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Delta lan tràn, số người nhiễm COVID toàn cầu quá 200 triệu 

Số người nhiễm COVID-19 trên toàn cầu vượt quá 200 triệu tính tới ngày 4/8, theo Reuters, trong 

lúc biến thể Delta lây nhiễm cao đang làm hệ thống y tế kiệt quệ và đe dọa những nơi có tỉ lệ tiêm 

chủng thấp. (VOA, 05/08/2021) 

Phó Tổng thống Mỹ tới châu Á đẩy lùi tuyên bố của Trung Quốc ở Biển Đông 

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris sẽ chú trọng đến việc bảo vệ luật lệ quốc tế tại Biển Đông, tăng 

cường sự lãnh đạo của Mỹ trong khu vực và mở rộng hợp tác an ninh nhân chuyến công du đến Việt 

Nam và Singapore trong tháng này, một quan chức cao cấp của Tòa Bạch Ốc nói với Reuters. 

Bà Harris sẽ là Phó Tổng thống Mỹ đầu tiên đến thăm Việt Nam trong lúc Washington tìm cách đẩy 

mạnh sự ủng hộ quốc tế để chống lại ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc trên thế giới. 

(VOA, 04/08/2021) 

Mỹ khẳng định cam kết về một tiểu vùng Mekong an ninh, rộng mở 

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken ngày 2/8 tái khẳng định cam kết của Mỹ đối với một tiểu 

vùng sông Mekong vững mạnh, an ninh, liên kết, rộng mở, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng 

của khu vực đối với sự thịnh vượng và đoàn kết của ASEAN. 

Tại cuộc họp cấp bộ trưởng Đối tác Mekong-Mỹ lần thứ hai do ông đồng chủ toạ, Ngoại trưởng 

Blinken tiết lộ 4 dự án chủ đạo của Đối tác, nhắc tới 4,5 triệu liều vaccine cùng hơn 80 triệu đô la 

viện trợ COVID-19 của Mỹ và mô tả cách thức chính phủ Mỹ cung cấp hỗ trợ trị giá 4,3 tỉ đô la cho 

tiểu vùng Mekong kể từ năm 2009. (VOA, 04/08/2021) 

Mỹ, Indonesia đối thoại chiến lược, cam kết bảo vệ Biển Đông 

Hôm qua, 03/08/2021, ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken thông báo khởi động một cuộc “đối 

thoại chiến lược” giữa Hoa Kỳ với Indonesia. Hai nước cam kết sẽ hợp tác với nhau trên nhiều 

vấn đề, trong đó có việc bảo vệ tự do hàng hải ở Biển Đông.  (RFI, 04/08/2021) 

Thiếu lương thực, Triều Tiên mở kho dự trữ của quân đội cứu đói 

Triều Tiên cho mở kho gạo dự trữ khẩn cấp của quân đội trong lúc tình trạng khan hiếm lương thực 

ngày càng tệ hại, cơ quan tình báo Hàn Quốc cho biết ngày 3/8. Dù nạn đói lan rộng và tình trạng 

bất ổn xã hội không được báo cáo, nhưng các nhà quan sát dự báo tình hình lương thực tại Triều 

Tiên sẽ suy sụp thêm nữa cho đến vụ gặt mùa thu. (VOA, 04/08/2021) 

Việt Nam: Tiêm chủng quá chậm chạp, Covid hoành hành ở Sài Gòn 

Chiến dịch tiêm chủng chống Covid-19 ở Việt Nam còn quá chậm chạp tại nhiều vùng, theo 

tuyên bố của bộ trưởng Y Tế hôm qua 03/08/2021 được Reuters trích dẫn, trong khi cả nước 

đang phải đối phó với đợt dịch tệ hại nhất từ trước đến nay. (RFI, 04/08/2021) 

Tướng Mark Milley : Trung Quốc đang trỗi dậy là mối đe dọa mới đối với 

quân đội Mỹ 

Trung Quốc đang trỗi dậy, cùng với các công nghệ mới trong thời bình là những mối đe dọa mới 

đối với quân đội Mỹ. Đó là nhận định của tướng Mark Milley, tham mưu trưởng quân đội Hoa 

Kỳ. (RFI, 03/08/2021) 

Tàu chiến Đức tiến ra Biển Đông giữa căng thẳng với Bắc Kinh 
Đức ngày 2/8, lần đầu tiên trong gần hai thập niên, phái một tàu chiến đến Biển Đông, gia nhập các 

nước phương Tây khác trong việc mở rộng sự hiện diện quân sự trong khu vực giữa những báo 

động ngày càng tăng về tham vọng lãnh thổ của Trung Quốc. (VOA, 03/08/2021) 



ASEAN họp bàn bổ nhiệm đặc sứ đến Miến Điện 

Sáu tháng sau khi quân đội Miến Điện đảo chính lật đổ chính quyền dân sự của bà Aung San 

Suu Kyi và đẩy đất nước vào khủng hoảng, trong khuôn khổ Hội Nghị Ngoại Trưởng khối Đông 

Nam Á ASEAN trực tuyến, lãnh đạo ngoại giao của 10 thành viên hôm nay 02/08/2021 đã thảo 

luận về tình hình Miến Điện, đặc biệt về việc bổ nhiệm một đặc sứ đến quốc gia này nhằm chấm 

dứt bạo lực và thúc đẩy đối thoại giữa tập đoàn quân sự cầm quyền và phe đối lập. 

(RFI, 02/08/2021) 

Pfizer và Moderna tăng giá : Nhà nước yếu thế trước các hãng dược 

Financial Times ngày 01/08/2021 cho biết giá bán một liều các loại vac-xin Pfizer và Moderna 

được giao cho Liên Hiệp Châu Âu sẽ lần lượt tăng 26% và 13%. Theo nhận định nhà kinh tế học 

về sức khỏe cộng đồng Nathalie Coutinet, sự việc cho thấy thế mạnh độc quyền của các hãng 

dược lớn trên thế giới đã vượt khỏi tầm kiểm soát của các nhà nước. 

Trên đài phát thanh RFI, ông Clément Beaune khẳng định điều này chẳng có gì là gây sốc cả và 

đã được ghi rõ trong hợp đồng. (RFI, 02/08/2021) 

Pháp: Gần 53% dân số tiêm xong, áp lực đối với các bệnh viện vẫn không 

ngừng tang 
Hiện nay, gần 53% dân số Pháp đã chích ngừa xong hoàn toàn, nhưng áp lực đối với các bệnh 

viện không ngừng gia tăng do biến thể Delta lây lan quá nhanh. Cơ quan Y tế Pháp tối hôm qua 

01/08/2021 thông báo số bệnh nhân đang điều trị Covid-19 tại các bệnh viện đã lên đến gần 

7.600 người, so với con số hơn 6.800 ca cách nay 1 tuần. (RFI, 02/08/2021) 

Afghanistan : Phe Taliban ồ ạt tấn công, sân bay Kandahar bị hỏng nặng 

Tại Afghanistan, các cuộc giao tranh dữ dội giữa phe Taliban và lực lượng quân đội xung quanh 

Herat, một thành phố lớn ở phía tây đất nước, nơi có trụ sở các cơ quan Liên Hiệp Quốc, hôm 

nay, 01/08/2021, đã bước sang ngày ba liên tiếp. Chiến sự diễn ra khốc liệt khi chỉ còn đúng có 

một tháng nữa là các lực lượng nước ngoài triệt thoái toàn bộ binh sĩ. (RFI, 01/08/2021) 

Miến Điện : Lãnh đạo tập đoàn quân sự cam kết tổ chức bầu cử và hợp tác 

với ASEAN 
Ngày 01/08/2021, lãnh đạo tập đoàn quân sự Miến Điện, tướng Min Aung Hlaing, đã cam kết 

« từ đây đến tháng 8/2023 » sẽ tổ chức bầu cử. Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh 

ASEAN đang chịu áp lực từ Liên Hiệp Quốc và Hoa Kỳ, hối thúc khối 10 nước thành viên 

nhanh chóng cử một đặc sứ đến Miến Điện.  (RFI, 01/08/2021) 

Đông Nam Á: Ngoại trưởng Mỹ sẽ họp trực tuyến “mỗi ngày” với ASEAN 

vào tuần sau 

Kể từ ngày 02/08/2021, khối Đông Nam Á ASEAN chính thức khai mạc Hội Nghị Ngoại 

Trưởng (thường niên) lần thứ 54 và các hội nghị cùng với các đối tác trong đó có Hoa Kỳ, dự trù 

kéo dài đến ngày 06/08. Theo hãng tin Anh Reuters, nhân dịp này, ngoại trưởng Mỹ Antony 

Blinken sẽ có những cuộc họp trực tuyến “mỗi ngày” cùng các đối tác Đông Nam Á, một quyết 

định nhằm chứng minh rằng khu vực là ưu tiên của Mỹ.  (RFI, 01/08/2021) 

Samoa xác nhận hủy dự án cảng do Trung Qu(RFI, 01/08/2021)ốc tài trợ 

Tân Thủ tướng của Samoa xác nhận sẽ hủy bỏ dự án cảng do Trung Quốc tài trợ nhưng không quay 

lưng với Trung Quốc, giữa lúc bà tìm một con đường cho đảo quốc Thái Bình Dương chống lại hậu 

quả của việc cạnh tranh khu vực ngày càng tăng giữa Bắc kinh với Washington. 

Thủ tướng Fiame Naomi Mataafa cho biết chỉ chấp thuận những đầu tư có lợi ích rõ ràng cho đất 

nước. (VOA, 30/07/2021) 


