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Trump tiếp tục trừng phạt Bắc Kinh, buộc Biden cứng rắn thêm với TQ 

Hoa Kỳ vào hôm qua, 07/12/2020, đã công bố các biện pháp trừng phạt mới nhắm vào 14 quan 

chức cao cấp trong Quốc Hội Trung Quốc về tội "làm suy yếu quyền tự chủ của Hồng Kông". 

Biện pháp này nằm trong một loạt động thái cứng rắn của chính quyền Trump nhắm vào quốc 

gia được coi là "mối đe dọa lớn nhất đối với nền dân chủ", một quan điểm đang nhận được sự 

đồng thuận ngày càng tăng giữa ê-kíp của tổng thống mãn nhiệm và chính quyền tương lai của 

ông Joe Biden. (RFI, 08/12/2020) 

Vac-xin Covid-19 : Anh Quốc, nước đầu tiên tiêm chủng đại trà 

Một bà cụ người Anh 90 tuổi hôm nay 08/12/2020 đã trở thành người đầu tiên trên thế giới được 

tiêm chủng vac-xin Covid-19 của Pfizer/BioNTech, trong khuôn khổ chiến dịch tiêm chủng đại 

trà tại Anh Quốc.  (RFI, 08/12/2020) 

Trung Quốc đẩy mạnh thao túng các định chế luật pháp quốc tế 

Lợi dụng lúc cả thế giới gồng mình đối phó với dịch Covid-19, mà ca nhiễm đầu tiên được Tổ Chức 

Y Tế Thế Giới chính thức ghi nhận tại Vũ Hán (Trung Quốc) cách nay đúng một năm, ngày 

08/12/2019, Bắc Kinh được cho là tiếp tục đẩy mạnh chiến lược cài người vào các định chế quốc tế, 

đặc biệt là các định chế tư pháp, vừa để lèo lái hoạt động của các cơ quan này theo hướng có lợi cho 

Trung Quốc, vừa để phòng ngừa khả năng bị kiện trước các định chế này. 

Ví dụ cụ thể nhất phản ánh ý đồ nói trên là sự kiện trong vài tháng gần đây, Trung Quốc đã thành 

công trong việc đưa đại diện của mình vào hai tòa án quốc tế quan trọng của Liên Hiệp Quốc, trong 

sự thờ ơ tương đối của quốc tế. (RFI, 07/12/2020) 

Covid -19: Nga bắt đầu chủng ngừa ở Moscow 

Nga đang bắt đầu chương trình chủng ngừa Covid-19, với các phòng khám bệnh ở thủ đô 

Moscow sẽ tiêm chủng cho người có nguy cơ nhiễm virus cao nhất. 
Vaccine Sputnik V do Nga sản xuất, được đăng ký vào tháng 8, đang được sử dụng. 

Các nhà phát triển cho biết nó có hiệu quả 95% và không gây ra tác dụng phụ lớn nào, nhưng 

vẫn đang được thử nghiệm hàng loạt.  (BBC, 06/12/2020) 

Trung Quốc trở thành quốc gia thứ hai cắm cờ trên Mặt trăng 

Trung Quốc vừa cắm cờ của nước mình trên Mặt trăng, hơn 50 năm sau khi Hoa Kỳ lần đầu tiên 

làm điều này. (BBC, 05/12/2020) 

Trung Quốc và Úc: Cuộc cãi vã trên Twitter nhanh chóng leo thang thế nào 

Từ những lời nhục mạ đầy giận dữ cho đến việc kiểm duyệt trên WeChat, cuộc cãi vã giữa Trung 

Quốc và Úc về một dòng tweet gây tranh cãi đã leo thang thành cuộc ăn miếng trả miếng trên mạng 

trong những ngày gần đây. 

Chất xúc tác cho cuộc tranh cãi ồn ào khởi nguồn từ việc quan chức hàng đầu của chính phủ Trung 

Quốc đăng một tấm ảnh giả. 

Nhưng sự đổ vỡ về mặt ngoại giao là có thực, nhấn chìm mối quan hệ vốn đã mong manh giữa hai 

nước xuống vực thẳm. (BBC, 04/12/2020) 

 

 



Việt Nam: Bão lũ làm 192 người chết, thiệt hại kinh tế 1,3 tỷ USD 

Các trận bão lũ liên tiếp trong hai tháng qua đã gây thiệt hại cho kinh tế cho Việt Nam 30 nghìn tỷ 

đồng (khoảng 1,3 tỷ đô la) và làm 192 người chết, 57 người vẫn còn mất tích, theo thông tin chính 

thức từ phiên họp chính phủ hôm 2/12. 

Theo đó, phần lớn thiệt hại là ở các tỉnh miền Trung, nơi vừa hứng chịu 9 cơn bão khiến hàng trăm 

ngôi nhà, mùa màng bị hư hại, trong lúc ngành du lịch bị tê liệt vì đại dịch COVID-19.             

(VOA, 03/12/2020) 

Ủy ban Quốc hội quyết xem xét chặt chẽ đầu tư của Mỹ tại Trung Quốc 

Một ủy ban cố vấn lưỡng đảng Quốc hội Mỹ ngày 1/12 cho biết sẽ xem xét chặt chẽ hơn đầu tư của 

Mỹ vào các công ty Trung Quốc, cảnh báo về nguy cơ các nhà đầu tư lẫn tiền bạc của Mỹ có thể tài 

trợ cho việc quân sự hóa Trung Quốc, đe dọa trực tiếp nước Mỹ. (VOA, 02/12/2020) 

Tử vong tăng, Nga tìm cách nhập thuốc chữa COVID 

Nga đang nỗ lực nhập khẩu thuốc sản xuất từ nước ngoài để chống đại dịch COVID-19 vì thiếu 

thuốc trong nước, Bộ trưởng Y tế Mikhail Murashko cho biết ngày 1/12 trong lúc nhà cầm quyền 

báo cáo số tử vong vì virus corona hàng ngày cao kỷ lục là 569 người. (VOA, 02/12/2020) 

Trung Quốc ăn miếng trả miếng, leo thang thương chiến với Mỹ 

Trung Quốc đã ban hành các luật cứng rắn mới, hạn chế xuất khẩu "các mặt hàng bị kiểm 

soát". 
Các quy tắc chủ yếu tập trung vào việc xuất khẩu công nghệ quân sự và các sản phẩm khác có thể 

gây hại cho an ninh quốc gia của Trung Quốc. 

Các biện pháp kiểm soát xuất khẩu được cho là nhằm đáp trả các hành động tương tự của Mỹ. 

TikTok, Huawei và Tencent nằm trong số thương vong của cuộc đàn áp công nghệ Trung Quốc của 

Washington.  (BBC, 01/12/2020) 

Ân xá Quốc tế: Facebook và Google 'đồng lõa' với việc kiểm duyệt tại Việt Nam 

Tổ chức đấu tranh cho nhân quyền Ân xá Quốc tế nói Facebook và Google đã hỗ trợ chính phủ Việt 

Nam kiểm duyệt những lời chỉ trích và trấn áp tiếng nói của giới bất đồng chính kiến.                 

(BBC, 01/12/2020) 

 

 

 

 


