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Hướng dẫn trả lời câu hỏi trang 161 SGK Địa lí 12  

 

Đề bài 

Hãy xác định trên bản đồ Hành chính Việt Nam vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ của 

vùng duyên hải Nam Trung Bộ. Vị trí địa lí có ảnh hưởng thế nào đến sự phát triển 

kinh tế - xã hội của vùng? 

 

 

https://doctailieu.com/hoc-tap-c106
https://doctailieu.com/lop-12-c264
https://doctailieu.com/dia-ly-lop-12-c699
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https://doctailieu.com/huong-dan-tra-loi-cau-hoi-trang-161-sgk-dia-li-12


HỌC TẬP  - LỚP 12 –  ĐỊA LÍ LỚP 12 

Lời giải chi tiết 

- Vị trí địa lí: 

+ Phía Bắc giáp Bắc Trung Bộ 

+ Phía Nam giáp Đông Nam Bộ 

+ Phía Tây giáp Tây Nguyên 

+ Phía Đông giáp biển Đông 

- Phạm vi lãnh thổ: 

+ Bao gồm thành phố Đà Nẵng, các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú 

Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận. 

+ Diện tích: 44,4 nghìn km2 (chiếm 13,4% diện tích cả nước). 

- Vị trí địa lí có vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế của vùng: 

+ Vị trí trung gian, nằm trên các trục giao thông quan trọng như quốc lộ 1, đường sắt 

Bắc – Nam và các quốc lộ Đông – Tây nối với Tây Nguyên và Nam Lào, Đông Bắc 

Thái Lan, Đông Bắc Campuchia, thuận lợi cho việc giao lưu kinh tế với các vùng 

trong cả nước và quốc gia láng giềng, cầu nối quan trọng nối liền hai vùng kinh tế Bắc 

– Nam. 

+ Tiếp giáp Đông Nam Bộ - vùng kinh tế phát triển năng động nhất cả nước. 

+ Vùng tiếp giáp với biển Đông rộng lớn, gần đường hàng hải quốc tế, cửa ngõ ra biển 

của Tây Nguyên. Đây là điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa. 
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