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Hỏa hoạn hoành hành ở miền Tây Hoa Kỳ, số người chết gia tang 

Hơn 30 người đã thiệt mạng do các đám cháy rừng đang quét qua các tiểu bang miền Tây Hoa Kỳ, 

các quan chức cho biết. 

Hàng chục người mất tích chỉ riêng ở tiểu bang Oregon. Một viên chức khẩn cấp nói rằng tiểu bang 

này nên chuẩn bị cho một "tình trạng chết người hàng loạt". 

Hỏa hoạn đã hoành hành ở các tiểu bang Oregon, California và Washington trong suốt ba tuần lễ, 

thiêu rụi hàng triệu mẫu đất và phá hủy hàng nghìn ngôi nhà. 

Hàng chục nghìn người đã buộc phải rời bỏ nhà cửa để lánh nạn.  

(BBC, 13 tháng 9 2020) 

 i n  àn      ết th c  Kh ng c  gi i ph p nào cho  i n   ng 

Hội nghị ngoại trưởng  RF, Diễn Đàn  n Ninh Khu Vực  SE N kết thúc hôm thứ Bảy 

12/09/2020. Hồ sơ Biển Đông vẫn bế tắc trong bối cảnh xung khắc Mỹ-Trung tiếp tục leo thang. 

Theo bản tin của hãng thông tấn Nhật Bản NHK, diễn đàn  RF lần này không đem lại một giải 

pháp nào cho Biển Đông, nơi mà Trung Quốc đơn phương khẳng định chủ quyền trên 80% diện 

tích. (RFI, 13/09/2020) 

Hy  ạp t ng cường v  trang, mua    chiến   u c   afa e c a  h p 

Trong bối cảnh xung khắc chủ quyền v i Th  Nh  Kỳ trong khu vực Đông Địa Trung Hải, Hy 

Lạp ngày 12/09/2020 thông báo quyết định canh tân hải lục không quân, trang bị thêm 18 chiến 

đấu cơ Rafale và bốn chiến hạm. Theo tin m i nhất, tàu thăm dò dầu khí của Th  Nh  Kỳ đã rời 

vùng tranh chấp v i Hy Lạp.         (RFI, 13/09/2020)  

Covid- 9  Xu hướng "hoài nghi corona"  ại bi u tình ở  ức 

Một lần nữa một bộ phận dân Đức xuống đường chống các biện pháp ngăn dịch Covid-19. Sau 

cuộc biểu tình v i gần 50.000 ngàn người tại Berlin cách nay hai tuần, đến lượt Munich được 

chọn làm nơi biểu dương lực lượng của xu hư ng chống các biện pháp ngăn dịch mà họ cho là 

« hạn chế tự do ». Phong trào này manh nha xuất hiện từ đầu mùa Hè cho dù các biện pháp tại 

Đức không nghiêm khắc như ở nhiều nư c Châu Âu khác. 

Từ Berlin, thông tín viên  Pascal Thibault tường thuật : 

« Tôi biết rằng có nhiều người khó mà chấp nhận các biện pháp chống dịch hiện nay, và tôi thông 

cảm. Đó không phải là những quyết định dễ dàng nhưng các biện pháp này cho phép kiểm 

sóat  được tình hình dịch ». Trong thông điệp hàng tuần công bố trên mạng, thủ tư ng  ngela 

Merkel ám chỉ những người biểu tình thường xuyên xuống đường tố cáo các biện pháp chống siêu 

vi corona chủng m i.  

(RFI, 13/09/2020) 

Belarus  Người bi u tình tiếp tục ph n  ối  ết qu  bầu cử 

Chính quyền Belarus sử dụng dây thép gai để rào và chặn một quảng trường ở trung tâm thủ đô 

Minsk và bắt giữ người biểu tình xuống đường tiếp tục phản đối cuộc bầu cử tháng trư c, theo 

Reuters. 

Hãng tin  nh dẫn lời một nhân chứng nói rằng có ít nhất 10 nghìn người tuần hành về Quảng 

trường Độc lập hôm 13/9. Một quảng trường khác có tên gọi Oktyabrskaya cũng bị chặn lại. 

Một ngày trư c đó, ít nhất 5 nghìn người đã biểu tình trên khắp thành phố để yêu cầu thả lãnh tụ đối 

lập hiện bị giam cầm. (VOA, 13/09/2020) 



C ng thẳng Úc-Trung  Canberra b o vệ chiến dịch ph n c ng tình b o 

Bộ trưởng Nội Vụ  c ngày 12/09/2020 bảo vệ quyền của chính phủ tiến hành cuộc tấn công tình 

báo nhằm ngăn chặn sự can thiệp từ nư c ngoài. Lời khẳng định này được đưa ra sau khi Bắc 

Kinh lên án các cuộc khám xét nhà riêng của các nhà báo Trung Quốc làm việc tại  c.  

(RFI, 13/09/2020)  

 ahrain bình thường h a quan hệ với Israe  

Ngày 11/9, Bahrain theo chân Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất khi đồng ý bình thường hóa 

quan hệ v i Israel, một phần vì những lo ngại chung về Iran. Quyết định của Bahrain có thể khiến 

cho người Palestin càng thêm cô lập. 

T ng Thống Donald Trump loan tin này trên Twitter sau cuộc điện đàm v i vua Bahrain, Hamad 

bin Isa  l Khalifa, và Thủ tư ng Israel, Benjamin Netanyahu, Tòa Bạch Ốc cho hay.  (VOA, 

12/09/2020) 

Mỹ  Ch y rừng, 24 người chết, h n nửa triệu dân  ược  ệnh di t n 

Khoảng nửa triệu dân tại bang Oregon của Mỹ được lệnh sơ tán trong lúc hàng chục đám cháy dữ 

dội đang hoành hành tại bờ Tây Hoa Kỳ hôm 11/9, thiêu hủy hàng ngàn ngôi nhà và làm thiệt mạng 

ít nhất 24 người. 

Tại California, tiểu bang đông dân nhất nư c Mỹ, hơn 68.000 người được lệnh sơ tán, hầu hết từ 

đám cháy North Complex của Sacramento trong lúc đám cháy l n nhất trong lịch sử tiểu bang có 

tên là  ugust Complex đã thiêu rụi hơn 229.470 hécta.     (VO , 12/09/2020) 

 straZeneca tiếp tục thử nghiệm  âm sàng vắc xin phòng virus corona ở Vư ng 

quốc  nh 

Hãng AstraZeneca cho biết Cơ quan Quản lý Dược của Vương quốc Anh xác nhận v i hãng 
rằng đã đủ an toàn để nối lại các cuộc thử nghiệm lâm sàng. Hãng từ chối tiết lộ thông tin y 
tế về việc tạm dừng thử nghiệm trư c đó, theo tin của CNBC và Bloomberg. (VOA, 

12/09/2020) 

BS  auci  huyên dân Mỹ ẩn mình chống Covid mùa Thu,   ng sắp tới 

Phát biểu tại một cuộc hội thảo v i các bác s  của Đại học Harvard, ông Fauci nói: 

“Chúng ta phải lui vào ở ẩn để qua được mùa thu và mùa đông năm nay bởi vì đây không phải là 

chuyện dễ dàng.” 

Ông Fauci, Giám đốc Trung tâm Bệnh truyền nhiễm Quốc gia, tiếp tục cảnh báo rằng ch  nên đánh 

giá thấp khả năng tiếp tục gây tàn phá của dịch Covid-19.                  (VOA, 12/09/2020) 

Mỹ quyết quy tr ch th  phạm  ầu  ộc  ãnh  ạo  ối  ập Nga 

Hoa Kỳ ngày 10/9 báo v i Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc sẽ hợp tác v i các đồng minh để quy 

trách những người chịu trách nhiệm vụ đầu độc chính trị gia đối lập Nga  lexei Navalny, bao gồm 

„hạn chế nguồn quỹ của các hoạt động xấu xa.‟  

(VOA, 11/09/2020) 

Microsoft  Tin tặc nước ngoài  ang do th m bầu cử Mỹ 

Tin tặc có liên hệ v i Nga, Trung Quốc, và Iran đang tìm cách do thám những ai có liên hệ mật thiết 

v i T ng thống Donald Trump và đối thủ của ông trong cuộc tranh cử năm nay là Joe Biden, tập 

đoàn Microsoft cho biết ngày 10/9. 



Báo cáo của Microsoft nêu rõ các cố vấn trong ban vận động tranh cử của cả ông Trump và ông 

Biden đối mặt nguy cơ bị do thám bởi các điệp viên trên mạng.         

(VOA, 11/09/2020) 

 n  ộ và Trung  uốc s  nhanh ch ng ch m dứt c ng thẳng ở biên giới 

Ấn Độ và Trung Quốc đã đồng ý "nhanh chóng xuống nư c" trong bối cảnh căng thẳng dâng cao 

sau khi có vụ n  súng tại vùng biên gi i tranh chấp và cáo buộc về các vụ bắt cóc. 

Bộ trưởng ngoại giao hai nư c gặp hôm thứ Năm ngày 10/9 và nói hai bên sẽ làm dịu căng thẳng.  

(BBC, 11 tháng 9 2020) 

Hội nghị  sean  Việt Nam  ề nghị ‘thượng t n ph p  uật,  iềm chế’ 

Phó Thủ tư ng, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh đề nghị các bên đề cao thượng 

tôn pháp luật, kiềm chế, không có các hành động gây phức tạp thêm tình hình, không quân sự hóa, 

giải quyết các tranh chấp thông qua các biện pháp hòa bình tại Biển Đông.  (BBC, 10 tháng 9 2020) 

Trung  uốc mở thêm nhiều cuộc tập trận trên bi n Hoa   ng 

Theo hãng tin Reuters, giữa lúc tình hình khu vực đang gia tăng căng thẳng, chính quyền Trung 

Quốc thông báo từ ngày hôm nay 07/09/2020 sẽ tiến hành nhiều cuộc tập trận hơn nữa trên vùng 

biển phía đông và đông bắc Trung Quốc. 

Đợt diễn tập đầu tiên, bắt đầu hôm nay trong vùng biển Bột Hải, theo thông báo của Cục Hải 

Sự Trung Quốc. Đợt thứ hai, bao gồm các bài tập bắn đạn thật, sẽ diễn ra trên vùng biển Hoàng Hải 

vào các ngày 8 và 9/9 ngoài khơi thành phố Liên Vân Cảng (Lianyunggang). Trong thời gian tập 

trận, các tàu bè bị cấm đi lại trong khu vực. 

Tháng trư c, Trung Quốc cũng đã thông báo t  chức 4 cuộc tập trận kéo suốt từ biển Hoa Đông, 

Hoàng Hải cho đến Biển Đông. Đây là những động thái được gi i quan sát quân sự đánh giá là 

hiếm thấy và bất thường. (RFI, 07/09/2020) 

Covid- 9 tiếp tục gia t ng,  h p c  thêm 7 tỉnh bị xếp vào « vùng  ỏ » 

Virus corona vẫn gia tăng đà lây nhiễm tại Pháp, v i hơn 7.000 ca nhiễm m i được ghi nhận 

theo thống kê tối 06/09/2020 của Cơ quan Y Tế. Thêm 7 tỉnh bị liệt vào « vùng đỏ », nâng t ng 

số lên thành 28. Tuy nhiên, số ca tử vong tại bệnh viện trong vòng 24 giờ đã giảm, chỉ có 3 ca.  

(RFI, 07/09/2020) 

Thanh trừng nội bộ và suy t n  ãnh tụ  Tập Cận  ình theo g t Mao 

Phong trào suy tôn lãnh tụ Tập Cận Bình rộ lên trong thời gian gần đây tại Trung Quốc, kèm theo là 

cả một chiến dịch thanh lọc ngành công an Trung Quốc ngày càng thu hút sự chú ý của gi i quan 

sát tình hình Trung Quốc. 

Trong một bài phân tích ngày 03/09/2020 (báo giấy), thông tín viên nhật báo Pháp Le Monde tại 

Bắc Kinh đã cho rằng nhân vật số một tại Trung Quốc đang dốc sức củng cố quyền lực để tiếp tục 

nắm quyền lãnh đạo đất nư c lâu dài, bất chấp thông lệ hai nhiệm kỳ. 

Tiếp tục nắm quyền chính là tham vọng của đương kim lãnh đạo Trung Quốc. Cho đến nay, khi đến 

giữa nhiệm kỳ thứ hai của mình,  những người tiền nhiệm của ông Tập Cận Bình đều chuẩn bị gi i 

thiệu người kế nhiệm. Riêng ông Tập thì hoàn toàn làm ngược lại. Cách đây 2 năm, vào năm 2018, 

ông đã cho xóa bỏ gi i hạn hai nhiệm kỳ đối v i chức chủ tịch Trung Quốc, và vào lúc này, ông 

đang làm tất cả để củng cố địa vị trư c Đại Hội Đảng 2022 và cả về sau. (RFI, 07/09/2020) 


