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Vì hoà bình và dân chủ, châu Âu phải hậu thuẫn  ài Loan 

Tỉnh thức trước chính sách ương ngạnh một chiều của Trung Quốc, châu Âu đoàn kết lên giọng 

với Bắc Kinh; chiến thắng biểu tượng của phe Navalny trong cuộc bầu cử đầy gian lận tại Nga; 

Loukachenko « nộp mình » cho Putin; Covid-19 bùng lên trong mùa khai giảng đại học tại Pháp: 

Đây là những chủ đề nóng trên báo Pháp hôm nay 15/09/2020.  (RFI, 15/09/2020) 

Mỹ đầu tư vào khu vực Mekong cho chiến lược đối trọng với Trung Quốc 

Chính phủ Mỹ sẽ dành hơn 150 triệu USD cho các dự án hợp tác tại khu vực Mekong, một phần 

quan trọng trong chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ nhằm đối trọng với sự 

bành trướng của Trung Quốc trong khu vực.  (VOA, 15/09/2020) 

Biển  ông :  ndonesia đuổi tàu tuần duyên Trung Quốc xâm nhập vùng đặc 

quyền kinh tế 

Chính quyền Indonesia dường như kiên quyết hơn trước các hoạt động bành trướng của Trung 

Quốc tại vùng biển của nước này. Hôm qua, 14/09/2020, bộ Ngoại Giao Indonesia gửi công hàm 

đến Bắc Kinh phản đối hải cảnh Trung Quốc xâm nhập vùng đặc quyền kinh tế ngoài khơi quần 

đảo Natuna. Công hàm được gửi đi trong lúc Indonesia triển khai lực lượng tuần duyên đuổi tàu 

Trung Quốc. (RFI, 15/09/2020) 

Tân Cương: Mỹ chặn hàng xuất khẩu vì TQ vi phạm nhân quyền 

Mỹ sẽ cấm một số mặt hàng xuất khẩu từ vùng Tân Cương của Trung Quốc liên qua tới các cáo 

buộc vi phạm nhân quyền đối với người thiểu số Uighur (Duy Ngô Nhĩ) theo đạo Hồi. 

Cáo buộc cho biết có tình trạng sử dụng "lao động cưỡng bức" để tạo ra sản phẩm, trong đó có một 

trung tâm "dạy nghề" mà báo cáo của Mỹ gọi là "trại tập trung". 

Lệnh cấm xuất khẩu bao gồm hàng may mặc, bông, linh kiện máy tính và các sản phẩm chăm sóc 

tóc từ 5 vùng ở Tân Cương cũng như tỉnh An Huy.  (BBC, 15 tháng 9 2020) 

Belarus : Tổng thống Nga khẳng định hậu thuẫn Loukachenko 

Hôm qua, 14/09/2020, tổng thống Belarus Alexandre Loukachenko đã sang Nga 

và có cuộc gặp không chính thức với đồng nhiệm Vladimir Putin, tại Sotchi. 

Sau bốn giờ hội đàm với đồng nhiệm Belarus, nguyên thủ Nga tuyên bố « tin 

tưởng » ông Loukachenko có khả năng vượt qua cuộc khủng hoảng, đồng thời 

thông báo cấp 1,5 tỷ đô la tín dụng để hỗ trợ nền kinh tế Belarus. (RFI, 15/09/2020) 

Covid-19 : Hơn 1.000 người chết tại Ấn  ộ trong 24 giờ qua 

Ấn Độ tiếp tục là tâm dịch của thế giới, với tổng cộng gần 5 triệu người dương tính với virus gây 

bệnh Covid-19, và hơn 1.000 người thiệt mạng, trong 24 giờ. 

Tốc độ lây lan của dịch bệnh có chiều hướng gia tăng. Theo thống kê của Tổ Chức Y Tế Thế Giới, 

trên toàn thế giới, chỉ riêng trong ngày Chủ Nhật 13/05/2020, số người dương tính với virus đạt 

mức kỉ lục, với 308.000 ca. Tổng giám đốc Tổ Chức Y Tế Thế Giới, ông Tedros Adhanom 

Ghebreyesus, thừa nhận đại dịch Covid-19 sẽ còn kéo dài.  (RFI, 15/09/2020) 

 



TikTok từ chối đề nghị của Microsoft vào phút chót 

Microsoft nói lời đề nghị mua lại mảng hoạt động tại Mỹ của ứng dụng chia sẻ video Tik Tok 

rất phổ biến đã bị khước từ, mở đường cho Oracle giành được thỏa thuận vào phút chót. 

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã ra hạn chót là ngày 15/9 để công ty Trung Quốc sở hữu ứng 

dụng này phải bán, nếu không sẽ bị đóng cửa hoạt động tại Mỹ. 

Phát ngôn viên của Tik Tok nói với BBC rằng hãng "không bình luận về những diễn biến với 

Microsoft cũng như những đồn đoán liên quan tới Oracle".  (BBC, 15 tháng 9 2020) 

Phát hiện dấu hiệu của sự sống trên Sao Kim 

Các nhà khoa học ngày 14/9 cho hay phát hiện trên đám mây acid của Sao Kim một chất khí 
có tên phosphine cho thấy vi sinh vật có thể cư ngụ trên hành tinh láng giềng của Trái Đất, 
một dấu hiệu nêu lên khả năng có sự sống bên ngoài Trái Đất.  (VOA, 15/09/2020) 

Eli Lilly: 'Baricitinib phối hợp Remdesivir rút ngắn thời gian hồi phục COV D' 

Thuốc baricitinib, tên thương mại là Olumiant, cắt thời gian hồi phục trung bình khoảng 1 ngày nếu 

dùng chung với remdesivir, so với những bệnh nhân chỉ được chữa trị với thuốc remdesivir không 

thôi, hãng Lilly nói.  (VOA, 15/09/2020) 

Trung Quốc:  ến lượt vùng Nội Mông đứng lên chống cư ng bức đồng hóa 

Trong những ngày cuối tháng 8, đầu tháng 9 năm 2020 này, vùng tự trị Nội Mông của Trung 

Quốc đã đột nhiên sôi sục trở lại, với một phong trào phản đối chính sách bắt buộc dùng tiếng 

Hán trong các môn học chính trong nhà trường. Giống như ở Tây Tạng hay tại Tân Cương, Bắc 

Kinh đã dùng biện pháp đàn áp để đối phó. (RFI, 15/09/2020) 

 ại hội  ảng 13 và ‘Cuộc đua Tam Mã’ vào ghế tổng bí thư 

David Hutt, nhà quan sát chính trị Việt Nam, đưa ra một số nhận định trong bài viết đăng trên tạp 

chí The Diplomat ra ngày 14/09. 

Tác giả đưa ra nhận định về cơ hội của từng ứng viên như sau: 

"Trần Quốc Vượng, cánh tay phải của ông Trọng và là Thường trực Ban bí thư Ban chấp hành 

Trung ương, là người dẫn đầu nếu ông Trọng thôi chức sau hai nhiệm kỳ trong những tháng tới. Thế 

nhưng thủ tướng đương nhiệm, Nguyễn Xuân Phúc, được nhiều nhà quan sát cho là ứng viên sáng 

giá để có ghế tổng bí thư. 

"Ông Phúc, người gốc miền Trung, ít gây tranh cãi hơn. Dự đoán của riêng tôi (và đó chỉ là phỏng 

đoán theo thông tin) là ông Vượng sẽ ngồi ghế lãnh đạo Đảng nếu hệ thống "tứ trụ" tái diễn, nhưng 

ông Phúc sẽ được chấp nhận nếu có sự hợp nhất vĩnh viễn giữa người đứng đầu đảng và người đứng 

đầu nhà nước, một phần bởi vì ông có nhiều kinh nghiệm hơn ông Vượng trên chính trường thế 

giới. Tuy nhiên, bà Ngân có khả năng chen vào nếu ông Phúc và ông Vượng bị coi là quá chia rẽ. 

(BBC, 15 tháng 9 2020) 

Cảnh sát Los Angeles bị phục kích, TT Trump phẫn nộ 

      Link:  Cảnh sát Los Angeles bị phục kích, TT Trump phẫn nộ   (VOA, 15/09/2020) 
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