
THỜI SỰ TRONG TUẦN QUA 

Phái đoàn ngoại giao Nga mô tả ‘cuộc di cư’ của người nước ngoài khỏi Triều 

Tiên 

Phái đoàn ngoại giao của Nga tại Triều Tiên hôm 1/4 phàn nàn về tình trạng thiếu hụt trầm trọng 

các mặt hàng thiết yếu như thuốc men, các vấn đề về chăm sóc sức khỏe và những hạn chế vì đại 

dịch mà họ cho rằng đã lên đến mức độ nghiêm trọng chưa từng có, theo Reuters. 

Trong một bài đăng trên Facebook, phái đoàn ngoại giao Nga cho biết các nhà ngoại giao nước 

ngoài đã nhanh chóng rời khỏi Triều Tiên, và mô tả đây là “một cuộc di cư” khiến cho chỉ còn chưa 

đầy 290 người nước ngoài còn ở lại đây. (VOA, 01/04/2021) 

Nga – Trung liên kết chống phương Tây : Sự đối đầu giữa chuyên chế và dân 

chủ ? 

Hoa Kỳ và phương Tây đồng loạt ban hành các biện pháp trừng phạt nhắm vào Trung Quốc 

trong hồ sơ Duy Ngô Nhĩ. Nga và Trung Quốc cùng tuyên bố hợp tác với nhau để đẩy lùi những 

áp lực do phương Tây áp đặt. Một thế lưỡng cực mới đã hình thành ? Một cuộc chiến lạnh mới 

lại bắt đầu ? (RFI, 01/04/2021) 

Miến Điện : Quân đội kêu gọi một tháng ngưng bắn, Trung Quốc bác ý kiến 

trừng phạt 

Quân đội Miến Điện tối qua 31/03/2021 kêu gọi ngưng bắn một tháng đối với các lực lượng 

thiểu số nổi dậy ủng hộ người biểu tình. Trong khi đó tại Hội Đồng Bảo An hôm qua, Trung 

Quốc bác bỏ mọi ý định trừng phạt tập đoàn quân sự, tuy đặc sứ Liên Hiệp Quốc về Miến Điện 

đã cảnh báo về nguy cơ xảy ra nội chiến. (RFI, 01/04/2021) 

Đại d ch  ovid   u đi   một số nước  U 

Tình hình đại dịch Covid-19 cuối tháng 3 sang đầu tháng 4/2021 đang xấu đi nghiêm trọng ở một 

loạt nước châu Âu. (BBC, 01/04/2021) 

Covid-19: Brazil lún sâu vào thảm k ch, tổng thống Bolsonaro vẫn dửng dung 

Ngày qua ngày, từ kỷ lục này qua kỷ lục khác từ lây nhiễm đến tử vong, Brazil ngày càng lún sâu 

vào cuộc khủng hoảng y tế đã vuột khỏi tầm kiểm soát. Theo số liệu chính thức vào hôm qua, 

31/03/2021, trong vỏn vẹn 30 ngày, từ 01 cho đến 30/03, đã có 66.573 người bị chết vì Covid-19, 

một thảm họa chết người chưa từng thấy tại quốc gia Nam Mỹ này.  

Thế mà ông Bolsonaro, v  tổng thống cực hữu của Brazil vẫn bình chân như vại, dù b  cáo 

buộc là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng hiện nay. (RFI, 01/04/2021) 

Biển Đông : Mỹ- Philippines thảo luận về tàu Trung Quốc   Đá Ba Đầu 

Các quan chức an ninh Hoa Kỳ và Philippines đã điện đàm hôm 31/03/2021 bày tỏ mối quan 

ngại chung về các hoạt động đáng ngại của Bắc Kinh ở Biển Đông, đặc biệt là sự kiện hàng trăm 

tàu Trung Quốc tập trung tại Đá Ba Đầu. Cũng trong hôm qua Canada thông báo một chiến hạm 

của nước này đã đi qua vùng biển Trường Sa. (BBC, 01/04/2021) 

LHQ tố cáo Bắc Triều Tiên tiến hành tin tặc kiếm tiền phát triển vũ khí hủy 

diệt 

Bắc Triều Tiên đã đánh cắp hơn 300 triệu đô la từ thị trường tiền ảo để tài trợ cho chương trình 

phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt. Trong báo cáo được công bố ngày 31/03/2021, ủy ban theo 



dõi trừng phạt về Bắc Triều Tiên của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc khẳng định Bình 

Nhưỡng vẫn luôn vi phạm các nghị quyết được thông qua năm 2020. (RFI, 01/04/2021) 

Khí đốt, vũ khí đ a chính tr  đáng gờm của tổng thống Nga Vladimir Putin 

Xuất khẩu năng lượng và dự án đường ống dẫn khí ga Nord Stream 2 là một phương tiện để điện 

Kremlin gây ảnh hưởng với châu Âu và tác động đến mối quan hệ Âu - Mỹ. Đây là nhận định 

của nhà báo Isabelle Lasserre trong bài viết trên trang Quốc tế của báo Le Figaro.                  

(RFI, 01/04/2021) 

Hoa Kỳ cam kết bảo vệ nhân quyền « trên khắp thế giới » 

Chính phủ của tổng thống Mỹ Joe Biden cam kết bảo vệ nhân quyền ở « khắp nơi » trên thế giới, 

kể cả tại những nước đối tác của Hoa Kỳ, khác với chính sách ngoại giao mang tính chọn lọc và 

« im lặng » của người tiền nhiệm Donald Trump. (RFI, 31/03/2021) 

Nato chặn máy bay Nga '10 lần trong một ngày' 

Nato đã 10 lần điều tiêm kích trong vòng 6 giờ đồng hồ vào hôm thứ Hai để đáp lại các chuyến bay 

"gia tăng bất thường" của Nga ở một số khu vực, theo thông báo vào hôm thứ Ba của liên minh 

quân sự này.  (BBC, 31/03/2021) 

Covid-19: WHO kêu gọi điều tra thêm về giả thuyết virus rò rỉ tại Trung 

Quốc 

Giám đốc Tổ Chức Y Tế Thế Giới WHO hôm qua, 30/03/2021, đã kêu gọi một cuộc điều tra mới về 

giả thuyết virus gây ra đại dịch Covid-19 thoát ra từ một phòng thí nghiệm ở Trung Quốc và chỉ 

trích việc thiếu khả năng tiếp cận dữ liệu của các chuyên gia quốc tế. (BBC, 31/03/2021) 

Lãnh đạo 23 nước ủng hộ một hiệp ước quốc tế về đại d ch 

Các nhà lãnh đạo của 23 nước cùng với Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) hôm nay 30/03/2021 ủng 

hộ ý tưởng lập ra một hiệp ước quốc tế để giúp thế giới đối phó với các cuộc khủng hoảng dịch tễ 

trong tương lai, như đại dịch virus corona đang hoành hành trên toàn cầu. (BBC, 30/03/2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


