
Chùm Ảnh:  

Diễn tập chống khủng bố lạ bảo vệ Tổ Quốc 

 

Cảnh sát diễn tập ứng phó với tình huống hàng ngàn người dân lạ bị xúi giục, kích động tụ tập 

kéo đến cổng UBND TP.Hà Nội giăng biểu ngữ khiếu kiện về đất đai và tấn công lực lượng thi 

hành công vụ. 

Ba tình huống giả định được đặt ra trong buổi tổng duyệt bảo vệ Tổ Quốc tại sân vận động Mỹ 

Đình (Hà Nội) vào sáng 7-1. 

Môt số hình ảnh tại buổi diễn tập: sáng 7-1. 

Tình huống thứ 1: Dân lạ khiếu kiện 

Một số dân oan lạ tụ tập kéo đến UBND TP Hà nội. Họ chăng biểu ngữ quả quyết rằng đất Hà Nội trước 

kia là Luy Lâu , thuộc Giao châu của nước lạ, đã bị Ngô Quyền tước đoạt trở thành đất An Nam. 

 

Bị xúi dục, hàng vạn dân lạ đã khiếu kiện đòi trả đất về nước lạ.. 



 

Tình hình căng thẳng, dân lạ bị kích động , dùng gậy gộc đả thương cảnh sát cơ động.  Nhưng 
với biện pháp thuyết phục có lý có tình, Cảnh sát cơ động đã lập lại trật tự. 



 

Sau khi được thuyết phục , đám đông dân lạ đã hiểu ra sự thật và giải tán trong bầu không 
khí hân hoan và cảm động. 

  



 

Tình huống thứ 2: Bảo vệ ngư dân biển Đông 

Ngư dân Quảng Ngãi bị tàu lạ đâm thủng tại vùng biển Hoàng Sa. 

 

 

Sau khi nhận được tin cầu cứu của ngư dân Quảng , Cảnh Sát Nhân Dân đã điều xe lội nước 
bọc thép hùng dũng tiến ra biển Đông. 



 

Đề phòng quân lạ xâm nhập biên giới phía lạ Quân Đội Nhân dân nhanh chóng xuất quân. 

 

Tàu ta ( chiếc màu đỏ , do diễn tập trên bộ , nên dùng xe buýt ) nhanh chóng tiếp cận tàu ngư 
phủ Quảng Ngãi (tàu trắng) và kịp thời cứu hộ. Các chiến sĩ đang mang những ngư dân bị 
thương lên tàu. 



 

Nữ cảnh sát biển xinh đẹp đang leo lên tàu lạ. 

 

Và khống chế các thủ phạm lạ đã xâm nhập hải phân Việt Nam và phá hoại tài sản công dân 
Việt Nam 

  



Tình huống thứ 2: Dàn khoan Lạ  .. 

Nước lạ  , mang dàn khoan lạ , sau khi gây rối ở biển lạ , đã tiến thêm một bước, tiến vào hải phận Việt 

Nam. Tình hình căng thẳng, Đất nước trong tình trạng báo động. Loa phóng thanh liên tục thông báo: 

“Đống bào chú ý! Đồng bào chú ý. Dàn khoan lạ đang cách Hà Nội 200 Hải Lý “ .. “Đang cách Hà Nội 100 

Hải Lý” .. “Đang cách Hà Nội 10 Hải Lý” .. “Dàn khoan lạ đang xâm nhập của biển  sông Hồng” …. 

 

Dàn khoan lạ xâm nhập, theo dòng sông Hồng , tiến vào Hà Nội , và ngang nhiên khoan dầu ở 
quãng trường Ba Đình. 

 



 

Người phát ngôn Việt Nam tỏ ra quan ngại về tình hình và tuyên bố “Việt Nam có đủ bằng cớ 
pháp lý và lịch sử trên quãng trường Ba Đình” và kêu gọi nước lạ “không nên làm nghiêm 
trọng thêm tình hình “. 



 

Người phát ngôn nước lạ tuyên bố  “Ba Đình là vùng đất không thể tách rời với nước lạ. 
Nước lạ hoàn toàn có bằng chứng lịch sử trên quãng trường này” .. Và khuyên “Các nước 
không liên quan không nên can thiệp làm phức tạp thêm tình hình”. 

  

 

Các chiến sĩ ta , noi gương Yết Kiêu, Dã Tượng .. dũng cảm tấn công dàn khoan lạ. 



 

Các chiến sĩ đặc nhiêm đu dây vào dàn khoan lạ . 

 

Nữ cảnh sát đặc nhiệm sửa soạn tấn công dàn khoan lạ. 



 

Với quả đấm thép , con cháu hai bà Trưng đã cho những người bạn lạ những bài học đích 
đáng 

  



 

Đội nữ đặc nhiệm khống chế những  thủy thủ lạ của dàn khoan lạ . 

 

 

 


