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TT Biden tham gia hội nghị thượng đỉnh với các nước NATO ở Đông Âu 

Tổng thống Mỹ Joe Biden tham gia hội nghị thượng đỉnh trực tuyến giữa các quốc gia NATO ở 

Đông Âu được tổ chức tại thủ đô Bucharest của Romania vào ngày 10/5, Reuters dẫn lời Tổng 

thống Romania Klaus Iohannis cho biết, với nội dung trọng tâm là an ninh ở khu vực Hắc Hải và 

Ukraine. (VOA, 10/05/2021) 

Covid-19 : Châu Âu tiếp tục ra khỏi phong tỏa 

Hôm nay 10/05/2021, hàng loạt quốc gia châu Âu tiếp tục có các biện pháp ra khỏi phong tỏa 

chống dịch Covid-19, trong bối cảnh dịch bệnh đang dần dần được kiểm soát. (RFI, 10/05/2021) 

Bầu cử Anh: Boris Johnson thắng to, đ ng Lao động thua đ m 

Sự thắng lợi của đảng Bảo thủ (cờ Xanh dương) nhờ thành tích tiêm chủng ở xứ Anh (England), và 

chương trình trợ cấp cứu giúp người dân và doanh nghiệp vượt qua đại dịch. (BBC, 10/05/2021) 

Mỹ lo thiếu nhiên liệu khi đường dẫn dầu lớn nhất bị tấn công mạng 

Chính phủ Hoa Kỳ và nhà điều hành đường ống dẫn nhiên liệu hàng đầu của nước này hôm 10/5 

tìm cách bảo vệ mạng lưới vận chuyển nhiên liệu cho gần một nửa nguồn cung cấp của Bờ Đông 

khi ngừng hoạt động để ngăn chặn cuộc tấn công mạng đã bước sang ngày thứ tư, theo 

ReutersChính phủ Mỹ ban hành luật khẩn cấp hôm Chủ nhật sau khi đường ống dẫn nhiên liệu lớn 

nhất của nước này bị tấn công mạng bằng ransomware. 

Colonial Pipeline là đường ống vận chuyển 2,5 triệu thùng mỗi ngày - 45% nguồn cung cấp dầu 

diesel, xăng và nhiên liệu máy bay của Bờ Đông nước Mỹ. (BBC, 10/05/2021) 

Hàn Quốc: ‘Đã đến lúc hành động’ về vấn đề Triều Tiên 

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hôm 10/5 cho biết ông xem năm cuối cùng tại vị của mình là cơ 

hội cuối để đạt được hòa bình lâu dài với Triều Tiên, đồng thời nói rằng “đã đến lúc hành động” 

trong bối cảnh các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng bị đình trệ, 

theo Reuters. (VOA, 10/05/2021) 

Trung Quốc vươn vòi bạch tuộc khắp Thái Bình Dương 

Le Monde hôm nay 10/05/2021nhận định « Ở Kiribati, Trung Quốc đã đặt chân vào giữa Thái Bình 

Dương », qua việc tân trang một phi đạo cũ của Mỹ trên đảo Kanton. Hòn đảo nhỏ bé nằm lọt thỏm 

giữa Nam Thái Bình Dương mênh mông có vị trí chiến lược, vì ở giữa tuyến đường từ Hawai đến 

Úc. 

Phi đạo Trung Quốc ở Kiribati, mắt xích Con đường tơ lụa ở Thái Bình Dương. (RFI, 10/05/2021) 

Bỉ c nh báo kh  năng bị gián điệp Trung Quốc tiếp c n thông qua Alibaba 

Chính quyền liên bang Bỉ quan ngại về khả năng gián điệp Trung Quốc tiếp cận thông tin “nhạy 

cảm” qua các dự án đầu tư trung tâm thương mại điện tử của tập đoàn Alibaba ở sân bay Liege, 

trung tâm vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không lớn nhất của nước này. Tuy nhiên, Bắc 

Kinh lên tiếng phản bác cáo buộc của Brussels. (VOA, 10/05/2021) 

Hỏa tiễn Trung Quốc rơi tự do, Washington chỉ trích Bắc Kinh « bất cẩn » 

Ngày 09/05/2021, cơ quan không gian Trung Quốc thông báo, sau nhiều ngày rơi tự do, một phần 

của chiếc hỏa tiễn nặng đến vài tấn, đã tan vỡ trên không trung Ấn Độ Dương. Nếu như, sự việc đặt 



dấu chấm hết cho những đồn đoán lo âu từ nhiều ngày qua, chính quyền Washington chỉ trích Bắc 

Kinh đã hành sự « bất cẩn » trong lĩnh vực này. (RFI, 09/05/2021) 

Philippines b o ngư dân làm ngơ lệnh cấm đánh bắt cá của Bắc Kinh 

Philippines bác bỏ lệnh cấm đánh bắt cá vào mùa hè hàng năm do Trung Quốc áp đặt ở Biển Đông, 

đồng thời khuyến khích các tàu cá tiếp tục hoạt động trong vùng lãnh hải thuộc chủ quyền của 

Philippines. (VOA, 05/05/2021) 

Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc cam kết ‘không theo nước khác chống TQ’? 

Một ngày sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Nguỵ Phượng Hoà có cuộc gặp với Tổng bí 

thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hôm 27/3, báo chí Trung Quốc đưa tin 

ông Phúc khẳng định “sẽ không theo các nước khác chống lại Trung Quốc”. Phát biểu được cho là 

của lãnh đạo Việt Nam gây chú ý cả ở trong nước và quốc tế giữa bối cảnh các phản ứng của Hà 

Nội đang được theo dõi kỹ trước sự kiện hàng trăm tàu cá của Trung Quốc đang hiện diện ở khu 

vực Đá Ba Đầu, thuộc quần đảo Trường Sa mà Việt Nam tuyên bố chủ quyền. (VOA, 28/04/2021) 

Dân biểu lưỡng đ ng Mỹ giới thiệu Đạo lu t Nhân quyền Việt Nam 

Một nhóm lưỡng đảng các thành viên Hạ viện Mỹ vừa giới thiệu một đạo luật về nhân quyền Việt 

Nam nhằm buộc các quan chức của quốc gia cộng sản Đông Nam Á “phải chịu trách nhiệm về 

những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng đồng thời giúp ưu tiên bảo vệ các quyền tự do và phát 

triển nhà nước pháp quyền ở Việt Nam.” (VOA, 10/05/2021) 

ASEAN đạt đồng thu n về việc chấm dứt khủng ho ng ở Myanmar 

Các nhà lãnh đạo Đông Nam Á cho biết họ đã đạt đồng thuận về một kế hoạch với nhà lãnh đạo 

chính quyền quân sự Myanmar vào ngày thứ Bảy để chấm dứt cuộc khủng hoảng ở quốc gia chìm 

trong bạo lực này, nhưng ông này không hồi đáp một cách rõ ràng yêu cầu ngừng sát hại người biểu 

tình. (VOA, 25/04/2021) 

Trong tuyên bố lịch sử, TT Biden nói vụ tàn sát người Armenia năm 1915 là diệt 

chủng 

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày thứ Bảy nói rằng cuộc thảm sát người Armenia năm 1915 tại Đế 

chế Ottoman cấu thành tội ác diệt chủng, một tuyên bố lịch sử khiến Thổ Nhĩ Kỳ phẫn nộ và làm 

căng thẳng thêm quan hệ giữa hai nước đồng minh NATO. 

Tuyên bố phần lớn mang tính biểu tượng này, vượt ra khỏi những câu chữ vốn được Nhà Trắng suy 

tính cẩn trọng từ hàng chục năm qua, được kiều dân Armenia ở Mỹ hoan nghênh, nhưng được đưa 

ra vào lúc Ankara và Washington đang đối mặt với những bất đồng chính sách sâu sắc về một loạt 

vấn đề. (VOA, 25/04/2021) 

Covid-19: Ấn Độ lún sâu vào khủng ho ng y tế 

Với hơn 346.000 ca nhiễm mới và trên 2.600 ca tử vong vì Covid-19 trong một ngày, Ấn Độ 

đang lún sâu vào khủng hoảng y tế. (RFI, 24/04/2021) 

Biển Đông: Thêm 2 công hàm ph n đối tàu Trung Quốc trong vùng biển Philippines 

Theo hãng tin Anh Reuters, bộ Ngoại Giao Philippines ngày 23/04/2021 gửi thêm hai công hàm 

đến Trung Quốc để phản đối vụ tàu cá nước này « hiện diện bất hợp pháp » trong vùng biển của 

Philippines. Manila khẳng định sự hiện diện của tàu Trung Quốc « vi phạm trắng trợn chủ 

quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán » của Philippines. (RFI, 24/04/2021) 

 


