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Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ: Trung Quốc hung hăng hơn giữa đại dịch 

Thế giới nhìn thấy Trung Quốc trở nên “hung hăng hơn|” trong đại dịch COVID-19, 

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper nói, nhắc tới việc Bắc Kinh triển khai quân 

đội dọc theo Đường ranh Kiểm soát Thực sự với Ấn Độ và việc Trung Quốc hành 

động “không phù hợp với chuẩn mực quốc tế.” 

Họ thực sự ra tay quá đáng và chúng ta thấy họ tiếp tục nỗ lực và sử dụng sức mạnh 

tại Biển Đông,” ông nói hôm 5/8.  (VOA, 08/08/2020) 

Virus corona: Sự trở lại bí ẩn của Covid-19 ở Việt Nam 

Vào giữa tháng Bảy, Việt Nam vẫn tỏa sáng với tư cách là một nước không Covid-19. 

Không có trường hợp tử vong nào được báo cáo và nhiều tháng không có ca lây 

nhiễm tại địa phương. 

Người hâm mộ kéo đến các sân vận động bóng đá, trường học mở cửa trở lại và 

khách quay lại quán cà phê yêu thích của họ. 

Nhưng đến cuối tháng 7, Đà Nẵng là tâm chấn của một đợt bùng phát virus corona 

mới, mà các nhà khoa học chưa tìm được câu trả lời về nguồn gốc của nó. Các ca 

nhiễm đột ngột tăng sau 99 ngày liên tiếp không có ca lây nhiễm trong cộng đồng 

nào. 

Tuần trước, thành phố đã chứng kiến ca tử vong do Covid-19 đầu tiên của Việt Nam, 

con số kể từ đó đã tăng lên 10.  (BBC, 8 tháng 8 2020) 

Pfizer sản xuất thuốc chống COVID cho Gilead 

Công ty Pfizer ngày 7/8 cho biết ký một thỏa thuận kéo dài nhiều năm để sản xuất 

thuốc remdesivir chữa trị COVID cho công ty dược Gilead Sciences vốn đang chịu áp 

lực về việc cung cấp thuốc chống virus. 

Gilead nói mạng lưới sản xuất thuốc của họ đã tăng lên hơn 40 công ty tại Bắc Mỹ, 

Châu Âu và Châu Á để tăng thêm khả năng.  (VOA, 08/08/2020) 

Tranh chấp dầu khí trên Biển Đông: Sức ép của Trung Quốc khiến Việt Nam 

mất 1 tỷ USD? 

Việt Nam đã đồng ý trả khoảng 1 tỷ USD cho hai công ty dầu khí nước ngoài sau khi 

huỷ bỏ các hoạt động khai thác của họ trên Biển Đông trước sức ép của Trung Quốc. 

Một nguồn tin đáng tin cậy trong ngành dầu khí cho biết rằng công ty dầu khí nhà 

nước Việt Nam (PetroVietnam) sẽ trả tiền đền bù cho Repsol của Tây Ban Nha và 

Mubadala của Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất theo các thoả thuận “chấm 

dứt” và “bồi thường.” 

Công ty năng lượng Rosneft có phần lớn vốn của chính phủ Nga cũng được cho 
là đã phải dừng thăm dò một giếng khoan ngoài khơi Việt Nam trước sức ép 
của Trung Quốc.  (VOA, 07/08/2020) 



Trump ký lệnh cấm TikTok, WeChat 

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một lệnh hành pháp để cấm giao dịch với công 

ty mẹ của TikTok, ByteDance. 

Lệnh hành pháp nói rằng Hoa Kỳ "phải có hành động tích cực chống lại các chủ sở 

hữu của TikTok để bảo vệ an ninh quốc gia của chúng ta". 

Theo lệnh này, bắt đầu sau 45 ngày, bất kỳ giao dịch nào của Hoa Kỳ với ByteDance 

sẽ bị cấm.  (BBC, 6 tháng 8 2020) 

Nổ tại Beyrouth : Quốc tế chung tay hỗ trợ Liban, công luận đòi chính phủ từ 

chức 

Quốc tế nỗ lực hỗ trợ Liban hai ngày sau vụ nổ kho hóa chất tại cảng Beyrouth. Paris 

gửi 25 tấn thiết bị y tế và bác sĩ và nhân viên cứu hộ đến hiện trường. Tổng thống 

Pháp ngày 06/08/2020 là nguyên thủ đầu tiên đặt chân đến Beyrouth, thủ đô Liban, 

vừa hứng chịu tai nạn khủng khiếp. 

Vụ nổ làm ít nhất 137 người thiệt mạng, hơn 5.000 người bị thương, đẩy 300.000 

người vào cảnh vô gia cư. Người dân Liban trong và ngoài nước quy trách nhiệm cho 

tầng lớp lãnh đạo "tham ô và vô trách nhiệm".  (RFI, 06/08/2020) 

Biển Đông: Phát hiện Mỏ Kèn Bầu 'lớn nhất' lịch sử, VN có lo TQ can thiệp? 

Ngành dầu khí Việt Nam vừa công bố phát hiện một mỏ dầu khí - Mỏ Kèn Bầu - 

được cho là lớn nhất trong lịch sử của ngành trên Biển Đông. 

Kế hoạch khai thác mỏ này như thế nào? Và liệu rằng Việt Nam có nguy cơ lại bị 

Trung Quốc đe dọa đến mức phải từ bỏ việc phát triển mỏ khí này?                     

(BBC, 5 tháng 8 2020) 

Covid-19 tại Pháp: Nguy cơ dịch không thể kiểm soát được 

Dịch Covid-19 tại Pháp có thể tái bùng phát mà không thể kiểm soát được, đó là cảnh 

báo của Hội đồng Khoa học, cố vấn cho chính phủ về phòng chống dịch virus corona. 

Hôm qua, 04/08/2020, Hội đồng Khoa học nói rõ: “ Virus lan truyền ngày càng 

mạnh, do người dân ngày càng lơ là các biện pháp giãn cách xã hội và ngăn chận lây 

nhiễm”.  (RFI, 05/08/2020) 

Mỹ củng cố khả năng tên lửa, Trung Quốc trong tầm ngắm 

Lần thứ hai, trong vòng 6 tháng, Mỹ thử thành công tên lửa liên lục địa (ICBM) 

Minuteman III vào ngày 04/08/2020. Tên lửa được trang bị ba đầu đạn, phóng từ căn 

cứ không quân Vandenberg, bang California và bay được 6.760 km sau đó rơi xuống 

quần đảo Marshall ở Thái Bình Dương. Tương tự lần thử ngày 05/02, Không Quân 

Mỹ khẳng định vụ thử đã được lên kế hoạch từ nhiều tháng và không “nhằm đáp trả 

hoặc phản ứng về những sự kiện trên thế giới hoặc căng thẳng trong vùng”. 

Tuy nhiên, khó có ai tin vào phát biểu này khi nhìn vào những căng thẳng trong thời 

gian gần đây với Bắc Kinh, đặc biệt là tham vọng trở thành cường quốc quân sự của 

Trung Quốc. (RFI, 05/08/2020) 



Một phái đoàn cao cấp nhất của Mỹ kể từ 1979 sẽ thăm Đài Loan 

Sắp tới đây, Hoa Kỳ sẽ cử đến Đài Loan phái đoàn cao cấp nhất kể từ năm 1979, tức 

là kể từ khi Washington cắt đứt bang giao với Đài Bắc và chỉ công nhận chính phủ ở 

Bắc Kinh là đại diện duy nhất của Trung Quốc.  (RFI, 05/08/2020) 

Vi n Đông Nga: D n Khabarovsk tiếp t c thách thức Putin 

Bùng lên từ gần một tháng nay, những cuộc biểu tình chống chính quyền trung ương 

của người dân thành phố Khabarovsk ở miền Viễn Đông Nga vẫn tiếp diễn. Hôm 

01/08/2020 vừa qua, đoàn người tuần hành trên đường phố Khabarovsk, dù không 

đông như những ngày đầu, nhưng c ng vẫn tập hợp được khoảng 20.000 người.  
(RFI, 05/08/2020) 


