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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) 

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) 


