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TT Biden sẽ gặp  iáo hoàng; thúc đẩy mức thuế tối thiểu toàn cầu tại  20 ở 

Rome 

Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ gặp Giáo hoàng Phanxicô vào ngày 29/10 trước khi tham dự hội nghị 

thượng đỉnh kéo dài hai ngày của các nhà lãnh đạo khối G20 ở Rome, ông Biden hy vọng rằng ở đó 

ông sẽ đạt được thỏa thuận về Mức thuế Tối thiểu Toàn cầu là 15%, một quan chức Nhà Trắng cho 

Reuters biết. (VOA, 14/10/2021) 

 ran: Mỹ để ngỏ khả năng dùng biện pháp quân sự, nếu ngoại giao không kết 

quả 

Nước Mỹ của ông Joe Biden hôm qua 13/10/2021 đã để ngỏ đe dọa phải dùng đến biện pháp 

quân sự với Iran trong trường hợp các hoạt động ngoại giao nhằm ngăn cản Teheran sở hữu vũ 

khí nguyên tử  thất bại. Đây là lần đầu tiên Washington hòa giọng với những cảnh báo của 

Israel. Hôm nay nhà đàm phán của Liên Hiệp Châu Âu đến Teheran, trong bối cảnh cả Hoa Kỳ 

lẫn châu Âu đều bắt đầu mất kiên nhẫn về hồ sơ này.  (RFI, 14/10/2021) 

Nhật Bản giải tán quốc hội, mở đường cho tổng tuyển cử 

Nhật Bản giải tán quốc hội hôm thứ Năm 14/10, tạo tiền đề cho một cuộc bầu cử vào cuối tháng, 

trong đó, tân Thủ tướng Fumio Kishida sẽ đối đầu với phe đối lập hiện ít được người dân ủng hộ 

trong cuộc đấu chọn ra người nào có thể làm tốt hơn để khắc phục nền kinh tế đang chịu tổn thất vì 

đại dịch. (VOA, 14/10/2021) 

Pháp ra sức đẩy lùi nguy cơ vùng ảnh hưởng ở châu Phi bị Nga lấn chiếm 

Các tờ báo lớn ra tại Pháp hôm nay, 14/10/2021 hầu như đều dành tựa lớn trang nhất cho các 

chủ đề liên quan đến các vấn đề nội bộ Pháp, với Le Monde và La Croix chú ý đến địa hạt xã 

hôi, trong lúc Libération quan tâm đến thể thao và Les Echos đến kinh tế. Trong toàn cảnh đó, 

Le Figaro đã đặc biệt xoáy mạnh trên khía cạnh ngoại giao với một chủ đề nóng bỏng về việc 

Nga không còn che giấu ý đồ can thiệp vào vùng ảnh hưởng của Pháp tại châu Phi.  

(RFI, 14/10/2021) 

Thế vận hội Bắc Kinh sẵn sàng nhận ngọn lửa Olympia song cũng lo ngại về 

biểu tình 

Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh 2022 sẽ trở thành tâm điểm chú ý với nghi lễ thắp đuốc tại di tích 

Olympia của Hy Lạp vào thứ Hai 18/10, trong khi những tiếng nói phản đối Thế vận hội vẫn tiếp 

tục trở nên lớn hơn do vấn đề nhân quyền của Trung Quốc. (VOA, 14/10/2021) 

TT Nga Putin đề nghị tăng xuất khẩu khí đốt cho Liên Âu 

Tổng thống Nga Vladimir Putin đề xuất tăng xuất khẩu khí đốt cho Liên Âu, hôm qua 

13/10/2021, sau khi đưa ra nhiều bình luận về tình hình giá khí đốt tăng mạnh tại châu Âu và 

khẳng định Matxcơva không có lỗi. Theo nguyên thủ Nga, nguyên nhân là do chính sách năng 

lượng của các nước Liên Hiệp Châu Âu. (RFI, 14/10/2021) 

 SE N cân nhắc không mời lãnh đạo quân đội Myanmar dự hội nghị thượng 

đỉnh 

Ngoại trưởng các nước Đông Nam Á sẽ thảo luận trong ngày thứ Sáu 15/10 về việc không mời lãnh 

đạo chính quyền quân sự Myanmar Min Aung Hlaing dự hội nghị thượng đỉnh sắp tới của khối 

ASEAN, các nguồn tin nói với Reuters, giữa lúc áp lực đang gia tăng đối với chính quyền quân sự 

hòng đòi họ tuân thủ một lộ trình hòa bình đã đạt được.  (VOA, 14/10/2021) 



Căng thằng Trung Quốc – Đài Loan: Đài bắc cảnh báo mạnh mẽ đáp trả 

Bộ trưởng Quốc Phòng Đài Loan, Khâu Quốc Chinh (Chiu Kuo Cheng) ngày 14/10/2021 cảnh 

báo sẽ có những biện pháp trả đũa mạnh mẽ nếu chiến đấu cơ Trung Quốc bay quá sâu vào vùng 

nhận dạng phòng không của Đài Loan. Bắc Kinh giải thích các phi vụ của bên Không Quân “chỉ 

nhằm” bảo vệ hòa bình và ổn định. (RFI, 14/10/2021) 

Căn cứ hải quân Ream: Mỹ tố Cam Bốt thiếu minh bạch về hoạt động của 

Bắc Kinh 

Hoa Kỳ hôm 13/10/2021 tố cáo Cam Bốt thiếu minh bạch về các hoạt động xây dựng của Trung 

Quốc tại Ream, căn cứ hải quân lớn nhất của nước này, đồng thời thúc giục chính phủ 

Phnompenh thông báo cho dân chúng toàn bộ những can dự về quân sự của Bắc Kinh tại nơi 

đây. (RFI, 14/10/2021) 

Triều Tiên,  àn Quốc đua nhau phô diễn vũ khí thông qua triển lãm quân sự 

Hàn Quốc sẽ tổ chức hội chợ quốc phòng cách niên tại Seoul vào tuần tới, chỉ vài ngày sau khi 

Triều Tiên mở một cuộc triển lãm quân sự rất bất thường mà các nhà phân tích cho rằng có thể đó là 

cách nhằm giảm sự chú ý tới hội chợ của Seoul, trong bối cảnh hai bên đang gia tăng chạy đua vũ 

trang. (VOA, 14/10/2021) 

Mỹ tặng thêm vắc-xin cho Việt Nam, nâng tổng số thành 9,5 triệu liều 

Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội hôm 13/10 cho biết cơ chế chia sẻ vắc-xin toàn cầu COVAX đã chuyển 

giao cho Việt Nam thêm gần 2 triệu liều vắc xin Pfizer-BioNTech do Mỹ trao tặng nhằm hỗ trợ Việt 

Nam ứng phó với COVID-19.  (VOA, 14/10/2021) 

Trung Quốc:  iá sản xuất tăng cao nhất tính từ 25 năm qua 

Chỉ số giá sản xuất đã tăng mạnh ở Trung Quốc. Theo dữ liệu Cơ quan Thống kê Quốc gia 

(SNB) công bố hôm nay 14/10/2021, giá sản xuất đã tăng 10,7% trong tháng 9 vừa qua, mức 

tăng cao kỷ lục trong vòng 25 năm, do giá nguyên vật liệu sản xuất tăng, đặc biệt là than đá, 

nguồn nhiên liệu sản xuất điện chủ yếu ở Trung Quốc.  (RFI, 14/10/2021) 

Nhật Bản: Đảng cầm quyền kêu gọi tăng mạnh ngân sách quân sự 

Trong chương trình tranh cử cho kỳ bầu cử lập pháp ngày 31/10/2021, đảng bảo thủ cầm quyền 

ở Nhật Bản hôm nay 13/10/2021 kêu gọi tăng đáng kể chi tiêu quân sự. Tokyo đang lo ngại về 

sự trỗi dậy của Trung Quốc và mối đe dọa hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Bộ Quốc Phòng Nhật 

Bản muốn Quốc Hội thông qua một khoản ngân sách tương đương 50 tỷ đô la cho năm tài chính 

tới đây. (RFI, 13/10/2021) 

Liên  iệp Châu Âu trợ giúp "người dân  fghanistan" một tỷ euro 

Đúng vào lúc các đại diện của tân chính quyền Taliban lần đầu tiên tiếp xúc với phái bộ Liên 

Hiệp Châu Âu và Hoa Kỳ tại Doha hôm 12/10/2021, Liên Âu thông báo dành một tỷ euro cho 

chương trình trợ giúp « người dân Afghanistan » và các nước láng giềng, với mục tiêu trước hết 

là để tránh xảy ra khủng hoảng nhân đạo. (RFI, 13/10/2021) 

David Card, Joshua  ngrist và  uido  mbens đoạt giải Nobel Kinh tế học 

Ba nhà kinh tế người Mỹ vừa được trao giải Nobel Kinh tế cho các công trình nghiên cứu đưa ra kết 

luận từ các thử nghiệm không định trước, hay còn gọi là "các thử nghiệm tự nhiên". 

Không như các giải Nobel khác, giải kinh tế không được lập ra theo di chúc của Alfred Nobel, mà 

do ngân hàng trung ương Thụy Điển lập ra năm 1968 để tưởng nhớ ông. (BBC, 11/10/2021) 

 



Tập Cận Bình thề 'thống nhất' với Đài Loan 

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nói trong một bài phát biểu rằng "việc thống nhất" với Đài 

Loan "phải được thực hiện". 

Ông nói thêm: "Tái thống nhất" trong hòa bình đáp ứng tốt nhất lợi ích chung của người dân Đài 

Loan, nhưng Trung Quốc sẽ bảo vệ chủ quyền và sự thống nhất của mình. (BBC, 9/10/2021) 

Covid-19 : Đóng cửa quá lâu, Việt Nam mất nhiều « khách sộp » 

Việt Nam dự kiến có đủ vac-xin chống Covid vào đầu năm 2022, và chính quyền cố gắng tỏ ra 

lạc quan. Nhưng nhiều nhà sản xuất bị thiệt hại vì phong tỏa đã rời đi, và nhiều thương hiệu 

(trong đó có Nike và Adidas) muốn dịch chuyển ra khỏi Việt Nam một thời gian. 

(RFI, 09/10/2021) 

Trung Quốc hối thúc  oa Kỳ hủy bỏ các trừng phạt thuế quan 

Ngày 09/10/2021, Trung Quốc cho biết đã đề nghị Hoa Kỳ hủy bỏ các quy định áp thuế nhập 

khẩu cao trong cuộc thảo luận giữa đại diện thương mại của hai nước. (RFI, 09/10/2021) 

Liên  iệp Châu Âu lập chiến lược mới để gia tăng hiện diện ở Ấn Độ-Thái 

Bình Dương 

Phát biểu trong buổi giới thiệu, ông Josep Borrell, người đứng ngành ngoại giao châu Âu nhấn 

mạnh : “Trọng tâm của thế giới dịch chuyển sang khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương về mặt địa-kinh 

tế cũng như địa-chính trị. Tương lai của Liên Hiệp Châu Âu và của khu vực Ấn Độ-Thái Bình 

Dương liên quan chặt chẽ với nhau”. (RFI, 08/10/2021) 


