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Afghanistan : Mỹ tiêu diệt một thủ lĩnh Daech và báo động nguy cơ khủng bố 

mới 

Đáp trả vụ khủng bố tại Kabul, quân đội Mỹ ngày 27/08/2021 đã sử dụng máy bay không người lái 

tấn công trả đũa tiêu diệt một lãnh đạo của nhóm thánh chiến Daech tại Afghanistan. Cùng lúc, 

Washington báo động có nhiều khả năng xảy ra tấn công khủng bố mới tại sân bay Kabul.  

Tên lửa đã nhằm trúng mục tiêu là một xe chở lãnh đạo của Daech và một trong số cộng sự của 

nhân vật này. Vụ tấn công không gây thiệt hại cho thường dân. 

Một lãnh đạo của bộ tộc tại Jalalabad thủ phủ tỉnh Nangarhar xác nhận có 3 người chết và 4 người 

bị thương trong vụ tấn công trên. (RFI, 28/08/2021) 

Hạt nhân Iran: Biden nói Mỹ có 'lựa chọn khác nếu ngoại giao thất bại' 

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nói rằng nếu ngoại giao không giải quyết được cuộc khủng hoảng hạt 

nhân  ran, Mỹ "sẵn sàng chuyển sang các lựa chọn khác". 

Ông Biden phát biểu điều này tại Washington sau cuộc hội đàm trực tiếp đầu tiên với tân thủ tướng 

của  srael, Naftali Bennett. (BBC, 28/08/2021) 

Đối thoại quân sự Mỹ-Trung đầu tiên dưới chính quyền Biden 

Lần đầu tiên dưới chính quyền Biden, một quan chức cao cấp của Lầu Năm  óc trao đổi với đại 

diện của quân đội Trung Quốc. Reuters nhắc lại cuộc hội đàm qua điện thoại diễn ra vào tuần 

trước trong bối cảnh phó tổng thống  oa Kỳ công du hai nước Đông Nam Á là Singapore và Việt 

Nam. 

đây là một cuộc điện đàm giữa phó trợ lý bộ trưởng Quốc Phòng  oa Kỳ, Michael Chase và thiếu 

tướng  oàng Tuyết Bình ( uang Xueping) phó giám đốc Văn Phòng  ợp Tác Quân Sự Quốc Tế 

quân đội Trung Quốc. 

Michael Chase đã « tập trung vào việc giải quyết khủng hoảng và các mối rủi ro » giữa hai nước.  

(RFI, 28/08/2021) 

Các cố vấn cảnh báo Tổng thống Biden về nguy hiểm trước mắt tại Afghanistan 

Các cố vấn ngày 27/8 cảnh báo với Tổng thống Mỹ Joe Biden rằng vài ngày tới công tác di tản từ 

 fghanistan sẽ là giai đoạn nguy hiểm nhất từ trước tới nay, Tòa Bạch Ốc cho biết, sau vụ tấn công 

tại Kabul làm nhiều người chết trong số đó có 13 binh sĩ Mỹ. (VOA, 28/08/2021) 

Báo chí độc lập Nga lên án chính quyền mở chiến dịch « hủy diệt truyền 

thông » 

Hôm 27/08/2021 nhiều cơ quan truyền thông Nga đã có thư ngỏ kiến nghị tổng thống Vladimir 

Putin cho chấm dứt chiến dịch trấn áp nhắm vào các báo đài độc lập hoặc có tiếng nói phê phán 

chính quyền.  

Những tháng gần đây tại Nga, theo một bộ luật mới, nhiều cơ quan truyền thông và phóng viên bị 

xếp vào diện « nhân viên nước ngoài », một quy chế bị ràng buộc, hạn chế các hoạt động tại Nga. 

(RFI, 28/08/2021) 

 

 



'Ít nhất 13 quân nhân Mỹ thiệt mạng' trong các vụ nổ bên ngoài phi trường 

Kabul 

Tối ngày thứ Năm, 26 tháng Tám, giờ miền Đông  oa Kỳ, tin tức cho biết, "tối thiểu 13 quân nhân 

Mỹ thiệt mạng." Tổng thống Biden phát biểu, rằng ông đã ra lệnh cho các chỉ huy quân sự "lên kế 

hoạch hành động để tấn công tài sản, lãnh đạo và cơ sở vật chất của  S S-K." 

“Chúng ta sẽ đáp trả bằng vũ lực và sự chính xác theo thời điểm, vị trí chúng ta chọn lựa theo cách 

thức chúng ta chọn lựa." Tổng thống Biden tuyên bố. (VOA, 27/08/2021) 

Niềm tin trong bang giao Mỹ - Việt có bước 'củng cố mới đầy triển vọng' 

Chuyến công du Việt Nam của Phó tổng thống  oa Kỳ Kamala  arris được đánh giá là thành công 

và góp phần củng cố niềm tin trong quan hệ hai nước, đó là nhận xét chung của các nhà quan sát 

thời sự và phân tích chính trị tại một hội luận chuyên đề của BBC News Tiếng Việt. 

(BBC, 27/08/2021) 

Cựu trợ lý ‘bàn tay sắt chống tham nhũng TQ’ nhận hối lộ 71 triệu USD 

Cựu trợ lý cho Vương Kỳ Sơn, Phó chủ tịch nước Trung Quốc, đã ra tòa với tội nhận hối lộ 460 

triệu nhân dân tệ (tương đương 71 triệu USD). 

Ông Đổng  oành bị cáo buộc nhận tiền và tài sản bất hợp pháp với tổng trị giá hơn 460 triệu nhân 

dân tệ trực tiếp hoặc thông qua người khác từ năm 1999 đến năm 2020. (BBC, 27/08/2021) 

48 giờ Kamala Harris ở Hà Nội: Ngắn ngủi nhưng tác động lâu dài 

Ngày 25/8 trong lúc Phó Tổng thống Mỹ Kamala  arris đang ở  à Nội, trang web Nhà Trắng công 

bố văn bản có tựa đề Tăng cường quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam -  oa Kỳ. 

Văn bản này tiết lộ những thông báo và nội dung trao đổi của bà Kamala  arris tại Việt Nam, đồng 

thời thể hiện tầm nhìn chiến lược của Mỹ về quan hệ với Việt Nam. (BBC, 26/08/2021) 

Trung Quốc: Yếu tố cản trở việc nâng quan hệ Mỹ - Việt lên "đối tác chiến 

lược" 

 iới quan sát đã nhiều lần đề cập đến hình ảnh Việt Nam bắt tay với Mỹ nhưng mắt vẫn nhìn về 

phía Bắc Kinh. Trong hai tháng liên tiếp, bộ trưởng Quốc Phòng rồi phó tổng thống  oa 

Kỳ đã công du Việt Nam. Washington và có lẽ là  à Nội đều muốn nâng cấp quan hệ song 

phương lên mức “đối tác chiến lược”, nhưng yếu tố Trung Quốc vẫn cản trở việc này. 

(RFI, 26/08/2021) 

Pháp sẽ ngưng di tản khỏi Afghanistan vào tối 27/08 

Thủ tướng Pháp Jean Castex thông báo chiến dịch di tản công dân Pháp và người Afghanistan sẽ 

chấm dứt hoàn toàn vào tối thứ Sáu 27/08/2021, chỉ ba ngày trước hạn chót Mỹ rút toàn bộ quân 

khỏi Afghanistan. (RFI, 26/08/2021) 

Phó tổng thống Mỹ đề cập đến nhân quyền tại Việt Nam 

Trước khi kết thúc chuyến công du Việt Nam vào ngày 26/08/2021, bên cạnh những phát biểu rất 

được trông đợi về chiến lược Ấn Độ - Thái Bình Dương, theo hãng tin AP, phó tổng thống Mỹ 

Kamala  arris đã đề cập đến vấn đề nhân quyền, nhưng tránh nêu bật quyền tự do ngôn luận, cho 

dù Việt Nam thường xuyên bị lên án chà đạp nhân quyền. (RFI, 26/08/2021) 

Pháp sẽ ngưng di tản khỏi Afghanistan vào tối 27/08 

Thủ tướng Pháp Jean Castex thông báo chiến dịch di tản công dân Pháp và người Afghanistan sẽ 

chấm dứt hoàn toàn vào tối thứ Sáu 27/08/2021, chỉ ba ngày trước hạn chót Mỹ rút toàn bộ quân 

khỏi Afghanistan. (RFI, 26/08/2021) 

https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-58333024


Nghiên cứu Anh: Vaccine ‘lụi tàn’ trong vòng 6 tháng 

Sự bảo vệ của hai liều vaccine Pfizer và  straZeneca bắt đầu phai nhạt trong vòng 6 tháng, cho thấy 

sự cần thiết của các liều tiêm tăng cường, theo các nhà nghiên cứu  nh. 

Sau 5 đến 6 tháng, tính hiệu nghiệm của vaccine Pfizer trong việc ngừa lây nhiễm COV D ngay 

trong tháng sau khi tiêm liều thứ hai giảm từ 88% xuống còn 74%, một cuộc phân tích dữ liệu thu 

thập được trong cuộc nghiên cứu ZOE COV D tại  nh cho thấy. 

Đối với vaccine  straZeneca, tính hiệu nghiệm giảm từ 77% xuống còn 67% sau 4 đến 5 tháng. 

(VOA, 26/08/2021) 

WSJ: Mỹ tính tiêm vaccine tăng cường sau nửa năm thay vì 8 tháng 

Cơ quan thẩm quyền y tế Mỹ có thể chấp thuận cho tiêm liều vaccine thứ ba nơi những người 

trưởng thành đã chích ngừa đầy đủ ít nhất 6 tháng trước, thay vì như loan báo trước đây là cách 8 

tháng, tờ Wall Street Journal loan tin ngày 25/8. 

Dự kiến tới giữa tháng 9, ba loại vaccine tại Mỹ là Pfizer, Moderna, và Johnson & Johnson sẽ được 

chấp thuận cho tiêm các liều tăng cường, tờ báo dẫn một nguồn thạo tin cho hay.  

(VOA, 26/08/2021) 

FDA chấp thuận hoàn toàn vaccine COVID-19 của Pfizer 

Mỹ chấp thuận hoàn toàn vaccine COV D-19 của Pfizer vào ngày 23/8, một cột mốc có thể tăng 

cường lòng tin của công chúng vào vaccine và đẩy mạnh các công ty, trường đại học và chính 

quyền địa phương bắt buộc tiêm chủng. (VOA, 24/08/2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


