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Bác sĩ Toà Bạch Ốc: Ông Trump hết triệu chứng COVID 

Tình trạng sức khoẻ của Tổng thống Mỹ Donald Trump „cực kỳ tốt‟ và không có triệu chứng 

COVID một ngày sau khi ông trở lại Toà Bạch Ốc sau 3 đêm được chăm sóc tại bệnh viện quân y 

Walter Reed vì nhiễm COVID, bác sĩ của ông Trump loan báo ngày 6/10. (VOA, 07/10/2020) 

Covid-19: 10% dân số địa cầu bị lây nhiễm, Tổ Chức Y Tế Thế Giới lo âu 

Siêu vi corona chủng m i đ  truy n nhiễm 10  dân số th  gi i, kho ng 780 triệu ngư i nhi u 

g p 20 l n h n so v i các báo cáo ch nh thức  Trên đây là th m đ nh của Tổ Chức Y T  Th  

Gi i trong phiên họp đặc biệt tại Thụy sĩ hôm thứ Hai 05/10/2020 kèm theo l i dự báo bi quan: 

Chúng ta đang bư c vào một th i kỳ khó khăn v i xu hư ng lây nhiễm gia tăng khắp nẻo đ a 

c u. (RFI, 06/10/2020)    

Mike Pompeo ở Nhật họp 'Bộ Tứ' để đối phó Trung Quốc 

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo hôm thứ Ba đ  gặp ngư i tư ng nhiệm của Australia, Ấn Độ 

và Nhật B n tại Tokyo để th o luận v  cách đối phó v i Trung Quốc  (BBC, 06 tháng 10 2020) 

Cam Bốt mở rộng c n cứ Ream cho   i Quân Trung Quốc s  d ng 

Ph i chăng n i lo ngại của Mỹ v  kh  năng Cam Bốt cho quân đội Trung Quốc s  dụng căn cứ 

h i quân Ream nhìn ra V nh Thái  an đang bi n thành hiện thực  Trư c mắt ch nh quy n Phnom 

Penh ti p tục phủ nhận việc s  cho Bắc Kinh d ng c  sở đó, nhưng theo đi u tra của tạp ch  

Nhật B n Nikkei Asian Review, thì Cam Bốt đang chu n b  mở rộng căn cứ Ream, đặc biệt v i 

sự trợ lực của Trung Quốc. (RFI, 06/10/2020)    

Nhiều tiểu bang Mỹ ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 kỷ l c 

9 tiểu bang của Hoa Kỳ thông báo con số gia tăng kỷ lục các ca nhiễm COVID-19 trong vòng b y 

ngày qua, ph n l n tại mi n Tây và Trung Tây, n i nhiệt độ xuống th p đ  khi n nhi u hoạt động 

ph i chuyển vào trong nhà, theo Reuters  (VOA, 05/10/2020) 

Việt Nam thông qua dự án hơn 5 tỷ USD của tập đoàn Mỹ 

Thành phố c ng H i Phòng vừa phê duyệt dự án tổ hợp nhà máy điện kh  hóa lỏng tr  giá 5,09 tỷ 

USD do tập đoàn d u kh  hàng đ u của Mỹ, ExxonMobil, phát triển, dự ki n s  bắt đ u phát điện 

vào năm 2026-27.  (VOA, 05/10/2020) 

Covid-19 : Pháp ghi nhận kỷ l c gần 17.000 ca nhiễm mới trong một ngày 

Chưa bao gi  số trư ng hợp lây nhiễm lên cao đ n mức tuyệt vọng  Trong ngày 03/10/2020, c  

quan Y T  Pháp ghi nhận kỷ lục g n 17 000 ngư i dư ng t nh v i siêu vi corona chủng m i, 

không kể 49 ca t  vong, thêm vào con số 48 nạn nhân ngày hôm trư c.  (RFI, 04/10/2020)    

Campuchia bỏ dự án của Mỹ để theo Trung Quốc? 

Phó Thủ tư ng Tea Banh xác nhận hôm Chủ nhật rằng Campuchia đ  san bằng một c  sở quốc 

phòng do Mỹ tài trợ ở b  biển ph a nam, động thái m i nh t trong quá trình mở rộng một căn cứ h i 

quân quan trọng chi n lược đang được phát triển v i ti n viện trợ gây tranh c i của Trung Quốc     

(BBC, 04 tháng 10 2020) 

Chính quyền Donald Trump chính thức điều tra Việt Nam „thao túng tiền tệ‟ 

Hoa Kỳ mở đi u tra cáo buộc Việt Nam thao túng ti n tệ, có thể tạo ra chi n tranh thư ng mại m i, 

chỉ vài tu n trư c b u c  tổng thống Mỹ  



 oan báo của đại diện thư ng mại Mỹ đưa ra tối thứ Sáu, theo đi u 301 của đạo luật thư ng mại 

ban hành năm 1974, cũng ch nh là quy trình mà Mỹ s  dụng để áp đặt thu  lên hàng Trung Quốc 

nhập vào Mỹ.  (BBC, 03 tháng 10 2020) 

Mỹ muốn thành lập “NATO châu Á” để kìm hãm Trung Quốc 

Ngoại trưởng Mỹ, Úc, Nhật B n, Ấn Độ trong Bộ Tứ “Quad” dự ki n họp tại Tokyo ngày 

06/10/2020 để tìm chi n lược đối phó v i Bắc Kinh, trong bối c nh Trung Quốc tung hoành 

ngang dọc, hăm dọa các nư c trong khu vực  Tuy nhiên, dư ng như Hoa Kỳ muốn đi xa h n, 

khi nêu ý tưởng thành lập một liên minh, kiểu “NATO châu Á” mà đối tượng ch nh là Trung 

Quốc  (RFI, 02/10/2020)    

Việt Nam tố cáo Trung Quốc tập trận ở Biển  ông đe dọa đàm phán COC 

Kể từ đ u tu n, Bắc Kinh đ  bắt đ u 5 cuộc tập trận đ ng th i trên v ng biển bao quanh Trung 

Quốc, trong đó có hai cuộc g n qu n đ o Hoàng Sa ở Biển Đông  Vào hôm qua, 01/10/2020, 

Việt Nam ch nh thức ph n đối và cho rằng hành động tập trận của Bắc Kinh s  gây tổn hại cho 

các đàm phán gi a ASEAN và Trung Quốc v  một Bộ Quy Tắc  ng X  trên Biển Đông  COC   

(RFI, 02/10/2020)    

 i n  iệp Châu  u tr ng phạt Belarus và c nh cáo Thổ Nhĩ    

Đối với Belarus, Liên Âu n   v   l      u  t   n       t tr n     t  ối với    n   i    u tr    

n i   v      v    n     Đ   l  n  n   i n      tr n     t    n  n v  Liên Âu    n  l  i tr  

vi     a t n  t ốn  L u a  en   v    an  s      

Các l nh đạo  iên  u sau c ng đ  đ ng thuận gởi một thông điệp cứng rắn đ n Ankara, kèm 

theo l i đe dọa trừng phạt   (RFI, 02/10/2020)    

Nhà Trắng: Tổng thống Trump „không mất kh  n ng làm việc‟; Phó tổng thống 

âm tính 

Nhà Trắng cố gắng tr n an ngư i dân Mỹ hôm 2/10 v i tuyên bố rằng Tổng thống Donald Trump 

vẫn đang làm việc trong tình trạng cách ly, sau khi ông thông báo b  nhiễm virus corona khi n cho 

ch nh quy n và chi n d ch tranh c  tổng thống r i vào tình trạng b t đ nh, Reuters đưa tin         

(VOA, 02/10/2020) 

Pháp -  ức - Nhật ủng hộ vùng Ấn  ộ-Thái Bình Dương "tự do và mở" 

Ngoại trưởng Nhật B n Motegi Toshimitsu công du châu  u và đ  hội đàm v i đ ng nhiệm 

Pháp Jean-Yves Le Drian ngày 01/10/2020. Biển Đông và biển Hoa Đông nằm trong số các chủ 

đ  th o luận trong bối c nh Pháp, Đức và Anh  nhóm E3  đ  g i công hàm chung lên  iên Hiệp 

Quốc ngày 16/09 ph n bác nh ng yêu sách phi lý của Trung Quốc tại Biển Đông                   

(RFI, 02/10/2020) 

 

 

 

 

 

 

 



 


