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Covid-19 tại Úc: Melbourne trở lại thời phong tỏa 

Năm triệu dân của thành phố Melbourne ở Australia đã được yêu cầu ở nhà trong sáu 

tuần vì các ca nhiễm virus corona gia tăng. 

Thủ hiến bang Victoria Daniel Andrew tuyên bố lệnh phong tỏa sau khi bang này báo 

có 191 ca nhiễm mới, con số cao nhất hàng ngày kể từ khi đại dịch bắt đầu. 

Biên giới tiểu bang với các khu vực liền kề, New South Wales và South Australia, sẽ 

đóng cửa trong vài giờ tới. (BBC, 7 tháng 7 2020) 

Báo  rung  uốc: EVF   không thể giúp Việt  am ‘thoát  rung’ 

Bình luận về Hiệp định Thương mại Tự do mà Việt Nam mới đạt được với Liên minh 

châu Âu (EVFTA), Hoàn Cầu Thời Báo, tờ báo chuyên chuyển tải thông điệp của 

Bắc Kinh ra thế giới, khẳng định rằng ý định loại bỏ sự phụ thuộc kinh tế vào Trung 

Quốc của một số người Việt Nam “chắc chắn sẽ thất bại” và “sự trỗi dậy của Trung 

Quốc là một cơ hội quý báu cho Việt Nam”. 

Bài viết của tác giả Thành Hán Bình, một giáo sư và chuyên viên nghiên cứu viên cao 

cấp tại Trung tâm Sáng tạo Hợp tác, Viện Nghiên cứu Biển Đông của Đại học Nam 

Kinh, Trung Quốc, thừa nhận rằng việc đạt được thoả thuận thương mại lịch sử với 

EU không chỉ mang lại lợi ích về kinh tế, mà còn có “ý nghĩa chính trị” đối với Việt 

Nam và đánh dấu sự hội nhập sâu rộng của quốc gia Đông Nam Á vào cộng đồng 

quốc tế, một mục tiêu mà Hà Nội theo đuổi lâu nay.  (VOA, 06/07/2020) 

Vì sao  rung  uốc ‘đánh tứ phương’ giữa đại dịch Covid-19? 

“Trung Quốc cảm thấy giống như bị các nước lợi dụng (tình hình đại dịch Covid-19) 

nhưng đồng thời, theo tôi, Trung Quốc cũng muốn biến khủng hoảng trở thành cơ 

hội”, chuyên gia nghiên cứu cấp cao về Trung Quốc, Bonnie Glaser, của Trung tâm 

Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) ở Washington nói về động cơ dẫn đến 

hành động “đánh tứ phương” của Trung Quốc gần đây. 

“Tôi cho rằng Trung Quốc muốn ngăn chặn các quốc gia này bắt tay với nhau. 

Trung Quốc lo ngại sự hình thành của bất kỳ liên minh chống Trung Quốc 

nào”, chuyên gia Glaser nhận định với VOA.  (VOA, 04/07/2020) 

Bầu cử    Mỹ :  ập Cận Bình « giơ cả hai tay » ủng hộ Donald  rump 

Đối với kỳ bầu cử tổng thống Mỹ tháng 11/2020 cũng vậy. Theo Alain Frachon, cây 

bút thời luận nổi tiếng trên Le Monde, đảng Cộng Sản Trung Quốc sẽ « giơ cả hai 

tay » ủng hộ Donald Trump. Mặc dù ông Trump là nguyên thủ Mỹ đầu tiên tiến hành 

một cuộc chiến tranh thương mại chống Trung Quốc, đối đầu trực diện với Bắc Kinh 

thông qua các biện pháp tăng thuế quan, tố cáo chính sách cạnh tranh bất bình đẳng 



về thương mại và tấn công mạng của Trung Quốc … nhưng điều đáng nói là cách 

hành động của Trump không mang lại gì đáng kể cho Mỹ. Bắc Kinh vẫn có thể « ăn 

miếng trả miếng ». Và trong bối cảnh kinh tế khó khăn, hồi tháng Giêng 2020, hai 

bên đã « tạm đình chiến ». 

Nhưng Trump còn mang lại một lợi thế khác cho Bắc Kinh : ông Trump một mình 

tiến hành chính sách chống Trung Quốc, đối xử trịch thượng, coi thường hoặc chê bai 

các đồng minh châu Âu và châu Á. Nếu Joe Biden làm tổng thống, ông ấy sẽ làm 

điều ngược lại. Khi xác định và áp dụng chính sách đàm phán cứng rắn với Trung 

Quốc, đảng Dân Chủ sẽ tìm kiếm sự hỗ trợ. Một cựu thành viên của phái đoàn đàm 

phán thương mại của Trung Quốc gần đây nói với Bloomberg là việc ông Biden trở 

thành tổng thống sẽ nguy hiểm hơn cho Trung Quốc bởi ông ấy sẽ hợp tác với các 

đồng minh của Hoa Kỳ, trong khi Donald Trump thì phá hủy các liên minh.   

(RFI, 03/07/2020) 

Putin trở thành nước  ga qua Hiến pháp có Chúa  rời 

Cuộc trưng cầu dân ý diễn ra sớm tại Nga đem lại các kết quả ban đầu tối thứ Tư, 

01/07/2020 cho thấy đa số cử tri Nga ủng hộ thay đổi hiến pháp mà Tổng thống 

Vladimir Putin đề xuất. 

Ngoài các ý niệm bảo thủ như đem Chúa Trời của Chính Thống giáo trở lại Hiến 

pháp, và đảm bảo chế độ hưu trí, các điều sửa đổi cho ph p ông Putin bắt đầu “như 

mới” nhiệm kỳ   và   sau khi ông hết nhiệm kỳ thứ tư vào năm 202 . 

(BBC, 2 tháng 7 2020) 

Biên giới Ấn- rung: Bắc Kinh thổi bùng lửa xung đột để dập tắt bất đồng nội bộ ? 

Theo nhiều chuyên gia, nhà quan sát, một lý do cơ bản khiến Trung Quốc quyết định 

gây hấn với Ấn Độ là do khủng hoảng nội bộ có khả năng đã vượt tầm kiểm soát, vị 

thế của lãnh đạo tối cao Tập Cận Bình suy yếu, thậm chí lung lay, đặc biệt từ khi đại 

dịch Covid-19 từ Vũ Hán lan ra khắp thế giới, kinh tế Trung Quốc gặp khó do chiến 

tranh thương mại với Mỹ. Giết gà để dọa khỉ:  xung đột với Ấn Độ có thể chính là thủ 

đoạn bất đắc dĩ của lãnh đạo tối cao nhằm dập tắt mọi tiếng nói chỉ trích trong nội bộ.   

(RFI, 01/07/2020) 


