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Apple dời sản xuất khỏi Trung Quốc: Chuyện không dễ? 

Apple „đã mọc rễ ở Trung Quốc‟ với hệ thống sản xuất tại đây chiếm gần một 
nửa trong tổng số 800 cơ sở sản xuất cho Apple trên toàn cầu, gần 250.000 
nhân công và 200 nhà cung ứng, Giáo sư-Tiến sĩ Khương Hữu Lộc, giảng dạy 
chương trình Quản trị Kinh doanh thuộc Keller Graduate School of 
Management và có kinh nghiệm làm quản lý tài chính cho các tập đoàn lớn ở 
Mỹ, nói với VOA. 

“Di dời tốn kém nhiều và sẽ mất nhiều thời gian mới sinh lợi, cho nên họ mới 
chần chừ như vậy,” ông nói. 

Ngoài ra, một lợi thế nữa của Trung Quốc đối với Apple là nguyên vật liệu như 
nhựa, sắt, thép có sẵn tại chỗ, nhân công dồi dào, theo lời vị giáo sư này.  
(VOA, 05/09/2020) 

Bắc Triều Tiên chuẩn bị phóng tên lửa từ tàu ngầm 

Trung Tâm Nghiên Cứu Chiến Lược và Quốc Tế CSIS của Mỹ ngày 04/092020 

công bố ảnh vệ tinh cho thấy có dấu hiệu Bắc Triều Tiên chuẩn bị tiến hành phóng 

tên lửa đạn đạo tầm trung từ tàu ngầm. Từ tháng 10/2019 Bình Nhưỡng đã khẳng 

định thử nghiệm thành công loại tên lửa mới nói trên trong mục tiêu tăng cường 

khả năng phòng thủ.  (RFI, 05/09/2020) 

Ấn Độ và Trung Quốc thỏa thuận làm giảm căng thẳng ở biên giới 

Reuters hôm nay 05/09/2020 dẫn lời bộ trưởng Quốc Phòng Ấn Độ cho biết đôi 

bên đã thỏa thuận với nhau về việc làm giảm bớt căng thẳng ở khu vực biên giới, 

không bên nào làm phức tạp thêm tình hình. Tuyên bố trên đây được đưa ra sau 

cuộc gặp gỡ với đồng nhiệm Trung Quốc tại Matxcơva hôm qua.  

(RFI, 05/09/2020) 

Chiến dịch cấm ứng dụng TQ của Ấn Độ là cơ hội cho các tập đoàn công nghệ 

Mỹ 

Hôm thứ Tư 2/9, Ấn Độ tuyên bố cấm 118 ứng dụng Trung Quốc kể cả games của 

Tencent và NetEase cũng như các dịch vụ của Baidu và Ant Group có liên hệ tới gã 

khổng lồ công nghệ Trung Quốc, Alibaba. 

Reuters trích dẫn Bộ Công nghệ Ấn Độ nêu lý do cho rằng những ứng dụng này là 

một mối đe dọa đối với an ninh và chủ quyền của Ấn Độ. (VOA, 05/09/2020) 

Iran có trữ lượng uranium làm giàu gấp 10 lần giới hạn cho phép 

Số lượng uranium làm giàu mà Iran đang tích trữ nhiều gấp 10 lần giới hạn quy định 

trong hiệp ước Vienna năm 2015, theo báo cáo của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử 

Quốc tế (AIEA) mà AFP tham khảo được hôm 04/09/2020. 



Dưới áp lực của Mỹ, Iran đã phải cho phép AIEA vào một trong hai địa điểm 

nguyên tử, bị nghi ngờ là đã có hoạt động mà không khai báo trong quá khứ. Các 

thanh tra đã lấy mẫu, kết quả phân tích phải chờ ba tháng nữa. (RFI, 05/09/2020) 

Covid-19: WHO mở điều tra về quá trình thế giới đối phó với đại dịch 

Hôm qua, 03/09/2020, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) chính thức tiến hành điều tra về 

phương thức thế giới đối phó với đại dịch Covid-19, khiến hơn 863.000 người chết. 

WHO hứa « minh bạch hoàn toàn » về các hồ sơ liên quan. 

Tháng 5/2020, hội nghị toàn thể các thành viên của Tổ chức Y tế Thế giới thống nhất 

về nguyên tắc sẽ tiến hành một cuộc điều tra độc lập về đại dịch Covid-19, một trong 

các khủng hoảng y tế nghiêm trọng nhất với nhân loại, nhằm rút ra các kinh nghiệm 

cho tương lai. Tháng 7/2020, WHO thông báo lập Ủy ban Đánh giá Độc lập, dưới sự 

đồng chủ tọa của cựu thủ tướng New Zealand, Helen Clark, và cựu tổng thống 

Liberia, Ellen Johnson Sirleaf. 

Trong việc tổ chức đối phó toàn cầu với đại dịch Covid-19, WHO bị rất nhiều chỉ 

trích, đặc biệt là trong giai đoạn đầu tiên, bị cáo buộc là đã chậm trễ trong việc tuyên 

bố « tình trạng khấp cấp toàn cầu », chỉ được đưa ra vào ngày 30/01/2020, trong lúc 

dịch bệnh đã được phát hiện lần đầu tiên tại Trung Quốc vào cuối tháng 12/2019. 

WHO cũng bị phê phán là đưa ra nhiều khuyến cáo mâu thuẫn, liên quan đến con 

đường lây truyền virus, hay trong việc đeo khẩu trang. 

Định chế quốc tế này cũng bị dư luận lên án là đã tỏ ra quá mức dễ dãi với Trung 

Quốc.  (RFI, 04/09/2020) 

 

 

 

 

 


