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WHO: Đại dịch COVID leo thang, còn lâu mới hết 

Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm 29/6 tuyên bố đại dịch COVID 

“còn lâu mới hết” và đang leo thang toàn cầu. (VOA, 30/06/2020) 

Gilead định giá thuốc chữa COVID 2.340 đô mỗi bệnh nhân 

Hãng dược Gilead Sciences ngày 29/6 định giá thuốc remdesivir chống COVID của 

họ là 2.340 đô la đối với mỗi bệnh nhân ở các nước giàu và đồng ý gởi gần như tất cả 

kho cung ứng của họ cho Mỹ trong vòng 3 tháng tới. 

Gilead đã liên kết với những công ty dược tại Ấn Độ và Pakistan , trong đó có Cipla 

và Hetero Labs, để sản xuất và cung cấp remdesivir cho 127 nước đang phát triển. 

Phiên bản do công ty Cipla sản xuất có giá khoảng 66,24 đô la, trong khi thuốc của 

Hetero Lab giá khoảng 71,54 đô la. (VOA, 30/06/2020) 

Mỹ: Số ca nhiễm lên quá 2,5 triệu - Florida và Texas đảo ngược quyết định mở cửa 

Nhiều tiểu bang miền nam và miền tây khác đã báo cáo những đột biến kỷ lục khi họ 

bắt đầu cho mở cửa lại và người dân từ các khu vực khác đổ về trong những tuần gần 

đây. 

Tuần trước, Texas, Florida và  rizona đã tạm dừng kế hoạch mở cửa lại trong nỗ lực 

khắc phục ổ dịch. (BBC, 28 tháng 6 2020) 

Biển Đông: Mỹ tán đồng lập trường của ASEAN, đả kích ý đồ độc chiếm của TQ 

Hoa Kỳ ngày hôm qua, 27/06/2020, là một trong những cường quốc đầu tiên đã 

lên tiếng hoan nghênh lập trường của các nước Đông Nam Á về Biển Đông, vừa 

được tái khẳng định nhân Hội Nghị Thượng Đỉnh  SE N ngày 22/06 vừa qua, 

dưới quyền chủ trì của Việt Nam. (RFI, 28/06/2020) 

COVID-19: Mỹ đào tạo ‘thám tử dịch bệnh’ cho Việt Nam 

Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh của Mỹ (CDC) mới cho biết đã hỗ trợ 

Việt Nam đào tạo các “thám tử dịch bệnh”, tức các cán bộ dịch tễ học, để ứng phó với 

virus Corona.  (VOA, 28/06/2020) 

Số ca nhiễm Covid tăng ở Trung Quốc, Hàn Quốc phát hiện cụm nhiễm mới 

Trung Quốc báo cáo các ca nhiễm coronavirus mới gia tăng, một ngày sau khi cơ 

quan y tế quốc gia của nước này cho biết họ hi vọng một đợt bùng phát ở Bắc Kinh sẽ 

sớm được kiểm soát. 

Tại Hàn Quốc, 51 trường hợp nhiễm virus corona mới được xác nhận trong khi các 

cụm lây nhiễm mới tiếp tục xuất hiện ở khu vực thủ đô Seoul đông dân cư, đưa số ca 

nhiễm toàn quốc lên 12.653, bao gồm 282 người chết. (VOA, 27/06/2020) 

 



Biển Đông: Mỹ báo động nguy cơ Trung Quốc lập vùng nhận dạng phòng không 

Tư lệnh không quân Hoa Kỳ ở Thái Bình Dương tố cáo Trung Quốc đe dọa tự do 

hàng không, hàng hải với kế hoạch lập vùng nhận dạng phòng không trên vùng 

Biển Đông nhân lúc quốc tế bận tâm chống dịch Covid-19. (RFI, 24/06/2020) 

Triều Tiên: Kim Jong-un 'tạm ngưng hành động quân sự' chống lại miền Nam 

Căng thẳng giữa hai nước gia tăng trong những tuần gần đây khi các nhóm ở Nam 

Hàn lên kế hoạch phát tán truyền đơn qua bên kia biên giới. 

Nhưng truyền thông nhà nước cho biết, tại một cuộc họp do nhà lãnh đạo Kim Jong-

un chủ trì, quyết định tạm ngưng hành động quân sự đã được đưa ra. 

(BBC, 24 tháng 6 2020) 

Trung Quốc cảnh báo nguy cơ xung đột trên biển với Hoa Kỳ 

Ông Ngô Sĩ Tồn (Wu Shicun), giám đốc Viện nghiên cứu Biển Đông của Trung 

Quốc, hôm qua 23/06/2020 cho rằng quân đội Mỹ triển khai ồ ạt chưa từng thấy tại 

châu Á-Thái Bình Dương, và cảnh báo khả năng xảy ra xung đột. 

Căng thẳng Mỹ-Trung đã tăng lên kể từ khi ông Donald Trump lên làm tổng thống 

năm 2017. Hoa Kỳ thường xuyên tuần tra vì tự do hàng hải trên Biển Đông, nơi 

Bắc Kinh xây nhiều đảo nhân tạo và quân sự hóa, gây lo ngại cho các nước láng 

giềng. (RFI, 24/06/2020) 

Erdogan muốn khẳng định vai trò cường quốc khu vực của Thổ Nhĩ Kỳ 

Đưa quân vào Syria đối đầu với  Bachar al  ssad, đồng minh của Nga, đẩy lùi 

quân nổi dậy ở Libya do Nga yểm trợ, đe dọa tàu chiến Pháp ở Địa Trung Hải, 

Thổ Nhĩ Kỳ, thành viên N TO củng cố vai trò cường quốc cấp vùng. Chiến thuật 

cương-nhu phối triển của tổng thống Erdogan giúp  nkara từng bước khôi phục 

giấc mơ Đại Thổ Nhĩ Kỳ, trước sự bất lực của Châu Âu. 

Từ hồ sơ di dân, vụ mua tên lửa phòng không của Nga, cho đến tình hình Syria và 

Libya, tổng thống Erdogan tỏ ra là một tay cao thủ chính trị, đấu trí với tất cả 

cường quốc thế giới từ Châu Âu, Mỹ cho đến Nga.  (RFI, 24/06/2020) 

Bruxelles để ng  khả năng trả đ a nếu B c Kinh áp đ t luật an ninh Hồng Kông 

Thượng đỉnh giữa Liên Hiệp Châu Âu và Trung Quốc lần thứ 22 diễn ra ngày 

22/06/2020 qua cầu truyền hình. Chủ tịch Ủy Ban Châu Âu Ursula von der Leyen 

và chủ tịch Hội Đồng Châu Âu Charles Michel đối thoại với chủ tịch Trung Quốc 

Tập Cận Bình và thủ tướng Lý Khắc Cường. 

Trong cuộc đối thoại, Bruxelles và Bắc Kinh khẳng định mong muốn thu hẹp bất 

đồng. Tuy nhiên, sau cuộc họp hôm qua, hai bên vẫn tiếp tục đối đầu trong hàng 

loạt chủ đề lớn, từ các vấn đề kinh tế như quy chế bảo đảm cho hai bên tham gia 

vào thị trường đối tác, chống trợ giá, cho đến vấn đề nhân quyền. Tuy nhiên, tình 

hình Hồng Kông nổi bật lên như điểm đối đầu gay gắt nhất. 



Vụ Repsol: Phía sau hàng trăm triệu đôla VN phải đền bù là gì? 

Ngoài việc phải đền bù công ty dầu khí Tây Ban Nha Repsol một khoản tiền khổng 

lồ, chính phủ VN đang đứng trước thách thức đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng 

tăng trong nước và sự e dè của các đối tác năng lượng nước ngoài. 

Bình luận về động thái này với BBC News Tiếng Việt, TS Bill Hayton, nhà nghiên 

cứu Việt Nam và khu vực Đông Nam Á, đồng thời là phóng viên BBC News từ  nh 

quốc, cho hay: 

"Việc này chứng tỏ TQ đã thành công trong việc đe dọa VN để gây áp lực buộc 

Repsol ngừng khoan dầu." 

"Việt Nam duy trì các quyền của mình về lý thuyết nhưng không thể thực hiện các 

quyền ấy trên thực tế."  (BBC, 24 tháng 6 2020) 


