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Cố vấn Trump cam kết ‘hậu thuẫn’ Việt Nam, Philippines về Biển Đông 

Cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ Robert O‟Brien hôm 23/11 đảm bảo với Việt Nam và Philippines 

rằng Washington sẽ “hậu thuẫn” và chiến đấu để giữ cho khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương 

tự do và rộng mở, Reuters đưa tin. 

“Thông điệp của chúng tôi là chúng tôi sẽ ở đây. Chúng tôi hậu thuẫn cho các bạn và chúng tôi sẽ 

không rời đi”, ông O‟Brien nói trong chuyến thăm Philippines sau khi rời khỏi Việt Nam vào Chủ 

nhật (22/11). (VOA, 23/11/2020) 

Reuters: Mỹ lên danh sách hạn chế 89 công ty hàng không và quân sự TQ 

Chính quyền Trump sắp công bố 89 công ty hàng không và công ty có quan hệ với quân đội của 

Trung Quốc sẽ bị hạn chế mua một loạt hàng hóa và công nghệ của Mỹ, theo bản sao danh sách dự 

thảo mà Reuters đọc được. (VOA, 23/11/2020) 

Trung Quốc xem xét gia nhập CPTPP, chuyển thủ sang công hậu Trump 

Hôm 20/11, tại Diễn đàn APEC, Chủ tịch Tập Cận Bình tuyên bố Trung Quốc đang xem xét gia 

nhập Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), tái khẳng định theo 

đuổi mục tiêu toàn cầu hóa nền kinh tế và tự do thương mại đa phương. Giới chuyên gia cho rằng 

CPTPP có một số ràng buộc nhất định mà Bắc Kinh khó nhượng bộ, và các thành viên khác cũng 

khó đạt đồng thuận để cho Trung Quốc gia nhập. (VOA, 23/11/2020) 

Người Mỹ đầu tiên có thể được tiêm vaccine COVID-19 ngày 11/12 

Những người Mỹ đầu tiên có thể sẽ được tiêm vaccine ngừa COVID-19 sớm nhất vào ngày 11/12, 

Reuters đưa tin, dẫn lời cố vấn khoa học hàng đầu cho chương trình vaccine của chính phủ Mỹ nói 

hôm 22/11. 

“Trong vòng 24 giờ kể từ khi được thông qua, vaccine sẽ được chuyển tới các nơi mà mỗi tiểu bang 

cho chúng tôi biết là họ cần có các liều vaccine”, bác sĩ Moncef Slaoui, thành viên của chương trình 

vaccine của chiến dịch “Operation Warp Speed”, nói trên chương trình “Meet the Press” của kênh 

NBC. (VOA, 23/11/2020) 

EU bác chuyện ‘lẽ phải thuộc về kẻ mạnh’ ở Biển Đông 

Đại sứ Liên minh châu Âu tại Việt Nam Giorgio Aliberti vừa phát biểu tại một hội thảo về Biển 

Đông rằng EU sẽ không bao giờ tuân theo nguyên tắc “lẽ phải thuộc về kẻ mạnh”, đồng thời tái 

khẳng định sự cần thiết bảo vệ một trật tự dựa trên nguyên tắc và thúc đẩy giải quyết tranh chấp một 

cách hòa bình.  

Tại Hội thảo Quốc tế về Biển Đông lần thứ 12 ở Hà Nội hôm 17/11, Đại sứ Aliberti nói rằng EU 

đang phát triển một hoạt động mới được gọi là Sự hiện diện Hàng hải Phối hợp (CMP), theo đó các 

lực lượng hải quân sẽ luân phiên tuần tra một khu vực, có thể bao gồm cả Biển Đông “trong một 

tương lai không xa.”  (VOA, 21/11/2020) 

Mỹ cho phép dùng kháng thể điều trị Covid-19 

Ngày 21/11/2020, Cơ Quan Quản Lý Thực Phẩm và Dược Phẩm Hoa Kỳ (FDA) cho phép sử 

dụng thuốc của tập đoàn Regeneron để điều trị cho bệnh nhân Covid-19. Quyết định được đưa ra 

khẩn cấp trong lúc số người nhiễm virus corona trên toàn quốc đã vượt ngưỡng 12 triệu và trong 

vòng 24 giờ, có thêm gần 2.000 ca tử vong. 

Liệu pháp này từng được dùng để điều trị cho tổng thống Donald Trump vào đầu tháng 10/2020. 

(RFI, 21/11/2020) 



LHQ chất vấn Hà Nội về việc bắt giam, sách nhiễu 6 nhà báo độc lập 

Năm cơ quan độc lập của LHQ vừa công bố văn thư chất vấn Chính phủ Việt Nam về việc bốn 

thành viên của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam và hai thành viên thuộc Nhà xuất bản Tự Do bị 

chính quyền bắt giữ, sách nhiễu. Tuy nhiên, phía Việt Nam chưa phản hồi văn thư này, dù đã quá 

hạn 60 ngày. (VOA, 21/11/2020) 

Mỹ: Bệnh nhân nhập viện vì COVID tăng gần 50% trong hai tuần 

Con số bệnh nhân nhập viện vì COVID-19 tại Mỹ tăng gần 50% trong 14 ngày qua, làm căng thẳng 

hệ thống y tế trong nước và buộc các thành phố và tiểu bang phải áp đặt những hạn chế mới nhằm 

ngăn chặn virus lây lan đáng báo động. 

Gần 79.000 người được chữa trị vì COVID tại các bệnh viện trên toàn nước Mỹ vào ngày 19/11, 

theo Reuters, cao nhất hơn bất kỳ thời điểm nào trong đại dịch. (VOA, 20/11/2020) 

Trump dự hội nghị APEC trực tuyến 

Tổng thống Donald Trump dự kiến tuần này sẽ đại diện Hoa Kỳ tại hội nghị trực tuyến của Diễn 

đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương (APEC) mà Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình 

cũng dự, Reuters đưa tin, dẫn lời một quan chức Mỹ. 

Theo hãng tin Anh, đây là lần đầu tiên kể từ năm 2017, ông Trump tham dự sự kiện mà năm nay 

Malaysia tổ chức trực tuyến vào ngày 20/11. (VOA, 19/11/2020) 

Lãnh đạo châu Á-Thái Bình Dương đẩy mạnh thương mại tự do sau thời Trump 

Các lãnh đạo khu vực châu Á-Thái Bình Dương hôm 19/11 kêu gọi thương mại tự do và đa phương 

để hỗ trợ một nền kinh tế toàn cầu bị tàn phá vì virus corona chủng mới, một số hy vọng Hoa Kỳ sẽ 

tham gia tích cực hơn dưới một chính quyền do Joe Biden lãnh đạo. 

Có mặt trong một hội nghị trực tuyến quy tụ 21 thành viên của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-

Thái Bình Dương (APEC), Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bác bỏ chủ nghĩa bảo hộ, nói rằng 

toàn cầu hóa là “không thể lật ngược được”, một ngày trước khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump 

tham gia hội nghị. (VOA, 20/11/2020) 

Việt Nam dọa đóng cửa Facebook nếu không chịu kiểm duyệt thêm thông tin 

Việt Nam đe dọa đóng cửa Facebook nếu tập đoàn truyền thông xã hội khổng lồ của Mỹ không 

nhượng bộ áp lực của Hà Nội đòi siết chặt hơn nữa việc kiểm duyệt các nội dung chính trị ở trong 

nước trên nền tảng Facebook, một quan chức cấp cao của Facebook nói với Reuters. 

Tháng 4 năm nay, Facebook đã làm theo đòi hỏi của Việt Nam yêu cầu tăng cường kiểm duyệt đáng 

kể các bài đăng “chống nhà nước” đối với người dùng ở địa phương, nhưng vào tháng 8 Việt Nam 

một lần nữa lại yêu cầu Facebook siết chặt kiểm duyệt hơn nữa để hạn chế các bài đăng có tính phê 

bình, quan chức Facebook cho biết. (VOA, 20/11/2020) 

APEC 2020: Trung Quốc hứa mở cửa nền kinh tế 'siêu quy mô' 

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói rằng Trung Quốc sẽ mở cửa nền kinh tế "siêu quy mô " để 

nhập khẩu nhiều hàng hóa và dịch vụ chất lượng cao hơn. 

Ông Tập nói hôm thứ Năm rằng Trung Quốc cũng sẽ ký các hiệp định thương mại tự do với nhiều 

quốc gia hơn. 

Ông Tập phát biểu những điều trên tại Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương 

(Apec), bao gồm Mỹ và Nga. (BBC, 20/11/2020) 

 



Mỹ hỗ trợ Việt Nam tháo gỡ ‘thẻ vàng’ của EU? 

Hoa Kỳ mới đây đã tổ chức cuộc tập huấn được coi là một nỗ lực nhằm “hỗ trợ Việt Nam tháo gỡ 

„thẻ vàng‟ của Liên minh châu Âu (EU)”. 

Việt Nam đã bị EU rút “thẻ vàng” hồi cuối năm 2017 vì tình trạng khai thác hải sản bất hợp pháp. 

Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội hôm 18/11 cho biết rằng Cục Phòng chống Ma tuý và Thực thi Pháp luật 

Quốc tế (INL) của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ mới đây đã “phối hợp với Tổng cục Thuỷ sản Việt Nam 

tổ chức hội thảo tập huấn kéo dài hai ngày về Hiệp định Biện pháp các quốc gia có cảng (PSMA) để 

thanh tra, kiểm tra, và ngăn chặn việc nhập khẩu thuỷ hải sản bất hợp pháp”. (VOA, 19/11/2020) 

Biển Đông: ASEAN quan ngại, Canada phản đối quân sự hóa 

Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) trong dịp hội nghị thượng đỉnh đã bày tỏ mối lo 

ngại về tranh chấp lãnh thổ tại Biển Đông giữa các quốc gia thành viên và Bắc Kinh, trong thông 

cáo được Việt Nam, nước chủ tịch luân phiên công bố hôm 18/11/2020. Bên ngoài khu vực, 

Canada lên tiếng phản đối việc quân sự hóa vùng biển này, còn Hà Lan kêu gọi châu Âu quan 

tâm hơn đến « khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương ».  (RFI, 19/11/2020) 

Pfizer kết thúc thử nghiệm vaccine COVID-19 với hiệu quả 95% 

Kết quả thử nghiệm cuối cùng vaccine COVID-19 của Pfizer cho thấy tỷ lệ thành công 95%, mở 

đường cho công ty xin cấp phép khẩn cấp của Hoa Kỳ, Reuters đưa tin, dẫn lời nhà sản xuất thuốc 

này. 

Theo hãng tin Anh, tới nay, đây là mức độ hiệu quả nhất của bất kỳ loại vaccine nào trong giai đoạn 

thử nghiệm lâm sàng. (VOA, 18/11/2020) 

Người biểu tình Thái Lan xuống đường bất chấp bạo lực 

Hàng nghìn người biểu tình Thái Lan đổ ra đường phố thủ đô Bangkok hôm 18/11, bất chấp tình 

trạng bạo lực tệ hại nhất trong nhiều tháng, theo Reuters. 

Tin cho hay, một ngày trước đó, cảnh sát đã sử dụng vòi rồng và hơi cay nhắm vào họ, làm ít nhất 

55 người bị thương. 

Kể từ tháng Bảy, các cuộc biểu tình do những người trẻ tuổi tổ chức đã gây ra thách thức lớn nhất 

cho chính quyền trong nhiều năm. 

Theo Reuters, họ yêu cầu Thủ tướng Prayuth Chan-ocha từ nhiệm, thảo hiến pháp mới và tiến hành 

cải tổ nhằm kiềm chế quyền lực của hoàng gia. (VOA, 18/11/2020) 

Virus corona: Vaccine Moderna đạt hiệu quả đến 95% 

Dữ liệu ban đầu từ công ty Moderna của Mỹ cho thấy một loại vaccine mới chống lại Covid-19 

đạt hiệu quả gần 95%. 

Kết quả này được đưa ra ngay sau khi có các kết quả tương tự từ Pfizer và điều đó làm gia tăng 

niềm tin vào việc vaccine có thể giúp chấm dứt đại dịch. (BBC, 17/11/2020) 


