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Nhật, Hàn xúc tiến dự án nhà máy nhiệt điện than ở VN, bất chấp chống đối 

Bất chấp những tranh cãi và áp lực của giới đầu tư, Nhật Bản và Hàn quốc vẫn tiến hành với dự án 

nhà máy nhiệt điện than ở Việt Nam, và sẽ cung cấp khoản tiền vay lên tới 1,8 tỉ USD để thực hiện 

dự án này, dù cả hai nước đều đưa ra những cam kết đầy tham vọng sẽ đáp ứng mục tiêu không tạo 

thêm carbon ngay trên lãnh thổ của mình, theo Business Times của Singapore.  (VOA, 31/12/2020) 

Liên Hiệp Châu Âu-Trung Quốc : Đầu tư vẫn lấn át nhân quyền 

Mặc dù lên án các vụ vi phạm nhân quyền gia tăng tại Trung Quốc, Liên Hiệp Châu Âu vẫn ký với 

Bắc Kinh một hiệp định đầu tư rất quan trọng. Hôm nay, 30/12/2020, trong một cuộc họp trực 

tuyến, các lãnh đạo của Liên Hiệp Châu Âu và Trung Quốc thông qua trên nguyên tắc hiệp định về 

bảo hộ đầu tư giữa hai nước. Văn bản sẽ được ký kết chính thức nhiều tháng sau đó.                           
(RFI, 30/12/2020) 

Giới hoạt động: Đàn áp nhân quyền Việt Nam 2020 gia tang 

Năm 2020 chính quyền Việt Nam tiếp tục gia tăng đàn áp nhân quyền, đặc biệt là nhắm vào các tổ 

chức dân sự không được nhà nước công nhận và các blogger, nhà báo độc lập lên tiếng chỉ trích giới 

lãnh đạo Hà Nội, các nhà hoạt động cho biết. (VOA, 30/12/2020) 

Trung Quốc lên kế hoạch tập trận rầm rộ ngoài khơi bờ biển phía nam 

Theo tiết lộ của nhật báo Hồng Kông South China Morning Post, kể từ hôm nay, 30/12/2020, Hải 

Quân Trung Quốc bắt đầu tổ chức đồng thời ba cuộc tập trận kéo dài 10 ngày, ở ngoài khơi bờ biển 

phía nam Trung Quốc. Tàu sân bay mới của Trung Quốc là chiếc Sơn Đông và tàu tấn công đổ bộ 

Type 075 tham gia những cuộc tập trận này. (RFI, 30/12/2020) 

Croatia: Động đất mạnh, ít nhất 5 người chết, nhiều nước bị ảnh hưởng 

Một trận động đất mạnh rung chuyển miền trung Croatia hôm 29/12, khiến ít nhất 5 người chết, 

trong đó có một bé gái 12 tuổi, và ít nhất 20 người bị thương. Ivo Zinic, thống đốc bang Sisak đang 

phát biểu tại họp báo về tình hình thiệt hại do động đất gây ra, buộc phải chạy vì một cơn dư chấn 

xảy ra.  (VOA, 30/12/2020) 

Việt Nam, Anh ký thỏa thuận thương mại tự do, hiệu lực từ 31/12 

Anh và Việt Nam ký thỏa thuận thương mại tự do vào ngày 29/12, bộ thương mại Việt Nam thông 

báo, vài ngày trước khi Anh hoàn tất việc rời khỏi Liên hiệp Châu Âu. 

Thỏa thuận này, đối với Anh sẽ thay Hiệp ước Thương mại Tự do EU-Việt Nam (EVFTA), có hiệu 

lực vào ngày 31/12, bộ nói trong một tuyên bố.  (VOA, 30/12/2020) 

Nga - Trung tái khẳng định hợp tác trước thềm chuyển giao quyền lực ở Mỹ 

Trong bối cảnh Joe Biden chính thức nhậm chức tổng thống Mỹ vào ngày 20/01/2021, tổng 

thống Nga Vladimir Poutine và chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã điện đàm vào ngày hôm 

qua 28/12 và tái khẳng định hợp tác song phương. (RFI, 29/12/2020) 

Việt Nam và Ấn Độ tập trận chung trên Biển Đông trước lo ngại về Trung Quốc 

Việt Nam và Ấn Độ vừa kết thúc cuộc tập tận chung trên Biển Đông giữa bối cảnh hai quốc gia 

đang tăng cường hợp tác cả về kinh tế lẫn quân sự trước những quan ngại về hành xử của Trung 

Quốc trong khu vực.  (VOA, 29/12/2020) 



Covid-19: Tổng thống Brazil Bolsonaro đi đầu trong chiến dịch chống vac-xin 

Vào lúc đất nước bị dịch bệnh tàn phá nặng nề, tổng thống Brazil Jair Bolsonaro vẫn tìm cách bài 

bác vac-xin chống Covid-19, nhắc lại rằng ông sẽ không tiêm phòng, đồng thời chê bai loại vac-xin 

của Pfizer và BioNTech, hiện đang được châu Âu sử dụng. 

Theo báo Pháp Le Figaro, phát biểu vào hôm qua 28/12/2020 nhân một trận đá bóng từ thiện mà 

ông tham gia, tổng thống Brazil khẳng định rằng ông không hề mắc bất kỳ sai lầm nào trong công 

việc quản lý đại dịch, bất chấp thực tế là đất nước ông đã bị hơn 191 ngàn ca tử vong tính đến hôm 

qua, và hơn 7 triệu rưỡi ca nhiễm từ ngày đại dịch Covid bùng lên, đứng hàng thứ ba thế giới về số 

ca nhiễm, và thứ hai về số người chết. (RFI, 29/12/2020) 

Việt Nam trở thành nước xuất khẩu lớn thứ 2 vào Mỹ sau Trung Quốc 

Việt Nam đã thăng hạng trong danh sách quốc gia xuất khẩu lớn nhất sang thị trường Hoa Kỳ trong 

năm 2020 trong lúc thặng dư thương mại của Việt Nam vào Mỹ cũng đạt con số kỷ lục đồng thời 

hàng hoá Việt Nam đứng trước nguy cơ bị chính quyền Trump đánh thuế. (VOA, 29/12/2020) 

Hậu Brexit: Các đại sứ EU thông qua thỏa thuận thương mại EU-Anh 

Các đại sứ từ 27 quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí thông qua thỏa thuận 

thương mại giữa khối này với Anh quốc thời kỳ hậu Brexit, mở đường cho thỏa thuận trở nên có 

hiệu lực. (BBC, 28/12/2020) 

Trung Quốc tức giận việc Mỹ tăng cường hỗ trợ cho Đài Loan và Tây Tạng 

Hôm 28/12, Trung Quốc bày tỏ sự tức giận sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump ký ban hành 

luật tăng cường hỗ trợ cho Đài Loan và Tây Tạng, vốn đã được đưa vào gói chi tiêu và viện trợ đại 

dịch trị giá 2,3 nghìn tỷ đôla, theo Reuters.  (VOA, 28/12/2020) 

LHCÂ chính thức triển khai chiến dịch tiêm vac-xin ngừa Covid-19 trong 

toàn khối 

Bắt đầu từ hôm nay, 27/12/2020, chiến dịch tiêm chủng ngừa Covid-19 đã được chính thức 

triển khai tại 27 quốc gia thuộc Liên Hiệp Châu Âu, sử dụng vac-xin của hai hãng Pfizer và 

BioNTech vốn đã được Cơ Quan Dược Phẩm Châu Âu cho phép lưu hành từ đầu tuần. 

Ngay sau đèn xanh của cơ quan quản lý châu Âu, một chiến dịch hậu cần khổng lồ đã được thực 

hiện để phân phối các liều vac-xin đầu tiên đến mọi quốc gia Liên Âu, chờ ngày được đem ra sử 

dụng. (RFI, 27/12/2020) 

Virus corona: Biến thể Covid mới xuất hiện trên toàn thế giới 

Các trường hợp biến thể dễ lây lan hơn của Covid-19 được xác định lần đầu tiên ở Anh đã 

được xác nhận ở một số quốc gia khác ở châu Âu cũng như Canada và Nhật Bản. 

Các ca nhiễm trùng liên quan đến những người đến từ Vương quốc Anh đã được báo cáo ở Tây Ban 

Nha, Thụy Sĩ, Thụy Điển và Pháp. 

HRW tố cáo Bắc Kinh gia tăng bắt giới truyền thông độc lập 

Tổ chức bảo vệ nhân quyền Human Rights Watch hôm nay, 28/12/2020, tố cáo chính quyền Trung 

Quốc gia tăng bắt bớ người đưa tin về đại dịch Covid-19, chỉ trích chính quyền trong tháng 12.  
(RFI, 27/12/2020) 

 



Việt Nam: Tăng trưởng kinh tế 2020 xuống mức thấp nhất trong 30 năm 

Tăng trưởng kinh tế của Việt Nam năm 2020 giảm xuống mức thấp nhất trong ít nhất ba thập kỷ vì 

COVID-19, thiên tai và kinh tế toàn cầu suy thoái, Reuters đưa tin, dẫn số liệu của Tổng cục Thống 

kê (GSO) công bố hôm 27/12. 

Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) tăng 2,91% trong năm 2020 sau khi trước đó đạt mức trên 7% trong 

hai năm liên tiếp, theo GSO.  (VOA, 27/12/2020)  

Covid-19: Nhật Bản đóng cửa biên giới với khách nước ngoài trong hơn một 

tháng 

Làn sóng dịch Covid-19 gây lo sợ tại Nhật Bản, với gần 4.000 ca dương tính trong ngày hôm 

qua, 26/12/2020, một mức cao kỷ lục. Chính quyền Nhật quyết định đóng cửa biên giới với 

khách nước ngoài kể từ ngày mai 28/12. Theo đài truyền hình Nhật Bản NHK, biện pháp 

đóng cửa biên giới sẽ kéo dài đến ngày 31/01/2021.  (RFI, 27/12/2020) 

Covid-19: Pháp không loại trừ đợt phong tỏa thứ ba 

Lần đầu tiên kể từ đợt phong tỏa thứ hai, Pháp ghi nhận dưới ngưỡng 5.000 ca nhiễm mới trong 

vòng 24 giờ (3.093 ca) theo số liệu tối 26/12/2020. Tuy nhiên, con số này chỉ là tạm thời vì hầu 

hết các phòng xét nghiệm đóng cửa ngày Giáng Sinh 25/12. Trong trường hợp tình hình dịch 

nghiêm trọng trở lại sau đợt lễ cuối năm, chính phủ không loại trừ khả năng phong tỏa đợt ba.  

(RFI, 27/12/2020) 

Thứ trưởng Quốc Phòng Nhật vạch “lằn ranh đỏ” giữa Đài Loan và Bắc Kinh 

Một quan chức quốc phòng hàng đầu của Nhật Bản vừa kêu gọi tổng thống tân cử Mỹ Joe Biden 

là hãy “mạnh mẽ” trong việc hỗ trợ Đài Loan đối mặt với một Trung Quốc hiếu chiến. Trong 

một bài phỏng vấn dành cho hãng tin Anh Reuters ngày 25/12/2020, thứ trưởng Quốc Phòng 

Nhật Bản Yasuhide Nakayama xác định rằng sự an toàn của hòn đảo là một “lằn ranh đỏ” mà 

Bắc Kinh không được vượt qua.  (RFI, 26/12/2020) 

Hàng chục ngàn quân Ấn Độ và Trung Quốc căng thẳng theo dõi nhau trên dãy Himalaya 

Sau hơn 40 ngày không có bất kỳ cuộc đối thoại nào, các nhà ngoại giao Trung Quốc và Ấn Độ 

đã gặp nhau ngày 18/12/2020 nhằm tìm kiếm giải pháp cho tình hình ở vùng biên giới trên bộ 

trên dãy Himalaya. Căng thẳng đã bùng lên cách nay tám tháng, với hàng chục ngàn binh sĩ của 

cả hai bên liên tục giám sát, theo dõi nhau, thường chỉ cách vài mét.  (RFI, 23/12/2020) 

Trung Quốc bị nghi thao túng Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc 

Trước thềm năm 2021, Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc bất ngờ lâm vào cảnh không có 

chủ tịch. Nguyên nhân xuất phát từ việc nhóm nước châu Á, đến lượt lên làm chủ tịch luân phiên 

của Hội Đồng, đã không nhất trí được về người được toàn nhóm đề cử. Trung Quốc bị nghi ngờ 

là tìm cách gạt bỏ ứng viên không vừa ý để đưa người thân Bắc Kinh lên thay.                        

(RFI, 21/12/2020) 

TQ khai thác lá bài « đa phương » để củng vai trò của đảng Cộng Sản 

Càng phải đối mặt với những thử thách từ kinh tế đến địa chính trị, Bắc Kinh càng hô hào « thực 

thi chủ nghĩa đa phương » nhưng là để phục vụ quyền lợi của Trung Quốc. Trong bài tham luận 

« Trung Quốc-Nhật Bản : hai cái nhìn về chủ nghĩa đa phương … » đăng trên trang mạng của 

Quỹ Nghiên Cứu Chiến Lược tháng 12/2020, chuyên gia Pháp về châu Á Valérie Niquet đưa ra 

nhận định như trên. (RFI, 16/12/2020) 


