


Đêm đầy sao đẹp thật!



An An thường mơ về việc có thể trèo lên cao.
Đủ cao để hái những vì sao trên trời.



Vào một đêm nọ, một tia sáng 
lướt qua cửa sổ phòng ngủ của An An.
An An kinh ngạc nhìn ra một 
chiếc tàu vũ trụ bên ngoài.

“Hãy hái những vì sao!”

“Hoan hô!”



Vào một đêm nọ, một tia sáng 
lướt qua cửa sổ phòng ngủ của An An.
An An kinh ngạc nhìn ra một 
chiếc tàu vũ trụ bên ngoài.

“Trung Quốc!”

Tàu vũ trụ bay lên cao.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, An An thấy Trung Quốc trên Trái Đất.



“Hãy đi bộ ngoài không gian!” 

Sau khi bay một hồi, tàu vũ trụ dừng lại,
trôi giữa không gian như con thuyền giữa biển.
An An mặc bộ đồ phi hành gia và 
bước ra khỏi con tàu vũ trụ cùng với Nhà du hành vũ trụ.





Cuối cùng An An đã học được các kỹ năng đi bộ ngoài không gian.

“Nhìn này, 
       như thế tớ đang bơi vậy!”



“Vệ tinh nhân tạo!”



Tàu vũ trụ chở hàng 
Thiên Châu

Tên lửa đẩy Trường Chinh



Tàu vũ trụ có người lái 
Thần Châu

Trạm không gian 
Thiên Cung



Phát hiện tài nguyên

An ninh ngoài không gian có quan 
hệ mật thiết với 
cuộc sống hàng ngày của chúng ta.

Theo dõi thời tiết



Thăm dò địa cực

An ninh ngoài không gian có quan 
hệ mật thiết với 
cuộc sống hàng ngày của chúng ta.

Thám hiểm biển sâu

Giao tiếp toàn cầu



“Nhìn kìa, 
    đây là Vệ tinh của Trung Quốc!”

Hệ thống Vệ tinh Dẫn đường 
Bắc Đẩu



“Nhìn xem, 
   đây là trạm không gian của Trung Quốc!” 

Trạm không gian Thiên Cung
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“Chà, những thành tựu thật tuyệt!”

Trung Quốc thành công 
ra mắt vệ tinh đầu tiên.

Tàu vũ trụ có người lái 
Thần Châu 5 
được ra mắt thành công.

Tàu vũ trụ có người lái 
Thần Châu 6 
được ra mắt thành công.

Hệ thống Vệ tinh 
Dẫn đường Toàn cầu Bắc Đẩu được hoàn thành.

Tàu vũ trụ có người lái Thần Châu 13 
đã cập bến 
Trạm không gian Thiên Cung thành công.



“Đây là thành quả của sự nỗ lực của nhiều thế hệ.”
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Tàu thăm dò Mặt Trăng 
Thường Nga 1 của Trung Quốc 
đã thành công 
đi vào quỹ đạo của Mặt Trăng.

Các phi hành gia của Tàu vũ 
trụ có người lái Thần Châu VII 
đã đi bộ ngoài không gian.

Mô-đun phòng thí nghiệm 
không gian Thiên Cung 1 
đã được ra mắt thành công.

Tàu thăm dò Thường Nga 4 hạ cánh 
trên Mặt Trăng.

Nhiệm vụ Sao Hỏa Thiên 
Vấn 1 được khởi động.

Hệ thống Vệ tinh 
Dẫn đường Toàn cầu Bắc Đẩu được hoàn thành.



Đóng góp của Đặc khu 
Hành chính Hồng Kông

Vật liệu vũ trụ do trường Đại 
học Bách Khoa Hồng Kông đồng phát triển.

Hệ thống camera

Thiết bị thu thập mẫu vật



Những “ngôi sao” trên bầu trời thật đáng kinh ngạc!



“Tặng bạn.
Bạn cũng có thể đóng góp vào hoạt 
động khám phá không gian của Trung Quốc 
khi bạn lớn lên!



  “Cảm ơn Phi hành gia!



Quan điểm Toàn diện 
về An ninh Quốc gia

Lấy an ninh nhân 
dân làm mục đích trọng tâm

an ninh 
chính trị

an ninh nội địa

an ninh kinh tế

an ninh văn hóaan ninh quân sự

Việc lấy an ninh kinh 
tế làm nền móng

Thúc đẩy 
an ninh quốc tế

Lấy an ninh quân sự, 
khoa học và công nghệ, 
văn hóa và cộng đồng 

làm phương tiện đảm bảo

Lấy việc hoàn thành 
an ninh chính trị làm 

nhiệm vụ cơ bản



an ninh xã hội

an ninh khoa học và công nghệ

an ninh vùng cực

an ninh
sinh thái

an ninh 
biển sâu

an ninh không gian

an ninh tài nguyên

an ninh 

lợi ích nước ngoài

an ninh 
hạt nhân

an ninh mạng

an toàn sinh học



Chính phủ Đặc khu Hành chính Hồng Kông

Ngày Giáo dục An ninh Quốc gia

để biết thêm thông tin


