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Lãnh đạo  20 cam kết chấm dứt tài trợ cho các nhà máy than ở nước ngoài 

Các nhà lãnh đạo G20 họp tại Rome đã đồng ý làm việc để đạt được mức độ trung hòa carbon “vào 

khoảng giữa thế kỷ” và cam kết chấm dứt tài trợ cho các nhà máy than ở nước ngoài vào cuối năm 

nay. (VOA, 31/10/2021) 

Ngoại trưởng Blinken:  oa Kỳ thảo luận với đồng minh về việc đưa  ran trở lại 

thỏa thuận hạt nhân 

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken hôm Chủ nhật nói rằng Hoa Kỳ "hoàn toàn đồng hành" với 

Anh, Đức và Pháp về việc đưa Iran trở lại thỏa thuận hạt nhân, nhưng nói thêm rằng không rõ liệu 

Tehran có sẵn sàng tái tham gia các cuộc đàm phán "một cách có ý nghĩa” hay không. 

(VOA, 31/10/2021) 

Facebook đổi tên thành Meta 

Facebook bây giờ được gọi là Meta, công ty loan báo ngày 28/10, trong vụ thay đổi thương hiệu chú 

trọng đến tham vọng xây dựng "metaverse," tức thế giới ảo được tạo nên từ mạng Internet và các 

công cụ hỗ trợ thực tế ảo tăng cường. (VOA, 29/10/2021) 

Đã chích ngừa vẫn dễ lây COV D cho người nhà 

Biến thể Delta có thể dễ dàng lây từ những người đã tiêm chủng sang những người trong gia đình 

qua tiếp xúc, một cuộc nghiên cứu tại Anh phát hiện ngày 28/10, dù những người tiếp xúc ít có thể 

bị nhiễm nếu họ cũng đã chích ngừa. (VOA, 29/10/2021) 

Triều Tiên thiếu tiền mặt, thực phẩm; phải ăn thiên nga, dùng tem phiếu 

Từ in tem phiếu để thay cho tiền mặt cho đến nuôi thiên nga đen vốn là động vật làm cảnh để lấy 

thịt ăn, Triều Tiên đang bị buộc phải “sáng tạo” để giải quyết các vấn đề kinh tế và tình trạng thiếu 

lương thực khi các đợt đóng cửa biên giới để chống đại dịch cứ kéo dài mãi, theo các báo cáo từ 

nhiều nguồn khác nhau. (VOA, 29/10/2021) 

TT Biden thề sát cánh cùng Đông Nam Á để bảo vệ dân chủ và tự do trên biển 

Tổng thống Mỹ Joe Biden tham dự trực tuyến Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN thường niên từ Nhà 

Trắng tại Washington, DC, hôm 26/10. 

Tổng thống Joe Biden nói Hoa Kỳ sẽ sát cánh với các đồng minh Đông Nam Á trong việc bảo vệ tự 

do trên biển, dân chủ và nhân quyền cũng như cho biết rằng ông ủng hộ các nỗ lực để buộc chính 

quyền Myanmar phải chịu trách nhiệm về các cam kết của họ đối với hòa bình. (VOA, 27/10/2021) 

Washington Post: Chủ của Facebook phục tùng chính phủ Việt Nam vì lợi nhuận 

Facebook tăng cường kiểm duyệt nhiều hơn các đăng tải “chống phá nhà nước” của người dùng 

Việt Nam trong năm ngoái sau khi người đứng đầu của công ty mạng xã hội lớn nhất thế giới quyết 

định tuân theo yêu cầu của chính quyền nước sở tại vì lợi nhuận. 

Amnesty vào đầu năm ngoái cáo buộc Facebook và YouTube “đồng loã” với chính quyền Việt Nam 

trong việc “kiểm duyệt và trấn áp” những tiếng nói bất đồng cũng như cho phép mình trở thành 

những công cụ của các quan chức Việt Nam. (VOA, 26/10/2021) 

Việt Nam: Nguy cơ bùng phát dịch Covid rất lớn 

"Chúng tôi bày tỏ lo ngại nguy cơ bùng phát dịch rất lớn trong thời gian tới. Do đó, các địa phương 

phải nâng cao hơn mức độ cảnh giác với dịch," Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long nói vào ngày 

24/10. (BBC, 24/10/2021) 

https://www.voatiengviet.com/a/amnesty-cao-buoc-facebook-youtube-dong-loa-voi-kiem-duyet-cua-viet-nam/5683139.html


Mỹ hỗ trợ Đài Loan tham gia "đáng kể" vào các hoạt động của Liên  iệp 

Quốc 

Trong một thông cáo phát đi tối hôm qua, thứ Bảy 23/10/2021, bộ Ngoại Giao Mỹ cho biết giới 

chức ngoại giao Hoa Kỳ và Đài Loan hôm thứ Sáu 22/10 đã có một cuộc họp trực tuyến để thảo 

luận về những cách thức có thể cho phép Đài Loan tham gia « đáng kể » vào các công việc của 

Liên Hiệp Quốc. Cuộc họp diễn ra ngay vào lúc Bắc Kinh chuẩn bị chào mừng dịp 50 năm chế 

độ cộng sản Bắc Kinh thay thế Đài Bắc, đại diện cho Trung Quốc tại Liên Hiệp Quốc.  

(RFI, 24/10/2021) 

Thổ Nhĩ Kỳ đe dọa trục xuất 7 đại sứ đồng minh N TO 

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, Recep Tayyip Erdogan, ngày 23/10/2021 thông báo đã yêu cầu ngoại 

trưởng ra tuyên bố sớm nhất có thể về việc 10 đại sứ của các nước phương Tây là « persona non 

grata » (tức « nhân vật không được hoan nghênh » ). Điều này có nghĩa là các nhà ngoại giao này sẽ 

bị Ankara trục xuất hoặc chính quyền 10 nước này sẽ phải triệu hồi đại sứ về nước.   

Mười vị đại sứ Tây phương này, trong đó có 7 đại sứ của các nước NATO Pháp, Mỹ, Đức, là 

những nhà ngoại giao đã kêu gọi thả nhà đối lập của chế độ Ankara, doanh nhân và nhà từ thiện 

Osman Kavala.  (RFI, 24/10/2021) 

 

 

 


