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Cập nhật tình hình COVID trên thế giới 

Châu Á-Thái Bình Dương 

Hong Kong sẽ cho mở lại các giảng đường để học sinh tới lớp học trực tiếp từ ngày 

23/9 trong lúc nhà chức trách nhắm giảm bớt những hạn chế vì COVID. 

Ấn Độ trong ngày 31/8 báo cáo có thêm 78.512 ca nhiễm COVID, cao nhất thế giới. 

Chủng virus corona dễ lây nhiễm hơn được phát hiện tại Indonesia. 

Châu Âu 

Thủ đô Paris sẽ cho xét nghiệm COVID miễn phí tại tất cả 20 quận của thành phố 

trong lúc giới hữu trách đang đối phó với các chỉ dấu cho thấy virus corona trỗi dậy 

trở lại ở Pháp. 

Ủy ban Châu Âu ngày 31/8 loan báo sẽ đóng góp 400 triệu euro hỗ trợ COVAX, một 

sáng kiến do WHO chỉ đạo để đảm bảo tiếp cận bình đẳng vaccine virus corona trong 

tương lai trên toàn thế giới. 

Châu Mỹ 

Số người nhiễm COVID tại Mỹ hôm 30/8 vượt quá 6 triệu trong khi tổng số ca nhiễm 

tại Colombia trong cùng ngày cán mốc 600 ngàn. 

Trung Đông và Châu Phi 

Sau năm tháng phong toả, Nam Phi đang nới lỏng các hạn chế du hành nội địa, cho 

phép các khách sạn mở cửa hoạt động trở lại. 

Trường học ở trung tâm thương mại Lagos của Nigeria sẽ mở cửa lại vào tháng sau. 

Vaccine 

Vaccine chống COVID do Nga và Trung Quốc có cùng chung một hạn chế khả dĩ: 

đều dựa trên một loại virus cảm cúm thông thường mà nhiều người bị phơi nhiễm và 

điều này có thể giới hạn tính hiệu quả của vaccine, một số chuyên gia cho biết. 

(VOA, 01/09/2020) 

Giới khoa học cảnh báo mặt tiêu cực từ vaccine của Nga, Trung Quốc 

Các vaccine chống COVID gây chú ý do Nga và Trung Quốc bào chế có cùng một 

khuyết điểm tiềm năng: được dựa trên một virus cảm cúm thông thường mà nhiều 

người bị phơi nhiễm, do đó có tiềm năng hạn chế tính hiệu quả, một số chuyên gia 

cảnh báo. 

Vaccine của CanSino Biologics, được chấp thuận sử dụng trong quân đội Trung 

Quốc, là một hình thức được điều chỉnh của virus adeno loại 5 (Ad5.) Công ty đang 

thảo luận để được chấp nhận sử dụng khẩn cấp tại một vài nước trước khi hoàn tất 

những cuộc thử nghiệm rộng lớn, báo Wall Street Journal loan tin vào tuần trước. 



Một vaccine do Viện Gamaleya ở Moscow bào chế, được chấp thuận tại Nga trước 

đây trong tháng dù còn hạn chế về thử nghiệm, cũng dựa trên Ad5 và một loại virus 

adeno thứ nhì ít thông dụng. (VOA, 01/09/2020) 

Ấn Độ cáo buộc Trung Quốc 'xâm phạm biên giới' 

Ấn Độ đã cáo buộc Trung Quốc vi phạm sự đồng thuận về biên giới đạt được giữa hai 

bên trong các cuộc đàm phán hòa bình gần đây. 

Nước này nói quân đội Trung Quốc đã có "các động thái quân sự khiêu khích" để 

thay đổi hiện trạng ở Ladakh. 

Ít nhất 20 binh sĩ Ấn Độ đã chết trong các cuộc đụng độ với quân đội Trung Quốc 

trong khu vực vào tháng Sáu. Trung Quốc chưa cho biết binh lính của họ có bị tổn 

thất hay không.  (BBC, 31 tháng 8 2020) 

Biển Đông và biển Hoa Đông: Mỹ-Nhật cam kết chống Bắc Kinh đơn phương 

thay đổi nguyên trạng 

Thắt chặt hợp tác quân sự song phương là nội dung cuộc họp của bộ trưởng Quốc 

Phòng Mỹ và Nhật Bản tại căn cứ quân sự Andersen trên đảo Guam. Trong buổi 

họp báo trực tuyến ngày 29/08/2020, lãnh đạo quân sự hai nước lên án mạnh mẽ 

những nước đơn phương dùng vũ lực để thay đổi nguyên trạng các tuyến lưu thông 

hàng hải, ngụ ý đến Trung Quốc. (BBC, 30 tháng 8 2020) 

Vụ Tiktok: Bắc Kinh ra quy định siết chặt xuất khẩu công nghệ cao 

Công ty Trung Quốc ByteDance rất có thể phải được sự chấp thuận của Bắc Kinh để 

bán Tiktok cho Mỹ. Tân Hoa Xã ngày 29/08/2020, dẫn lời một chuyên gia Trung 

Quốc ngành thương mại quốc tế cho biết như trên. 

Chính quyền Bắc Kinh hôm thứ Sáu (28/08), lần đầu tiên sau 12 năm, đã cho cập nhật 

danh sách các ngành công nghệ bị cấm hay hạn chế xuất khẩu. Theo đó, danh sách 

mới sẽ có 23 hạng mục – chẳng hạn như dịch vụ thông tin cá nhân dựa trên phân tích 

dữ liệu và giao diện tương tác trí tuệ nhân tạo.  (RFI, 30/08/2020) 

Việt Nam - Ấn Độ x ch  ại g n hơn để đối ph  với Trung Quốc  

Việt Nam và Ấn Độ tiếp tục thắt chặt quan hệ song phương với nhiều cuộc họp cấp 

cao gần đây, trong bối cảnh hai nước cùng có quan ngại về các động thái của Trung 

Quốc ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. 

Mới nhất, hôm 25/8, một phiên họp trực tuyến của Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam - Ấn 

Độ về Hợp tác Kinh tế, Thương mại, Khoa học và Công nghệ đã diễn ra dưới sự chủ 

trì của bộ trưởng ngoại giao hai nước. 

Trong số nhiều nội dung được bàn thảo tại cuộc họp, hoạt động của Trung Quốc tại 

Biển Đông và trên Đường kiểm soát Thực tế giữa Ấn Độ và Trung Quốc (LAC) được 

nhắc tới, và hai bên cùng tóm tắt những diễn tiến mới nhất cho nhau, 

tờ HindusTimes đưa tin. (BBC, 30 tháng 8 2020) 

Mỹ cho tàu chiến vào g n Hoàng Sa và đưa thêm 11 công ty TQ vào t m ngắm 

https://www.hindustantimes.com/india-news/india-vietnam-meeting-discusses-china-s-destabilising-actions/story-paRUZjoMdiS709T8F5LgVJ.html


Căng thẳng ở Biển Đông tiếp tục dâng cao với những hành động cứng rắn, leo thang 

từ cả Washington và Bắc Kinh trong những ngày qua. 

Bất chấp việc Trung Quốc phóng các tên lửa tầm trung hôm thứ Tư nh m  ra tín hiệu 

cảnh báo , Hải quân Hoa Kỳ ngay hôm sau, thứ Năm, gửi tàu khu trục USS Mustin 

tiến vào sát Quần đảo Hoàng Sa, nơi Trung Quốc trên thực tế đang nắm quyền kiểm 

soát. 

Có thêm 11 công ty Trung Quốc nữa, trong đó có tập đoàn xây dựng khổng lồ China 

Communications Construction Company, được xác định là thuộc sở hữu hoặc được 

kiểm soát bởi quân đội Trung Quốc, Ngũ Giác Đài nói hôm thứ Sáu, mở đường cho 

việc áp dụng các lệnh trừng phạt mới. (BBC, 29 tháng 8 2020) 

Mỹ giáng thêm một đ n  ch  mạng , Hoa Vi chới với 

Thái độ hoan hỉ của tập đoàn Trung Quốc Hoa Vi khi soán được ngôi vị nhà sản 

xuất điện thoại thông minh số một thế giới của đối thủ Hàn Quốc Samsung trong 

quý 2/2020 quả là tồn tại không lâu. Ngày 17/08/2020, chính quyền Mỹ đã loan 

báo quyết định nh m làm cạn kiệt nguồn cung cấp bộ phận và linh kiện điện tử mà 

tập đoàn Trung Quốc rất cần trong sản xuất. 

Trong thực tế, theo nhận xét của hãng tin Anh Reuters, quyết định trên đây của Mỹ 

có tác dụng cấm giới sản xuất trên thế giới bán cho Hoa Vi các loại bộ phận, linh 

kiện bán dẫn  nếu việc sản xuất các mặt hàng này dùng đến thiết bị hay công 

nghệ của Mỹ.  (BBC, 25 tháng 8 2020) 

Hoa Kỳ hôm 26/8 trừng phạt 24 công ty và một số cá nhân Trung Quốc bị coi  à 

tham gia vào việc xây dựng và quân sự h a Biển Đông, theo Reuters. 

Hãng tin Anh dẫn lời Bộ Thương mại Hoa Kỳ nói r ng các công ty đó đóng “vai trò 

trong việc giúp quân đội Trung Quốc xây dựng và quân sự hóa các hòn đảo nhân tạo 

bị quốc tế chỉ trích trên Biển Đông”.  (VOA, 27/08/2020) 

Việt Nam  ên án, yêu c u Trung Quốc hủy tập trận g n Hoàng Sa 

Hà Nội đòi Bắc Kinh hủy bỏ tập trận gần Hoàng Sa, trang Facebook chính thức của 

chính phủ Việt Nam và báo chí trong nước loan tin hôm thứ Tư 26/8. 

“Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo 

Hoàng Sa, huỷ bỏ và không tái diễn vi phạm tương tự”, Người Phát ngôn Bộ Ngoại 

giao Việt Nam Lê Thị Thu H ng nói với các phóng viên hôm 26/8, theo trang Thông 

tin Chính phủ và báo chí Việt Nam.  (VOA, 26/08/2020) 

Reuters: Căng thẳng Mỹ - Trung gây  o ngại về xung đột với Đài Loan 

Hãng tin Reuters nhận định r ng nhiều cuộc diễn tập quân sự của Trung Quốc và Mỹ, 

hay việc hệ thống phòng không Đài Loan theo dõi chiến đấu cơ Trung Quốc cũng 

như chuyện quan hệ Mỹ - Trung xấu đi gây quan ngại về xung đột liên quan tới Đài 

Loan.  (VOA, 26/08/2020) 


