỷ này", còn Chủ tịch Hội nghị Liên Hợp quốc lần thứ III về Luật Biển, ông Tommy TB Koh, gọi
Công ước là "Bản Hiến pháp cho Đại dương".
Câu 25. Bạn hãy cho biết lần đầu tiên Bác Hồ về thăm lực lượng 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 26. Tỉnh Phú Thọ có 1 liệt sĩ đã hi sinh trong trận đánh chống lại quân Trung Quốc, bảo vệ đảo chìm Gạc
Ma (thuộc quần đảo Trường Sa) ngày 14/3/1988. Hãy cho biết họ và tên, quê quán của liệt sĩ ấy?
Đáp án: Liệt sĩ Hán Văn Khoa, trú tại xã Văn Lương, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.
Câu 27. Bạn hãy cho biết Quần đảo Trường Sa được chia làm mấy cụm?
a. 8 cụm
b. 9 cụm
c. 10 cụm
d. 11 cụm
Câu 28. Vịnh Lăng Cô thuộc quản lý của tỉnh nào?
a. Quảng Trị
b. Thừa Thiên – Huế
c. Quảng Nam
d. Quảng Ngãi
Câu 29. Huyện đảo nào SAU Đ ÂY của nước ta có mật độ dân số cao nhất ?
a. Lý Sơn
b. Cồn Cỏ
c. Cát Hải
d. Vân Đồn
Câu 30. Bức mật lệnh có nội dung “Nghiên cứu và chỉ đạo thực hiện gấp rút, nhằm thời cơ thuận lợi nhanh
nhất, đánh chiếm các đảo do quân ngụy miền Nam chiếm đóng thuộc quần đảo Trường Sa” của Tướng nào?
Đáp án: Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Câu 31. Bạn hãy cho biết thành phố Vũng Tàu có chiều dài bờ biển là bao nhiêu?
a. 15 km
b. 20 km
c. 25 km
d. 30 km
Câu 32. Quốc gia 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. Trung Quốc
b. Philippine
c. Việt Nam
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d. Thái Lan
Câu 33. Quần đảo nào của Việt Nam có nhiều đảo nhất?
a. Cát Bà
b. Cô Tô
c. Hà Tiên
d. Bà Lụa
Câu 34. Bộ Ngoại giao nước CHXHCN Việt Nam lần đầu công bố Sách trắng: chủ quyền Việt Nam đối với
hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa vào ngày tháng năm nào?
Đáp án: Ngày 28/9/1979, Bộ Ngoại giao nước CHXHCN Việt Nam công bố Sách trắng: chủ quyền Việt Nam
đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, trong đó đã giới thiệu 19 tài liệu liên quan đến chủ quyền Việt
Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Câu 35. Bờ biển Việt Nam có chiều dài bao nhiêu?
a. Dưới 3.200 km
b. Trên 3.260 km
c. Dưới 4.260 km
d. Trên 4.500 km
Câu 36. Nước ta có bao nhiêu tỉnh (thành phố trung ương) có biển?
a. 28 tỉnh (thành phố)
b. 29 tỉnh (thành phố)
c. 30 tỉnh (thành phố)
d. 31 tỉnh (thành phố)
Câu 37. 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 (thuộc xã Tân Ân, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau)
Câu 38. Bạn hãy cho biết quanh Biển Đông có bao nhiêu quốc gia tiếp giáp?
a. 7
b. 9
c. 11
d. 13
Câu 39. Bạn hãy cho biết Nội thủy là gì?
Đáp án:
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 40. Khái niệm chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán được hiểu như thế nào trong Công ước
Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982?
Đáp án:
- Chủ quyền là quyền làm cho tuyệt đối của quốc gia độc lập đối với lãnh thổ của mình. Chủ quyền của quốc
gia ven biển là quyền tối cao của quốc gia được thực hiện trong phạm vi nội thủy và lãnh hải của quốc gia đó.
- Quyền chủ quyền là các quyền của quốc gia ven biển được hưởng trên cơ sở chủ quyền đối với mọi loại tài
nguyên thiên nhiên trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của mình, cũng như đối với những hoạt động
nhằm thăm dò và khai thác vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của quốc gia đó vì mục đích kinh tế, bao
gồm cả việc sản xuất năng lượng từ nước, hải lưu, gió...
- Quyền tài phán là thẩm quyền riêng biệt của quốc gia ven biển trong việc đưa ra các quyết định, quy phạm
và giám sát việc thực hiện chúng, như: cấp phép, giải quyết và xử lý đối với một số loại hình hoạt động, các
đảo nhân tạo, thiết bị và công trình trên biển, trong đó có việc lắp đặt và sử dụng các đảo nhân tạo các thiết bị
và công trình nghiên cứu khoa học về biển; bảo vệ và gìn giữ môi trường biển trong vùng đặc quyền kinh tế
hay thềm lục địa của quốc gia đó.
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Quyền chủ quyền có nguồn gốc từ chủ quyền lãnh thổ trong khi quyền tài phán là hệ quả của quyền chủ
quyền, có tác dụng hỗ trợ tạo ra môi trường để thực hiện quyền chủ quyền được tốt hơn. Bên cạnh đó, trong
khi chủ quyền và quyền chủ quyền chỉ được thực hiện trên vùng lãnh thổ mà quốc gia có quyền thì quyền tài
phán có không gian mở rộng hơn, tới những nơi mà quốc gia đó không có chủ quyền (ví dụ quyền tài phán áp
dụng trên tàu thuyền có treo cờ của một quốc gia nhất định đang hoạt động trong vùng biển thuộc chủ quyền
của một quốc gia khác).
Câu 41: Tàu thuyền nước ngoài hoạt động trong nội thủy Việt Nam phải chấp hành những quy định gì?
Đáp án: Tàu thuyền, máy bay nước ngoài khi hoạt động trong vùng nội thủy của Việt Nam là đang ở trong
lãnh thổ Việt Nam, cho nên phải tuyệt đối chấp hành các quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến các
hoạt động trong vùng nội thủy của Việt Nam như: việc cấp phép bay, lưu thông hàng hải, phân luồng lạch đi
lại, quy định của các cảng biển... cũng như những quy định khác về an ninh, quốc phòng, trật tự công cộng,
kiểm dịch, y tế, hải quan,...
Câu 42:Tên hòn đảo có tên gọi khác là Hòn Cỏ, Thảo Phù, Con Hổ hay hòn Mệ?
→ Cồn Cỏ
Câu 43. Hiệp định giữa nước CHXHCN Việt Nam và nước CHND Trung Hoa về phân định lãnh hải, vùng
đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của hai nước trong vịnh Bắc Bộ ký ngày 25/12/2000 có hiệu lực từ ngày
tháng năm nào?
Đáp án: Hiệp định này có hiệu lực kể từ ngày 15/6/2004.
Câu 44. 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 45. Quần đảo Thổ Chu thuộc tỉnh nào?
a. Kiên Giang
b. Tiền Giang
c. Long An
d. Hậu Giang
Câu 46. Nội thuỷ của Việt Nam tại Luật Biển Việt Nam 2012 được quy định như thế nào?
Đáp án: Theo Điều 9 và 10 của Luật Biển Việt Nam 2012, nội thủy của Việt Nam là vùng nước tiếp giáp với
bờ biển ở phía trong đường cơ sở và là bộ phận lãnh thổ của Việt Nam. Theo quy định thì nội thủy bao gồm
cửa sông, vũng vịnh, cửa biển và vùng nước ở phía trong đường cơ sở và giáp với bờ biển. Nhà nước thực
hiện chủ quyền hoàn toàn, tuyệt đối và đầy đủ đối với nội thủy như trên lãnh thổ đất liền.
Câu 47. Bạn hãy cho biết năm 1933, Pháp đã sáp nhập Trường Sa vào tỉnh nào?
a. Bà Rịa
b. Kiên Giang
c. Gia Định
d. Khánh Hòa
Câu 48. 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 49. Bạn hãy cho biết vùng Biển quốc tế là gì ?
Đáp án:
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.
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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 50. Việt Nam có bao nhiêu huyện đảo?
a. 20
b. 15
c. 30
d. 12
Câu 51. Bạn hãy cho biết Luật Biển Việt Nam có hiệu lực từ ngày, tháng, năm nào?
a. 01/12/2012
b. 01/01/2013
c. 01/5/2013
d. 01/7/2013
Câu 52. Đảo Côn Sơn của nước ta thuộc tỉnh nào?
a. Bình Thuận
b. Ninh Thuận
c. Bà Rịa – Vũng Tàu
d. Khánh Hòa
Câu 53. Biển Đông tiếp giáp với những nước nào?
a. Malaysia, Indonesia, Philippines.
b. Brunei, Singapore, Thái Lan.
c. Campuchia, Việt Nam và lục địa Trung Quốc.
d. Tất cả a, b,c đều đúng.
Câu 54. Quần đảo Trường Sa gồm mấy nhóm đảo chính? Bạn hãy kể tên?
Đáp án: Quần đảo Trường Sa được chia thành 8 nhóm: Song Tử, Thị Tứ, Loại Ta, Nam Yết, Sinh Tồn,
Trường Sa, Thám Hiểm, Bình Nguyên.
Câu 55. Bạn hãy cho biết, hiện nay trên vùng biển Việt Nam có tất cả bao nhiêu ngọn hải đăng?
a. 72
b. 82.
c. 92
d. 102
Giải thích: Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hàng hải, Việt Nam hiện có 92 ngọn hải đăng, trải dài từ
Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) đến Hà Tiên (tỉnh Kiên Giang) và trên hầu hết các đảo thuộc lãnh hải Việt Nam.
Câu 56. Trên Biển Đông hiện nay đang tồn tại những loại tranh chấp gì?
Đáp án: Hiện tại trên Biển Đông đang tồn tại hai loại tranh chấp chủ yếu:
- Tranh chấp chủ quyền lãnh thổ đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt
Nam.
- Tranh chấp trong việc xác định ranh giới các vùng biển và thềm lục địa chồng lấn giữa các nước có bờ biển
liền kề hay đối diện nhau ở xung quanh Biển Đông.
Câu 57. 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
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Câu 58. 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 59. 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 60. Bạn hãy cho biết các loại tài nguyên khoáng sản trên Biển Đông thuộc Việt Nam?
a. Titan, thiếc, Diricon, Dầu khí; Thủy sản;
b. Dầu khí, thiếc; titan, thiếc, diricon…Các bãi cát trắng
c. Thủy sản, diricon…Các bãi cát trắng
d. Dầu khí; Thủy sản; quặng thiếc; titan, thiếc, diricon…Các bãi cát trắng
Câu 61. 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 62. 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.
(Chú thích: Trong khi hoạt động trên biển, nhiều bà con thường thấy có phao số 0 và cho rằng đó là biên giới
quốc gia trên biển. Sự thực phao số 0 không phải là điểm mốc của đường biên giới quốc gia trên biển. Nó chỉ
là điểm đầu tiên của hệ thống mốc tiêu dẫn luồng vào cảng, được đặt theo quy định của Luật Hàng hải).
Câu 63.Bạn hãy cho biết nửa đầu thế kỷ XVII, chúa Nguyễn tổ chức 2 đội quân nào ra Hoàng Sa và Trường
Sa?
a. “Hoàng Sa” - “Cát Vàng”
b. “Cát Vàng” - “ Bắc Hải”
c. “Cảnh Dương” - “Bình Sơn”
d. “Hoàng Sa” - “Bắc Hải”
Câu 64: Quần đảo Hoàng Sa có tên tiếng Anh là:
A. Paracel Islands
B. Spratly Islands
C. Kepulauan Spratly
Câu 65: Quần đảo Trường Sa có tên tiếng Anh là:
A. Paracel Islands
B. Spratly Islands
C. Kepulauan Spratly
Câu 66: 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 67: Huyện đảo Bạch Long Vỹ trực thuộc tỉnh thành phố nào?
A. Tỉnh Thanh Hóa
B. Tỉnh Quảng Ninh
C. Thành phố Hải Phòng
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D. Tỉnh Nghệ An
Câu 68: Đảo lớn nhất trong hệ thống đảo của nước ta là:
A. Đảo Hoàng Sa
B. Đảo Trường Sa
C. Đảo Phú Quốc
Câu 69: Ngày 2/5/2014, Trung Quốc ngang nhiên kéo giàn khoan có tên là gì vào vùng đặc quyền kinh tế 200
hải lý của Việt Nam theo Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển.
→ Hải Dương 981 (HD 981)
Câu 70. Khi nước biển dâng, nơi nào ở Việt Nam bị ảnh hưởng nặng nề nhất?
a. Đồng bằng sông Cửu Long
b. Đồng bằng sông Hồng
c. Đồng bằng Duyên Hải miền Trung
d. Đồng bằng Bắc Bộ
Câu 71. Vịnh nào ở Việt Nam có nhiều đảo nhỏ nhất?
a.
Vịnh Cam Ranh
b. Vịnh Hạ Long (Bao gồm 1.169 hòn đảo lớn, nhỏ)
c.
Vịnh Vũng Rô
d. Vịnh Xuân Đài
Câu 72: Trách nhiệm của Đoàn viên thanh niên trong việc giữa vững chủ quyền biển đảo quê hương là gì?
1. Tích cực học tập, rèn luyện trau dồi phẩm chất đạo đức, tôi luyện ý chí, trở thành một Đoàn viên ưu
tú về mọi mặt.
2. Tích cực tìm hiểu để có nhận thức sâu sắc về luật pháp và công ước quốc tế, ý thức về quy tắc ứng
xử trên biển Đông nhằm đưa ra những bằng chứng thuyết phục khẳng định chủ quyền biển đảo.
3. Mỗi Đoàn viên cần tuyên truyền những hiểu biết của mình cho người thân, bạn bè và toàn xã hội để
cùng chung tay bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương.
4. Sẵn sàng bảo vệ chủ quyền biển đảo khi tổ quốc cần.
Đáp án đúng là: A. 1, 2, 3
B. 2,3,4
C. 1,2,3,4
Câu 73: Đây là cụm dịch vụ kinh tế-khoa học-kỹ thuật được Việt Nam xây dựng dưới dạng các nhà giàn,
trên thềm lục địa phía nam đất nước, cách đất liền khoảng 250-350 hải lý.
→ Nhà giàn DK1

Câu 74 : Lữ đoàn tàu ngầm của Việt Nam hiện nay gồm có 06 chiếc mang tên là Đà Nẵng, Bà Rịa-Vũng Tàu,
Hà Nội, Tp.HCM, Hải Phòng và ....
→ Khánh Hòa
Câu 75: Phần ngầm dưới biển và lòng đất dưới đáy biển thuộc phần lục địa kéo dài mở rộng ra ngoài lãnh hải cho
đến bờ ngoài của rìa lục địa, có độ sâu khoảng 200m và hơn nữa, được gọi là:
A. Lãnh hải
B. Thềm lục địa
C. Vùng tiếp giáp lãnh hải.
Câu 76: là một nhóm khoảng 30 đảo, bãi san hô và mỏm đá ngầm nhỏ ở Biển Đông, cách đảo Lý
Sơn của Việt Nam khoảng 200 hải lý, có tên gọi khác là Bãi Cát Vàng.
Những sự kiện trên nhắc đến địa danh nào của nước ta?
→ Quần đảo Hoàng Sa
Câu 77: Đảo Phú Quốc thuộc địa phận tỉnh nào của nước ta ?
A. An Giang
B. Kiên Giang
C. Cà mau
Câu 78: 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
Câu 79: Huyện đảo Côn Đảo trực thuộc tỉnh thành phố nào?
A. Bình Thuận
B. Quảng Trị
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C. Bà Rịa -Vũng Tàu
Câu 80: Theo Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 thì một nước ven biển có 05 vùng biển
đó là:
A. Nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế, vùng thềm lục địa.
B. Nội thủy, cửa khẩu, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế, vùng thềm lục địa
C. Nội thủy, lãnh hải, mốc quốc giới, vùng đặc quyền kinh tế, vùng thềm lục địa
Câu 81: Nội dung nào không là 01 trong 03 nội dung chính của Cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới hải
đảo” do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động?
A. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền giới thiệu về biên giới, hải đảo để nâng cao nhận thức và trách
nhiệm của mình về chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia.
B. Kêu gọi mỗi đoàn viên, thanh thiếu nhi hãy dành dụm tiết kiệm chi tiêu trong sinh hoạt, quyên góp
ủng hộ bằng tiền mặt hoặc hiện vật cho đồng bào chiến sĩ, thanh thiếu nhi đang sinh sống và làm nhiệm vụ tại
biên giới, hải đảo.
C. Tổ chức Hành trình “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” để đoàn viên, thanh niên được trực tiếp
thực hiện trách nhiệm của mình tại những nơi đầu sóng ngọn gió của Tổ quốc, đặc biệt là hai quần đảo
Hoàng Sa và Trường Sa.
Câu 82: Hãy điền từ còn thiếu vào câu khẩu hiệu của lực lượng hải quân Việt Nam:
“Đảo là nhà, ….. là quê hương”
A. Biển
B. Biển cả
C. Sóng biển
Câu 83: Sự cố môi trường biển tại 4 tỉnh miền trung do công ty nào gây ra?
→ Formosa (Hưng nghiệp)
Câu 84: Điểm cực Nam trên đất liền của nước ta có tên là gì?
→ Mũi Cà Mau
Câu 85: Vùng biển, tại đó Nhà nước ta có chủ quyền hoàn toàn về kinh tế, nhưng vẫn để cho các nước khác được
đặt ống dẫn dầu, dây cáp ngầm và tàu thuyền, máy bay nước ngoài được tự do về hàng hải và hàng không nhưng
công ước quốc tế quy định, được gọi là:
A. Nội thủy.
B. Lãnh hải
C. Vùng đặc quyền kinh tế
Câu 86: 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
Câu 87: 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
Câu 88: Hãy điền từ đúng vào dấu ba chấm trong câu nói sau:
Bác Hồ từng nói: “Ngày trước ta chỉ có đêm và rừng. Ngày nay ta có ngày,…, có biển. Bờ biển ta dài, tươi
đẹp. Ta phải biết … lấy nó”.
A. Có đêm – Giữ gìn
B. Có trời – Giữ gìn
C. Có trời – Bảo vệ
Câu 89: Bạn hãy cho biết Nội thủy là gì?
1.
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.
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2.
Tại đó quốc gia ven biển có chủ quyền hoàn toàn tối cao và đầy đủ như trên lãnh thổ đất liền.
3.
Người và tàu thuyền nước ngoài muốn vào phải xin phép và phải được sự đồng ý của Việt Nam.
4.
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 90: Những bài hát về biển đảo quê hương. Cho biết tên bài hát, tác giả bài hát? (Tự tìm hiểu)
Ngoài ra còn có các câu hỏi ngoài đề cương.
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