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Mỹ, Đức khuyến cáo công dân chớ đến sân bay Kabul vì rủi ro an ninh 

 ỹ và  ức ngày thứ Bảy yêu cầu công dân của họ ở Afghanistan tránh đến sân bay Kabul, lấy lý do 

là rủi ro an ninh khi hàng ngàn người tuyệt vọng tụ tập ở đây tìm đường tháo chạy một tuần sau khi 

các phần tử Hồi giáo bảo thủ Taliban nắm quyền kiểm soát. (VOA, 22/08/2021) 

TP.HCM siết chặt quy định về COVID cấm hầu hết người dân ra đường 

Thành phố Hồ Chí  inh sắp sửa áp dụng những biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt nhất trong suốt 

đại dịch C V D-19 với lệnh cấm hầu hết người dân ra khỏi nhà trong 14 ngày tới để ngăn chặn sự 

lây lan của virus corona, trong khi nhà chức trách đẩy mạnh nỗ lực cung cấp nhu yếu phẩm cho 

hàng triệu cư dân. 

Quy định “ai ở đâu ở yên đó” sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày thứ Hai 23 tháng 8 trong bối cảnh đô 

thị đông dân nhất cả nước tiếp tục ghi nhận hàng ngàn ca nhiễm được báo cáo mỗi ngày dù hơn một 

tháng qua đã áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội nghiêm ngặt. (VOA, 22/08/2021) 

Afghanistan: Taliban tuyên bố sẽ điều tra về các vụ trả thù nhắm vào thường 

dân 

Trong một động thái nhằm trấn an cộng đồng quốc tế đang càng lúc càng lo ngại trước các thông 

tin ngày càng nhiều về những vụ truy lùng, thậm chí sát hại những người Afghanistan đã làm 

việc cho  ỹ và các nước  AT , một quan chức Taliban vào hôm nay 21/08/2021, đã cho biết 

là họ sẽ chịu trách nhiệm về các hành động của mình và sẽ điều tra về các vụ trả đũa và hành vi 

tàn bạo khác mà lực lượng Taliban bị tố cáo là đã tiến hành. (RFI, 21/08/2021) 

Mỹ nói 12 nước sẽ cho quá cảnh các chuyến bay di tản từ Kabul 

Chính phủ  ỹ ngày thứ Sáu nói rằng 12 quốc gia, từ châu Âu đến Trung  ông và Trung Á, sẽ cho 

phép người  ỹ và những người khác di tản khỏi Kabul được quá cảnh lãnh thổ của họ khi nước này 

đẩy mạnh nỗ lực di tản khỏi Afghanistan. (VOA, 21/08/2021) 

Covid-19: Nghiên cứu Pháp xác nhận hiệu quả đáng kể của vac-xin 

Việc chích ngừa Covid-19 cho phép giảm nguy cơ nhiễm bệnh xuống 8 lần và giảm nguy cơ 

bệnh nặng đến 11 lần.  ây là kết luận của một công trình nghiên cứu vừa được Cơ Quan  ghiên 

Cứu, Khảo Sát,  ánh  iá và Thống Kê (DREES) của Pháp hoàn tất và được lãnh đạo cơ quan y 

tế Pháp công bố ngày 20/08/2021. (RFI, 21/08/2021) 

Covid-19: Hàng ngàn cảnh sát, quân nhân vào Nam chống dịch 

37 cán bộ của lực lượng CS T được điều vào TP.HC  làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao 

thông và phòng chống dịch. Tất cả đã được tiêm đủ hai mũi vaccine, theo Tuổi Trẻ. 

Từ 21-23/8, sẽ có khoảng 1000 quân nhân vào  am chi viện chống dịch. TP.HC  cũng vừa đề xuất 

Quân khu 7 hỗ trợ 6.000 quân nhân, bác sĩ. (BBC, 21/08/2021) 
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