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Trung Quốc bồi đắp các đảo ở Trường Sa. Ảnh ngày 11/05/2015.DR 

Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) ngày 21/07/2015 loan báo, hạm đội Nam Hải 

đã tiến hành diễn tập đổ bộ quy mô « nhằm rèn luyện năng lực chiến đấu » tại Biển Đông, trong 

khi tình hình vẫn đang căng thẳng với các nước láng giềng. 

Cuộc tập trận lớn này huy động một lữ đoàn đổ bộ, thủy quân lục chiến và các đơn vị trực thăng 

của Hải quân ; theo CCTV là nhằm thử nghiệm khả năng phối hợp giữa nhiều lực lượng trong 

điều kiện bắn đạn thật. 

Ji Hongtao, chỉ huy trưởng lực lượng đổ bộ cho biết lần đầu tiên tàu đổ bộ đệm khí loại mới « 

Bison » được mang ra sử dụng trong cuộc diễn tập, đã thành công trong việc đưa quân đổ bộ phá 

vỡ vòng vây, đạt được mục tiêu dự kiến. 

Lực lượng đổ bộ là « quân đỏ » phải chiến đấu trong bóng tối, trong khi các cuộc tấn công của kẻ 

thù là « quân xanh » liên tục diễn ra. Không quân và đơn vị đổ bộ phối hợp sử dụng cả hỏa tiễn 

phòng không và đại bác bắn vào máy bay địch, đồng thời « quân đỏ » còn phải đối phó với các 

đợt tiến công dữ dội của các chiến hạm và tàu ngầm của « quân xanh ». Sau một ngày hai đêm, 

lực lượng đổ bộ hoàn toàn làm chủ được tình hình. 

Đài truyền hình Trung Quốc không cho biết cụ thể địa điểm diễn tập. 



Theo CCTV, tàu đổ bộ đệm khí đã trở thành lực lượng chủ đạo của Trung Quốc để đưa quân đến 

các khu vực cần bảo vệ. Loại tàu đổ bộ « Bison » (hay Zuhr) là thủy phi cơ quân sự lớn nhất thế 

giới, có thể chở theo ba chiếc xe tăng hạng nặng mỗi chiếc gần 150 tấn, hoặc mười xe bọc thép 

và 140 binh sĩ. 

Cuộc tập trận này diễn ra sau khi tân chỉ huy trưởng Hạm đội Thái Bình Dương Hoa Kỳ thực 

hiện chuyến bay giám sát kéo dài bảy tiếng đồng hồ tại Biển Đông, trên một phi cơ trinh sát hiện 

đại nhất của Mỹ. 

Nhật Bản trong báo cáo quốc phòng thường niên đã nhấn mạnh, Trung Quốc là mối đe dọa trong 

tình hình khu vực đang căng thẳng. Trang mạng The Inquirer của Philippines khi đưa lại tin của 

CCTV cũng bày tỏ quan ngại trước nguy cơ nổ ra xung đột vũ trang tại Biển Đông. 

  


