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Tình báo Mỹ cảnh báo Trung Quốc có thể thống trị các công nghệ tiên tiến 

Các quan chức Mỹ ngày thứ Sáu đưa ra những cảnh báo mới về tham vọng của Trung Quốc trong 

lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và một loạt công nghệ tiên tiến mà cuối cùng có thể mang đến cho Bắc 

Kinh lợi thế quân sự mang tính quyết định và có thể là sự thống trị trong lĩnh vực chăm sóc y tế và 

các lĩnh vực thiết yếu khác ở Mỹ. (VOA, 23/10/2021) 

Mỹ tìm cách tránh leo thang với Trung Quốc về Đài Loan 

Có lẽ muốn tránh leo thang căng thẳng với Trung Quốc, Hoa Kỳ hôm 22/10/2021 khẳng định chính 

sách của Mỹ về Đài Loan không thay đổi. Tuyên bố này được đưa ra sau khi tổng thống Joe Biden 

tuyên bố sẵn sàng bảo vệ hòn đảo nếu Trung Quốc tấn công. 

Theo phát ngôn viên Nhà Trắng Jen Psaki, tổng thống Mỹ « không loan báo thay đổi chính 

sách ». Bà nói : « Chúng tôi tôn trọng những cam kết giúp Đài Loan tự vệ và tiếp tục phản đối mọi 

thay đổi nguyên trạng ». (RFI, 23/10/2021) 

Philippines phản đối ‘hành động khiêu khích’ của Bắc Kinh ở Biển Đông 

Bộ Ngoại giao Philippines hôm 20/10 cho biết Philippines đã đưa ra phản đối ngoại giao về việc các 

tàu Trung Quốc thách thức các tàu tuần tra của họ trên Biển Đông bằng còi báo động và liên lạc vô 

tuyến. 

Căng thẳng giữa Manila và Bắc Kinh đã âm ỉ trong nhiều năm trên tuyến thuỷ lộ chiến lược, nơi cả 

hai nước đều có yêu sách lãnh thổ. (VOA, 21/10/2021) 

Mỹ lần đầu tiên thử nghiệm thành công ca ghép thận lợn vào người 

Lần đầu tiên, một quả thận lợn đã được cấy ghép vào cơ thể người mà không bị đào thải ngay lập 

tức bởi hệ thống miễn dịch của người nhận. Đây được xem một tiến bộ tiềm năng lớn giúp giảm bớt 

tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng các cơ quan nội tạng của con người để cấy ghép cho bệnh nhân 

hiện nay. (VOA, 21/10/2021) 

Mỹ lên án các tập quán thương mại của Trung Quốc trước WTO 

Hoa Kỳ hôm 20/10 nói rằng các chính sách công nghiệp của Trung Quốc ‘làm lệch sân chơi’ theo 

hướng bất lợi đối với hàng hóa và dịch vụ nhập khẩu và các nhà nhập khẩu vào Trung Quốc, và 

Washington sẽ theo đuổi tất cả các phương cách để đảm bảo Trung Quốc phải cải cách. 

Các ‘tập quán thương mại không công bằng’ khác bao gồm ưu đãi cho các doanh nghiệp nhà nước, 

hạn chế dữ liệu, thực thi không đầy đủ quyền sở hữu trí tuệ và trộm cắp trên mạng, đại biện lâm thời 

Mỹ David Bisbee nói với Tổ chức Thương mại Thế giới. (VOA, 21/10/2021) 

Biển Đông: Ủy ban Đối ngoại Thượng Viện Mỹ thông qua dự luật trừng phạt 

Bắc Kinh 

Ủy ban Đối ngoại Thượng Viện Hoa Kỳ thông qua dự luật trừng phạt các hành động « đe dọa 

hòa bình » của Trung Quốc ở Biển Đông. Hai thượng nghị sĩ đồng chủ trì dự luật kêu gọi 

Thượng Viện Mỹ nhanh chóng thông qua luật, để khẳng định mạnh mẽ cam kết của Hoa Kỳ bảo 

vệ vùng Ấn Độ - Thái Bình Dương tự do và rộng mở, chủ quyền của các nước đồng minh, và 

thúc đẩy giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình dựa trên luật pháp quốc tế.  

(RFI, 20/10/2021) 

 



Đối thoại quốc tế đầu tiên với Taliban: Nga đặc biệt lưu ý đến ổn định khu 

vực 

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm nay 20/10/2021 công nhận Taliban đã có những « nỗ 

lực » trong công cuộc ổn định Afghanistan, nhưng lưu ý nguy cơ « khủng bố » đến từ 

Afghanistan đang đe dọa toàn bộ khu vực. Có khoảng 10 nước tham gia cuộc găp, trong đó có 

Trung Quốc, Pakistan và Iran. Phái đoàn Taliban do phó thủ tướng Abdul Salam Hanafi dẫn 

đầu.  (RFI, 20/10/2021) 

 ơn 20% doanh nghiệp dùng vốn nhà nước Việt Nam thua lỗ gần 34.000 tỉ đồng 

Tới 21% trong số các doanh nghiệp thuộc nhà nước Việt Nam hoặc có một phần vốn nhà nước bị 

thua lỗ đến hơn 30 nghìn tỉ đồng trong năm 2020, các báo trong nước đưa tin. 

Dẫn lại một báo cáo của chính phủ Việt Nam gửi tới quốc hội nói về hoạt động của các doanh 

nghiệp sử dụng vốn nhà nước trong năm 2020, các báo trong nước cho hay Việt Nam có 807 doanh 

nghiệp hoạt động với toàn phần hoặc một phần vốn do nhà nước góp. (VOA, 20/10/2021) 

 ovid:  ó ngày  nh ghi nhận 223 ca tử vong và y tế cảnh báo  mùa đông khó 

khăn  

Mặc dù con số lây nhiễm Covid tại Anh vẫn không giảm, thậm chí có những ngày còn tăng lên trên 

40 nghìn, chính phủ của thủ tướng Boris Johnson cho đến ngày 20/10/2021 vẫn bác b  khả năng áp 

dụng  kế hoạch B  nhằm kiểm soát chặt lây lan trong dân. (VOA, 20/10/2021) 

Nga: Covid-19 bùng phát mạnh, Matxcơva trở lại các biện pháp phong tỏa 

Dịch Covid-19 bùng lên trở lại mạnh tại Nga. Con số tử vong liên tục tăng hơn nghìn ca mỗi 

ngày. Chính quyền thủ đô Matxcơva, ngày hôm qua, 19/10/2021, đã thông báo một loạt các biện 

pháp hạn chế phòng dịch mạnh mẽ nhất kể từ mùa hè qua. Điện Kremlin cũng đang chuẩn bị 

đưa ra các biện pháp mới trên quy mô cả nước nhằm ngăn chặn đà lây lan của virus. 

(RFI, 20/10/2021) 

Nhiều nước bị ảnh hưởng bởi tình trạng thiếu hàng toàn cầu 

Trên khắp thế giới, người dân và doanh nghiệp đang phải đối mặt với tình trạng khan hiếm hàng 

hóa từ cà phê tới than. 

Lý do chủ yếu là gián đoạn do đại dịch Covid gây ra - nhưng có nhiều yếu tố khác, và tình trạng này 

tác động tới các quốc gia theo các cách khác nhau. (RFI, 20/10/2021) 

Miến Điện bị loại khỏi thượng đỉnh  SE N 

Trong cương vị chủ tịch luân phiên hiệp hội các nước Đông Nam Á, Brunei ngày 16/10/20201 

thông báo lãnh đạo tập đoàn quân sự Miến Điện, tướng Min Aung Hlaing, không được mời tham dự 

thượng đỉnh ASEAN. Lý do : Naypyidaw không thực hiện đầy đủ kế hoạch 5 điểm nối lại đối thoại 

tại Miến Điện 10 tháng sau cuộc đảo chính do quân đội tiến hành. (RFI, 16/10/2021) 

Mỹ trở lại  ội Đồng Nhân Quyền Liên  iệp Quốc 

Liên Hiệp Quốc ngày 14/10/2021 biểu quyết cho phép Hoa Kỳ trở lại với Hội Đồng Nhân 

Quyền (HRC). Tháng 6/2018, Washington dưới chính quyền Trump đã ra kh i tổ chức này với 

lý do HRC « che chở cho các quốc gia vi phạm nhân quyền » và có khuynh hướng bài Do Thái. 

(RFI, 15/10/2021) 


