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Bộ Ngoại giao Mỹ: ‘Trung Quốc hứa suông về Biển Đông’ 

Ngày 27/9, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ra tuyên bố nói rằng trái ngược với những gì Chủ tịch Tập Cận 

Bình hứa trước đây, Trung Quốc vẫn theo đuổi công cuộc quân sự hóa quần đảo Trường Sa trên 

Biển Đông. 

“Năm năm trước, vào ngày 25/9/2015, Tổng Bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình đứng trong Vườn 

Hồng của Nhà Trắng và tuyên bố: “Trung Quốc không có ý định theo đuổi quân sự hóa” quần đảo 

Trường Sa, và các tiền đồn của Trung Quốc sẽ không “nhắm mục tiêu hoặc tác động đến bất kỳ 

quốc gia nào”, tuyên bố của Bộ Ngoại Hoa Kỳ cho biết.  (VOA, 29/09/2020) 

Nỗ lực mở lại kinh tế, Mỹ sắp phát 150 triệu bộ xét nghiệm COVID nhanh 

Tổng thống Donald Trump ngày 28/9 loan báo chính phủ liên bang Mỹ sẽ gửi 150 triệu bộ xét 

nghiệm nhanh COVID tới các tiểu bang để mở lại trường học và bảo đảm an toàn cho các trung tâm 

chăm sóc người cao niên.  (VOA, 29/09/2020) 

Nga đau đầu vì cuộc đọ sức giữa Armenia và Azerbaijan tại vùng Thượng 

Karabakh 

Nền ngoại giao Nga đau đầu vì xung đột giữa Azerbaidjan và Armenia trong vùng Thượng 

Karabakh, Kavkaz. Vài giờ sau cuộc chạm súng trong ngày 27/09/2020 tổng thống Vladimir Putin 

kêu gọi đôi bên « chấm dứt giao tranh, dừng các hành động thù nghịch ». Matxcơva có nhiều lý do 

để tránh biến vùng Thượng Karabakh thành một ngòi nổ đe dọa an ninh tại miền nam Kavkaz.  

(RFI, 28/09/2020)    

Covid-19 : Hơn một triệu người tử vong trên thế giới 

Chín tháng từ khi siêu vi corona chủng mới được phát hiện tại Trung Quốc, đại dịch Covid-19 đã 

cướp đi sinh mạng của (1.000.009) một triệu lẻ chín người, theo thống kê tính đến Chủ Nhật 

27/09/2020. Ngưỡng một triệu nạn nhân bị vượt qua vào lúc dịch bệnh có xu hướng gia tăng tại 

châu Âu, Trung Đông, Mỹ cũng như ở châu Á với Ấn Độ đứng đầu danh sách.                     (RFI, 

28/09/2020)    

Lo TQ tấn công Đài Loan - Mỹ, Nhật Bản tập trận trong dịp bầu cử 3/11 

Mỹ và Nhật Bản sẽ tập trận trước bối cảnh chuyên gia cảnh báo Trung Quốc có thể tấn công Đài 

Loan trong cuộc bầu cử Mỹ tháng 11, theo Taiwan News. 

Quân đội Mỹ thông báo sẽ tổ chức cuộc tập trận "Keen Sword" với Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản 

(JSDF) tại Nhật Bản vì lo ngại Trung Quốc có thể khai thác những phiền nhiễu do cuộc bầu cử 

Tổng thống Mỹ ngày 3/11 gây ra. (BBC, 28 tháng 9 2020) 

Trung Quốc hành động quyết liệt với Đài Loan do thiếu lương thực? 

Trung Quốc được cho là đang trên bờ vực nạn thiếu lương thực trầm trọng, điều có thể gây ra một 

cạnh tranh chiến lược về an ninh lương thực, có tiềm ngăn gây rắc rối cho Đài Loan và các khu vực 

khác, theo tạp chí The Economic Times. 

An ninh lương thực, do đó, có thể sẽ trở thành một mặt trận chiến lược mới.                              

(BBC, 27 tháng 9 2020) 

Đại sứ Mỹ tại Lisboa lên án Bồ Đào Nha làm lợi cho Trung Quốc 

Một ngày trước chuyến thăm Bồ Đào Nha của thứ trưởng Kinh Tế Mỹ, trong bối cảnh đối đầu Mỹ - 

Trung, đại sứ Mỹ tại Lisboa cáo buộc Bồ Đào Nhà làm lợi cho Trung Quốc. Trong bài trả lời phỏng 

https://www.taiwannews.com.tw/en/news/4017420
https://economictimes.indiatimes.com/news/international/world-news/food-shortages-in-china-might-push-xi-jinping-to-take-drastic-actions-against-taiwan-elsewhere/articleshow/78329138.cms


vấn đăng ngày 26/09/2020, đại sứ Mỹ đề nghị nước này nên từ bỏ các dự án đầu tư của Bắc Kinh. 

(RFI, 27/09/2020)    

Belarus: Mỹ và Liên Âu không thừa nhận tổng thống Loukachenko 

Bất chấp sự phản đối của đông đảo dân chúng về kết quả bầu cử bị cáo buộc là « gian lận », ông 

Alexandre Loukachenko vẫn tổ chức lễ tuyên thệ nhậm chức tổng thống hôm qua, 23/09/2020. 

Hôm nay, 24/09, Hoa Kỳ và Liên Hiệp Châu Âu tuyên bố không thừa nhận ông Loukachenko là 

tổng thống hợp pháp của Belarus.  (RFI, 24/09/2020) 

Viện nghiên cứu Úc: Bắc Kinh phát triển hệ thống trại giam người Duy Ngô Nhĩ 

ở Tân Cương 

Thêm bằng chứng về hệ thống trại giam khổng lồ tại vùng Tân Cương, Trung Quốc. Hôm nay, 

24/09/2020, một viện nghiên cứu tại  c công bố một điều tra, dựa trên hình ảnh vệ tinh và nhiều 

nguồn thông tin khác, khẳng định có thể có hơn 380 cơ sở được sử dụng làm nơi giam giữ người 

Duy Ngô Nhĩ, và hàng chục cơ sở đang được tiếp tục xây dựng từ hơn một năm trở lại đây. Kết quả 

điều tra của Viện nghiên cứu  c có thể tạo thêm áp lực với Bắc Kinh. (RFI, 24/09/2020) 

TT Philippines bất ngờ nêu bật giá trị phán quyết Biển Đông n m 201  tại Đại 

Hội Đồng LHQ 

Báo chí Philippines ca ngợi bài phát biểu, qua video, của tổng thống Rodrigo Duterte, ngày hôm 

qua, 22/09/2020, nhân khóa họp thường niên Đai Hội Đồng Liên Hiệp Quốc, tại New York. 

Nguyên thủ Philippines đã tuyên bố kiên quyết phản đối những n  lực nhằm phá hoại phán quyết 

Biển Đông năm 2016 của Tòa Trọng Tài Thường Trực La Haye. 

Phát biểu của tổng thống Philippines về Biển Đông, và nhất là về phán quyết của Tòa Trọng Tài 

Thường Trực La Haye bác bỏ yêu sách chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông, r  ràng sẽ khiến 

Trung Quốc bất bình. Phát biểu trước ông Duterte, chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã không hề 

nói đến Biển Đông.  (RFI, 23/09/2020) 

Tập Cận Bình: ‘không có ý định tham gia chiến tranh, dù lạnh hay nóng- với bất 

kỳ nước nào’ 

Phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc hôm thứ Ba 22/9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình 

nói Bắc Kinh “không có ý định tham chiến dù là một cuộc chiến tranh Lạnh hay Nóng với bất kỳ 

quốc gia nào”. Ông Tập lên tiếng giữa lúc căng thẳng đang tăng cao giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. 

(VOA, 23/09/2020) 

Ông Trump: LHQ phải qui trách nhiệm Trung Quốc về đại dịch 

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 22/9 yêu cầu Đại hội đồng Liên hiệp quốc phải qui trách 

nhiệm cho Trung Quốc về các hành động của nước này” liên quan đến đại dịch virus corona. 

“Chính phủ Trung Quốc, và Tổ chức Y tế Thế giới vốn bị Trung Quốc kiểm soát đã tuyên bố lệch 

lạc rằng không có bằng chứng lây lan từ người sang người,” ông Trump tuyên bố trong bài diễn văn 

ghi hình.  (VOA, 23/09/2020) 

Mỹ, UAE nhắm thỏa thuận để UAE mua máy bay chiến đấu tàng hình F-35 

Hoa Kỳ và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) hy vọng sẽ đạt được một thỏa thuận sơ 

khởi để UAE mua máy bay chiến đấu tàng hình F-35 của Mỹ vào tháng 12 năm nay, giữa lúc chính 

quyền Tổng thống Trump đang tìm hiểu làm cách nào đạt thỏa thuận mà không ảnh hưởng tới cam 

kết với Israel.  (VOA, 23/09/2020) 

 



Tổng thư ký LHQ:  Phải ng n ch n tân Chiến tranh Lạnh  

Thế giới phải làm tất cả những gì cần làm để ngăn chặn một cuộc Chiến tranh Lạnh mới, người 

đứng đầu Liên Hiệp Quốc ra lời cảnh báo vào lúc ông khai mạc đại hội đồng, sự kiện dự kiến sẽ tập 

trung vào mối quan hệ căng thẳng Mỹ-Trung và đại dịch Covid-19. 

Tổng thư ký António Guterres nói rằng thế giới đang đi vào "hướng đi nguy hiểm", và ông nói tới 

sự đổ vỡ do "hai nền kinh tế lớn nhất" tạo ra.  (BBC, 22 tháng 9 2020) 

Miệng nói hòa bình, Trung Quốc hùng hổ đe dọa chiến tranh với các nước 

Tập Cận Bình ca tụng « một cộng đồng nhân loại cùng chung vận mệnh ». Thế nhưng hiếm khi tình 

hình căng thẳng đến như vậy ở các biên giới Trung Quốc, và những tuyên bố hiếu chiến liên tục 

được Bắc Kinh đưa ra.  (RFI, 22/09/2020) 

Vì sao Đức ưu tiên Thái Bình Dương và lên tiếng về Biển Đông 

Lần đầu tiên, Đức cùng Anh và Pháp bác bỏ việc đòi  chủ quyền lịch sử  ở Biển Đông và viện dẫn 

thắng lợi pháp lý của Philippines chống lại Trung Quốc tại Tòa Trọng tài Thường trực PCA. 

Hôm 16/09/2020, đại diện của Vương quốc Anh, Cộng hòa Pháp và CH LB Đức cùng đưa lên Ban 

thư ký LHQ tại New York công hàm lần đầu cùng lên tiếng r  rệt về tự do hàng hải ở Biển Đông. 

(BBC, 22 tháng 9 2020) 

Vac-xin Covid cho dân nghèo: Hơn 150 nước tham gia kế hoạch của Tổ Chức Y 

Tế Thế Giới 

Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) chủ trương đưa vac-xin chống Covid-19 đến với tất cả các quốc gia 

nghèo. Hôm qua, 21/09/2020, WHO công bố danh sách hơn 150 nước tham gia kế hoạch này. 

Trong danh sách nói trên không có Mỹ và Trung Quốc. (RFI, 22/09/2020) 

Covid-19: Anh có thể phải thắt ch t kiểm soát  trong sáu tháng  

Thủ tướng Anh nói các biện pháp hạn chế giao tiếp mới nhằm chống Covid-19  có thể kéo dài sáu 

tháng'. 

Hôm 21/09, giới chức y tế Anh đã đánh giá tình trạng bệnh dịch lên tới mức số 4, ch  dấu của việc 

lây lan "đang tăng rất mạnh".  (BBC, 22 tháng 9 2020) 

Amnesty International lên án châu Âu bán công nghệ giám sát cho TQ 

Nhiều hãng công nghệ châu Âu, trong đó có cả Pháp, đã cung cấp các trang thiết bị giám sát như 

nhận dạng khuôn mặt cho Trung Quốc. Đây là nội dung bản báo cáo được tổ chức phi chính phủ Ân 

Xá Quốc Tế (Amnesty International) công bố ngày 21/09/2020.  (RFI, 22/09/2020) 

Nghiên cứu: Sốt xuất huyết có thể cung cấp một số miễn nhiễm chống COVID 

Một cuộc nghiên cứu phân tích đại dịch COVID tại Brazil phát hiện sự liên kết giữa đà lây lan 

COVID với các đợt bùng phát sốt xuất huyết trong quá khứ, qua đó cho thấy bị phơi nhiễm chứng 

bệnh do mu i lây truyền có thể cung cấp một mức độ miễn nhiễm chống COVID-19.               

(VOA, 22/09/2020) 


