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TT Trump ra lệnh ByteDance bán hoạt động của TikTok ở Mỹ trong 90 ngày 

Tổng thống Donald Trump ngày thứ Sáu ra lệnh cho công ty ByteDance bán đi các 

hoạt động của ứng dụng chia sẻ video TikTok tại Mỹ trong vòng 90 ngày. Đây là nỗ 

lực mới nhất nhằm gia tăng áp lực lên công ty Trung Quốc vì những lo ngại về sự an 

toàn của dữ liệu cá nhân mà họ xử lý, theo Reuters.  (VOA, 15/08/2020) 

Phản ứng xung quanh lệnh cấm nhắm vào Tik Tok 

Bất chấp những quan ngại của nhà chức trách Mỹ và giới chuyên môn về tính an 

ninh-an toàn khi sử dùng ứng dụng Tik Tok của Trung Quốc, một số người sử dụng, 

đặc biệt là giới trẻ, xem đây là một công cụ giải trí được yêu thích giúp họ thỏa chí 

sáng tạo và thể hiện bản thân.  (VOA, 15/08/2020) 

Pháp: Tình hình COVID xấu đi mỗi tuần 

Người đứng đầu dịch vụ y tế Pháp ngày 14/8 cảnh báo tình hình virus corona tại Pháp 

“sa sút từ tuần này sang tuần khác,” sau khi hai thành phố lớn nhất là Paris và 

Marseille tuyên bố là các khu vực nguy cơ của COVID. 

Ông Jerome Salomon nói với đài phát thanh France Inter là các loạt ca nhiễm mới 

xuất hiện mỗi vì các cuộc sum họp gia đình, tiệc tùng và những cuộc tụ tập trong kỳ 

nghỉ hè.  (VOA, 15/08/2020) 

Trung  u c gia t ng t p tr n tr n bi n  đe d a cả đảo  uam của Mỹ 

Trong bối cảnh quan hệ với Washington căng th ng h n lên, B c Kinh tổ chức một 

loạt các cuộc tập trận tại các vùng biển bao quanh Trung Quốc, từ vùng eo biển 

Đài Loan xuống đến Biển Đông. Theo ghi nhận của kênh truyền hình Mỹ CNN 

ngày 11/08/2020, B c Kinh thậm chí còn đe dọa tập trận b n đạn thật ngay gần 

đảo  uam   miền Tây Thái Bình Dương, sát Philippines, nơi đặt một căn cứ quân 

sự quan trọng của Mỹ.  (RFI, 12/08/2020) 

Kinh tế Anh lần đầu ti n chính thức suy thoái sau 11 n m 

Kinh tế sụt giảm kỷ lục trong thời gian từ tháng Tư tới tháng Sáu do các biện pháp 

phong tỏa phòng chống virus corona, khiến nước Anh chính thức bước vào suy thoái. 

Nền kinh tế bị thu nhỏ lại 20,4% so với ba tháng đầu năm. (BBC, 12 tháng 8 2020) 

Nghi n cứu Mỹ: Người chết vì nóng sẽ nhiều hơn nạn nhân dịch bệnh 

B c Mỹ và châu Âu trong những tuần qua phải đối mặt với những đợt nóng kỷ lục, 

đúng vào lúc các khu vực này, cũng như toàn thế giới nói chung, phải vất vả chống 

chọi với đại dịch Covid-19. Các hậu quả của nhiệt độ tăng cao với sức khoẻ con 

người là ghê gớm. Tuy nhiên, cho đến nay, rất hiếm có nghiên cứu nào xem xét tác 

động của nhiệt độ cao đối với tỉ lệ tử vong trên phạm vi toàn cầu. 



Một nghiên cứu khoa học Mỹ vừa công bố hồi tháng 7/2020 dự báo : Nhiệt độ 

tăng cao do biến đổi khí hậu, từ nay đến cuối thế kỷ, có thể khiến nhiều người chết 

hơn là số nạn nhân tử vong hiện nay do tất cả các loại dịch bệnh cộng lại.  

(RFI, 12/08/2020) 

 ịa Trung  ải: C ng th ng v i Th  Nh  K    y  ạp mu n  i n  u h p kh n 

Hy Lạp ngày 11/08/202 kêu gọi Liên Hiệp Châu Âu họp khẩn cấp về Thổ Nhĩ Kỳ, 

trong lúc căng th ng giữa hai nước láng giềng leo thang   phía đông Địa Trung Hải. 

Theo lời ngoại trư ng Hy Lạp, nước này đ  đặt quân đội trong tình trạng báo động 

cao, sau khi Thổ Nhĩ Kỳ lại cho chiến hạm hộ tống tàu khảo sát dầu khí xâm nhập hải 

phận Hy Lạp.  (RFI, 12/08/2020) 

 ồng Kông : Tỷ phú    Trí Anh được thả  k u g i các nhà báo tiếp tục 

« chiến đấu » 

Chưa đầy 48 giờ sau khi bị cảnh sát b t giữ theo luật an ninh quốc gia, nhà tỷ phú 

truyền thông của Hồng Kông Lê Trí Anh (Jimmy Lai) đ  được trả tự do có điều 

kiện vào nửa đêm  qua, 11/08/2020. Sau khi được tự do, theo AFP, Lê Trí Anh đ  

về tòa soạn nhật báo Apple Daily của ông và tại đây ông đ  kêu gọi các nhà báo 

của mình tiếp tục « chiến đấu ». (RFI, 12/08/2020) 

Việt Nam siết chặt bi n gi i ng n làn sóng nh p cảnh trái phép giữa đại dịch 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu các tỉnh giáp biên giới hợp tác chặt chẽ với lực 

lượng biên phòng để kiểm soát chặt chẽ nhằm ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập qua 

đường biên giới sau khi phát hiện hàng trăm người nhập cảnh bất hợp pháp vào Việt 

Nam từ Trung Quốc.  (VOA, 12/08/2020) 

Nh t Bản ký thỏa thu n cung cấp 6 tàu tuần tra m i cho Việt Nam 

Cơ quan Hợp tác Quốc tế của Nhật Bản -JICA vừa ký t t với Việt Nam một thỏa 

thuận trị giá 36,6 tỉ Yen- tương đương 345 triệu USD, theo đó Nhật sẽ cung cấp 6 tầu 

tuần tra mới cho Cảnh sát biển Việt Nam để tăng cường khả năng chấp pháp của Việt 

Nam trong bối cảnh B c Kinh đang đẩy mạnh các yêu sách chủ quyền trong Biển 

Đông, theo Japan Times. (VOA, 12/08/2020) 

Bi n  ông: Trung  u c 'd a' Philippines gi ng hệt cách đã d a Việt Nam? 

Trung Quốc đang sử dụng chung một chiêu bài nước lớn 'ăn hiếp' và 'đe dọa' nước 

nhỏ, khi vừa 'khiêu khích, cài bẫy' Philippines   khu vực b i Cỏ Rong, Trường Sa, 

hệt như cách vẫn 'đe dọa' Việt Nam lâu nay, tuy cách xử lý của Philippines có sự khác 

biệt, một nhà nghiên cứu chính trị quốc tế từ Sài  òn nói với BBC News Tiếng Việt. 

(BBC, 11 tháng 8 2020) 

Bi n  ông: Trung  u c gặp gió ngược nhưng Việt Nam v n d  dặt 

Tháng 7/2020 đánh dấu một thay đổi quan trọng trong tình hình Biển Đông. Ngay sau 

khi chính quyền Donald Trump kh ng định tr  lại, nhưng một cách mạnh mẽ hơn, lập 

trường của Mỹ trên vấn đề Biển Đông, nhiều nước trong và ngoài vùng, bằng cách 



này hay cách khác đều có tuyên bố phản đối chính sách bành trướng của Trung Quốc 

trong vùng biển Đông Nam  . Dứt khoát khác thường là công hàm của  c g i lên 

Liên Hiệp Quốc.  

Trong bài phân tích “                                                         

                   , đăng ngày 03/08/2020 trên trang mạng của trung tâm tham vấn 

Mỹ Hội Đồng Quan Hệ Đối Ngoại CFR (Council on Foreign Relations), chuyên gia 

Lê Thu Hường, thuộc viện nghiên cứu  c ASPI, đ  ghi nhận thái độ khá thận trọng 

của Việt Nam trước các chuyển biến mới đây trong vấn đề Biển Đông.                 

(RFI, 11/08/2020) 

Covid-19: Putin nói vaccine đã được ph  duyệt đ  s  dụng 

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết một vaccine Covid-19 được phát triển   Nga 

đ  được cơ quan quản lý y tế phê duyệt chỉ sau chưa đầy hai tháng thử nghiệm trên 

người. 

Ông Putin nói vaccine này đ  vượt qua tất cả các thử nghiệm cần thiết, và cho biết 

thêm con gái của ông đ  được tiêm. (BBC, 11 tháng 8 2020) 

Trump đánh vào Tencent   t  huyệt  kinh tế kỹ thu t s  của Trung  u c 

Chưa hài lòng với Hoa Vi và TikTok, hôm 06/08/2020 vừa qua, tổng thống Mỹ 

Donald Trump đ  tiến thêm một bước trong cuộc tấn công vào các biểu tượng công 

nghệ Trung Quốc trên thế giới. 

Đối tượng lần này là ứng dụng tin nh n đa chức năng WeChat, mà chủ nhân không ai 

khác hơn là Tencent, một đại tập đoàn công nghệ có thế lực nhất nhì tại Trung Quốc. 

Vị trí quan trọng của Tencent và WeChat đ  khiến giới phân tích cho rằng TT Mỹ 

đang muốn điểm vào một huyệt đạo trọng yếu, nếu không muốn nói là “tử huyệt” của 

công nghệ số Trung Quốc. (RFI, 10/08/2020) 

 


