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Số 45  - Hình ảnh thời sự : 

Thành phố vũ Hán, Trung tâm của nạn dịch 
Coronavirus –        10  ảnh                                       
Vũ Hán là thành phố lịch sử nghìn năm của Trung Quốc, 
nằm ở trung tâm của quốc gia đông dân nhất thế giới.  Vũ 

Hán đang nổi lên là trung tâm lịch sử, kinh tế, công 

nghiệp hàng đầu Trung Quốc.  

 

 
 

Vũ Hán là trung tâm vận tải và công nghiệp của miền 

Trung Trung Quốc. 

 

 
 

Chính quyền đã áp dụng biện pháp phong tỏa thành phố 
nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, người dân bị 

cấm ra vào Thành phố Vũ Hán trừ trường hợp khẩn cấp 

Với dân số khoảng 11 triệu người, Vũ Hán ngày nay được 

biết đến là trung tâm kinh tế và tài chính của khu vực 

miền trung của Trung Quốc. 

 

 

 
 

Công dân Mỹ đang được dua ra  khỏi Vũ Hán. Hình ảnh 

được chụp tại Căn cứ Không quân March ở Riverside, 

California ngày 29/1. 

 

 
 

Nằm trong ngã ba sông Trường Giang và sông Hàn, biến 

Vũ Hán trở thành nút giao thông quan trọng kết nối với 

phần còn lại của toàn Trung Quốc 

 

 
 

Khách du lịch thường tới Vũ Hán vào mùa xuân và mùa 

thu, thăm quan các thắng cảnh nổi tiếng như Lầu Hoàng 

Hạc… 
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Trường Giang là con sông dài nhất Trung Quốc, sông 

chảy qua thành phố Vũ Hán mang lại vẻ đẹp kì vĩ thu hút 

khách du lịch ghé thăm. 

 
 

Vũ Hán được mệnh danh là "Chicago của Trung Quốc" 

bởi nhịp sống hiện đại và mức sống cao của người dân 

thành phố này. 

 

 
 
Kiến trúc của Đại học Vũ Hán là sự kết hợp hoàn hảo 

giữa phương Đông và phương Tây, giữa nét cổ điển và 

nét hiện đại, tạo nên một quần thể phong cảnh nguy nga 

lộng lẫy . 
 
 

 
 

Vũ Hán cũng là nơi bắt đầu cuộc Cách mạng Tân Hợi 

1911, khai sinh nước Trung Hoa Dân Quốc. Đây cũng là 

nơi diễn ra cuộc khởi nghĩa Vũ Xương dẫn tới sự sụp đổ 

của triều nhà Thanh, kết thúc thời kỳ quân chủ hàng 

nghìn năm tại Trung Quốc. 
  

                                         * 

 

                                            Lão Phan sưu tầm 
 
 
 


