
GIẢI TẬP BẢN ĐỒ ĐỊA LÍ LỚP 12 – BÀI 1 TRANG 75 

 

Câu hỏi 

Dựa vào kiến thức trong SGK Địa lí 12, hãy phân tích các thế mạnh để phát triển kinh tế biển 

ở nước ta: 

Lời giải Bài 1 trang 75 Tập bản đồ Địa Lí lớp 12 

Nguồn lợi sinh vật biển: 

- Nước ta có vùng biển Đông rộng lớn, biển ấm, nguồn lợi thủy hải sản phong phú, giàu 

thành phần loài, nhiều ngư trường, các bãi tôm bãi cá lớn. 

- Nhiều loại có giá trị kinh tế cao: tôm, cá, mực..; một số loại quý hiếm: bào ngư, hải sâm, sò 

huyết. Ngoài ra còn có tổ yến với giá trị cao. 

Khoáng sản biển: 

- Dầu khí và mỏ tự nhiên ở thềm lục địa phía Nam (8 bề trầm tích lớn) với trữ lượng vài tỉ tấn 

dầu và hàng tram tỉ m3 khí đồng hành. 

- Biển nước ta là nguồn muối vô tận (900 nghìn tấn). 

- Khoáng sản công nghiệp: ôxít titan, cát trắng. 

Giao thông vận tải biển: 

- Nước ta có đường bờ biển dài 3260 km, ven biển có nhiều vũng vịnh kín gió, thuận lợi để 

xây dựng các cảng biển (cảng Hải Phòng, Quảng Ninh, Đà Nẵng…) 

- Nằm gần các tuyến hàng hải quốc tế trên biển Đông nên việc phát triển hàng hải vô cùng 

thuận lợi. 

Du lịch biển – đảo:  

- Từ Bắc vào Nam có nhiều bãi tắm rộng, phong cảnh đẹp, khí hậu tốt, phát triển du lịch nghỉ 

dưỡng. 

- Hoạt động thể thao dưới nước, các đảo ven bờ (Phú Quốc, Lý Sơn, Cát Bà…). 

*** 
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Để giúp các em học tốt môn Địa lí lớp 12 một cách dễ dàng và chuẩn bị cho cả các kì thi cuối 

cấp quan trọng, doctailieu.com tổng hợp và chia sẻ cho các em học sinh nội dung Giải bài tập 

Tập bản đồ Địa lí lớp 12 ngắn gọn, chính xác nhất. Chúc các em học tốt môn Địa lí. 
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