
   

Hơn 100 người chết khi lốc xoáy quét qua Kentucky, các bang khác của Mỹ 

Ít nhất 100 người e rằng đã chết ở bang Kentucky sau khi một loạt những cơn lốc xoáy tàn phá 

nặng nề quét qua sáu bang của Mỹ và để lại quang cảnh tan hoang dọc theo một con đường kéo 

dài hơn 200 dặm, nhà chức trách cho biết vào ngày thứ Bảy. (VOA, 12/12/2021) 

G7 muốn “đoàn kết đối phó với những kẻ xâm lược thế giới” 

Anh là nước chủ nhà tổ chức Hội nghị Ngoại trưởng nhóm G7 diễn ra trong hai ngày 11 và 

12/12/2021 ở Liverpool để thể hiện đoàn kết trước “những kẻ xâm lược thế giới”. Nga, Trung 

Quốc, Iran là những chủ đề chính trong chương trình nghị sự. Các nước ASEAN cũng được 

mời họp để tìm giải pháp về Miến Điện. (RFI, 11/12/2021) 

Nhân quyền: Mỹ trừng phạt nhiều quan chức và tổ chức Trung Quốc, Bắc 

Triều Tiên, Miến Điện 

Hôm qua, 10/12/2021, nhân ngày Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc, chính quyền Hoa Kỳ công 

bố một loạt danh sách các giới chức, tổ chức thuộc 8 quốc gia, trong đó có Trung Quốc, Bắc 

Triều Tiên và Miến Điện, bị trừng phạt do các xâm phạm nhân quyền. Tham gia trừng phạt 

cùng Mỹ có Anh và Canada. (RFI, 11/12/2021) 

Anh nói tiêm tăng cường hồi phục đáng kể khả năng bảo vệ chống lại Omicron 

Các mũi tiêm tăng cường COVID-19 khôi phục đáng kể khả năng bảo vệ chống lại bệnh nhẹ 

do biến thể Omicron gây ra, phần nào đảo ngược sự sụt giảm mạnh tính hiệu nghiệm của 

vaccine, Cơ quan An ninh Y tế Vương quốc Anh (UKHSA) cho biết hôm thứ Sáu. 

Những phát hiện ban đầu từ một phân tích thế giới thực nằm trong số những dữ liệu sơ khởi 

nhất về khả năng bảo vệ chống lại Omicron ngoài các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm, vốn 

đã cho thấy hoạt động vô hiệu hóa Omicron bị suy giảm. (VOA, 11/12/2021) 

30 năm sau khi Liên Xô sụp đổ, Putin dựng lại "quần đảo ngục tù" 

L’Obs tuần này đăng ảnh tổng thống Nga với dòng tựa « Ba mươi năm sau sự sụp đổ của Liên 

Xô, gu-lắc quay lại ». Trong hồ sơ « Chế độ độc tài Putin » gồm 12 trang, tuần báo thiên tả 

nhận định, nước Nga ngày nay lại rơi vào chủ nghĩa toàn trị. Ông chủ điện Kremlin muốn tại vị 

cho đến cuối đời, dập tắt tất cả những tiếng nói khác biệt, cai trị một cách thô bạo đất nước 

rộng lớn nhất thế giới. 

Tù nhân chính trị tại Nga nhiều hơn cả những năm cuối Liên Xô. (RFI, 11/12/2021) 

EU cảnh báo Nga: „Gây hấn sẽ phải trả giá‟ 

Liên minh Châu Âu hôm thứ Sáu cảnh báo Nga rằng nước này sẽ phải đối mặt với hậu quả nếu 

xâm lược Ukraine, khi thủ tướng mới của Đức kêu gọi các cuộc hội đàm để giải quyết căng 

thẳng sau khi Moscow tập trung quân đội ở biên giới với nước láng giềng phía tây nam. (VOA, 

11/12/2021) 

Việt Nam : Liên tục hơn hai tuần lễ, số ca nhiễm mới vượt hơn 10.000 người/ngày 

Tại Việt Nam, từ hơn hai tuần lễ vừa qua, số ca nhiễm virus gây bệnh Covid-19 liên tục vượt 

ngưỡng hơn 10.000 người ngày. Hôm qua, 10/12/2021, bộ Y Tế Việt Nam ghi nhận hơn 

14.000 ca nhiễm, và hôm nay 11/12, hơn 16.000 ca. (RFI, 11/12/2021) 



Liên minh chống IS do Mỹ lãnh đạo kết thúc sứ mệnh chiến đấu ở Iraq 

Liên minh toàn cầu chống Nhà nước Hồi giáo (IS) do Mỹ lãnh đạo đã kết thúc sứ mệnh chiến 

đấu ở Iraq, bốn năm sau khi giúp đánh bại nhóm thánh chiến ở đây. 

2.500 binh lính hiện còn ở trong nước sẽ tiếp tục "cố vấn, hỗ trợ và tạo điều kiện" cho lực 

lượng an ninh Iraq, theo lời mời của chính phủ. (BBC, 10/12/2021) 

Dự án Global Gateway của EU khó đấu lại BRI của Trung Quốc ở Đông Nam Á 

Liên Hiệp Châu Âu huy động 339 tỉ đô la cho dự án Global Gateway trên thế giới đến năm 

2027, trong đó « Đông Nam Á chiếm một vị trí đặc biệt ». Đối với Bruxelles, ASEAN trở 

thành một đối tác vững chắc và quan trọng nhằm « bảo vệ lợi ích của Liên Hiệp Châu Âu 

trong việc tăng cường hợp tác quân sự, thương mại, y tế, cơ sở hạ tầng và hợp tác môi 

trường trong khu vực » Ấn Độ - Thái Bình Dương. (RFI, 10/12/2021) 

Mỹ cấm vận vũ khí Cam Bốt 

Cam Bốt bị Washington chính thức cấm vận vũ khí kể từ ngày 09/12/2021 do có « những hoạt 

động đi ngược lại với lợi ích quốc phòng và chính sách ngoại giao của Mỹ ». Trong một thông 

báo được ghi trong sổ đăng ký liên bang Federal Register, Hoa Kỳ còn nhắc đến sức ảnh 

hưởng ngày càng gia tăng của Trung Quốc, cũng như tình trạng tham nhũng và vi phạm nhân 

quyền của chính phủ của thủ tướng Hun Sen và quân đội Cam Bốt. 

(RFI, 10/12/2021) 

Việt Nam nằm trong số ba nước ASEAN bị tin tặc Trung Quốc tấn công nhiều 

nhất 

Tin tặc Trung Quốc, có nhiều khả năng được Nhà Nước tài trợ, đã tấn công nhiều tổ chức 

chính phủ và tư nhân khắp Đông Nam Á. Trong báo cáo công bố hôm 08/12/2021, Insikt, 

một công ty tư nhân Mỹ về an ninh mạng cho biết trong số nạn nhân có cả những chính 

quyền có quan hệ thân thiết với Bắc Kinh trong các dự án phát triển cơ sở hạ tầng. 

(RFI, 10/12/2021) 

Thượng đỉnh vì Dân chủ: TT Biden muốn quy tụ các nước để chống lại chuyên chế 

Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tập hợp hơn 100 nhà lãnh đạo thế giới hôm thứ Ba 7/12 trong 

"Hội nghị thượng đỉnh vì dân chủ" diễn ra qua mạng nhằm chống lại chế độ chuyên chế - và đã 

không mời Nga và Trung Quốc một cách có chủ ý. 

Trong bài phát biểu khai mạc, ông Biden nói rằng tự do toàn cầu đang bị đe dọa bởi những kẻ 

chuyên quyền đang tìm cách bành trướng quyền lực, xuất khẩu sự ảnh hưởng và biện minh cho 

sự đàn áp. (VOA, 09/12/2021) 

Biden cảnh báo Putin: Nga sẽ lãnh đòn nếu xâm lấn Ukraine 

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 7/12 nói với Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng phương Tây 

quan ngại về khả năng Nga sẽ xâm lấn Ukraine và cảnh báo sẽ có “các biện pháp kinh tế và 

những biện pháp mạnh khác” để trừng phạt nếu Moscow khởi động xung đột quân sự, Tòa 

Bạch Ốc cho hay. (VOA, 08/12/2021) 

Mỹ tẩy chay Thế Vận Hội mùa đông Bắc Kinh vì nhân quyền 

Nhà Trắng tuyên bố hôm thứ Hai, 06/12/2021, không cử đại diện ngoại giao đến tham dự Thế 

Vận Hội mùa đông Bắc Kinh vào tháng 2 năm 2022, vì các vi phạm nghiêm trọng về nhân 

quyền của chính quyền Tập Cận Bình. (RFI, 07/12/2021) 


