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Biến thể Delta khiến Mỹ duy trì hạn chế du hành với khách quốc tế 

Mỹ sẽ không gỡ bỏ bất cứ lệnh hạn chế du hành hiện hữu nào ‘tại thời điểm này’ vì những quan 

ngại về biến thể Delta lây nhiễm cao và số ca COVID tại Mỹ đang tăng cao, Tòa Bạch Ốc xác nhận 

ngày 26/7. (VOA, 27/07/2021) 

Tunisia: Biểu tình khiến thủ tướng bị mất ghế và tổng thống tự nắm quyền 

Tổng thống Tunisia Kais Saied sa thải Thủ tướng Hichem Mechichi, và nói sẽ trực tiếp điều hành đất 

nước chống dịch Covid sau các cuộc biểu tình và đình công rộng khắp. 

Ông Saied, người thắng cử lên cầm quyền hồi 2019, đã làm việc này bất chấp sự ủng hộ dành cho ông 

Mechichi tại Quốc hội. (BBC, 27/07/2021) 

Việt Nam/COVID: 26/7 ghi mốc hơn 105.000 ca nhiễm, trên 500 ca tử vong 

Số ca dương tính với virus gây ra đại dịch COVID-19 ở Việt Nam lên đến 106.347 người, tính đến 

chiều 26/7, theo trang Facebook chính thức của chính phủ Việt Nam. Cùng ngày, Bộ Y tế cho biết 

tổng số ca tử vong từ đầu dịch đến nay là 524 người. (VOA, 26/07/2021) 

Bộ trưởng Quốc Phòng Lloyd Austin công du Hà Nội, nâng cấp quan hệ Việt-

Mỹ 

Chuyến công du Việt Nam ngày 28 và 29/07/2021 của bộ trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ Lloyd 

Austin là bước tiếp theo trong loạt sự kiện ngoại giao gần đây cho thấy mối quan hệ Việt - Mỹ 

đang được thắt chặt hơn : Washington liên tục tái khẳng định ủng hộ tự do lưu thông hàng hải ở 

Biển Đông dựa trên luật pháp quốc tế. Mỹ hiện là nước tặng nhiều vac-xin nhất cho Việt Nam. Và 

hai nước vừa đạt được một thỏa thuận trong hồ sơ "thao túng tiền tệ". (RFI, 26/07/2021) 

Afghannistan: Hoa Kỳ dọa sẽ tiếp tục oanh kích vào lực lượng Taliban 

Tướng Kenneth McKenzie, lãnh đạo Bộ Chỉ Huy Trung Tâm của quân đội Mỹ Centcom, hôm 

25/07/2021, tuyên bố tại Kabul là Hoa Kỳ vẫn sẵn sàng oanh kích vào quân Taliban, nếu lực lượng 

Hồi Giáo cực đoan này tiếp tục các cuộc tấn công tại Afghanistan như trong những tuần qua. (RFI, 

26/07/2021) 

Covid-19 : Quốc Hội Pháp thông qua dự luật về tiêm chủng và chứng nhận y 

tế 

Tối Chủ Nhật 25/07/2021, Quốc Hội Pháp đã chính thức thông qua dự luật về bắt buộc chủng 

ngừa virus corona đối với nhân viên y tế và mở rộng phạm vi áp dụng chứng nhận Covid-19, chỉ 

một ngày sau khi 161.000 người Pháp tuần hành tại nhiều thành phố phản đối các biện pháp hạn 

chế để phòng chống làn sóng dịch Covid-19 mới. 

Theo luật mới, kể từ tháng 08, phạm vi áp dụng chứng nhận y tế sẽ được mở rộng ra các quán cà 

phê, nhà hàng, hội chợ triển lãm, cũng như đối với các phương tiện giao thông công cộng, như 

máy bay, tàu lửa, xe khách đường dài và các cơ sở y tế, trừ trường hợp cấp cứu.                    

(RFI, 26/07/2021) 

Tàu sân bay của Anh tiến gần Biển Đông, Trung Quốc phẫn nộ 

Hải Quân Mỹ trên trang mạng USNI News ngày 25/07/2021 thông báo, căn cứ vào các tín hiệu 

qua vệ tinh cho thấy tàu sân bay của Hải Quân Hoàng Gia Anh tiến gần đến Biển Đông sau đợt 

tập trận với hải quân Ấn Độ tại vịnh Bengal vừa qua. Global Times của Trung Quốc cảnh cáo là 

cụm tàu sân bay này nên tránh thâm nhập khu vực 12 hải lý của Trung Quốc. (RFI, 26/07/2021) 


