
THỜI SỰ TRONG TUẦN QUA 

Vai trò của Trung Quốc trong việc Triều Tiên né lệnh trừng phạt của LHQ 

Một bản báo cáo mới đây cho thấy tầm quan trọng của thị trấn biên giới Đan Đông của Trung Quốc 

với nền kinh tế Triều Tiên - bất chấp lệnh cấm vận của LHQ đang có hiệu lực sau khi Bình Nhưỡng 

tiến hành thử phi đạn hạt nhân ba năm về trước. Tác giả bản báo cáo cho biết các doanh nghiệp tại 

Đan Đông đang cung cấp cho cho Bình Nhưỡng những sản phẩm có thể được dùng cho chương 

trình hạt nhân và phi đạn của Bình Nhưỡng.  (VOA, 20/09/2020) 

Giới đấu tranh Thái Lan đặt 'Bảng Người dân', thách thức chế độ quân chủ 

Người biểu tình chống chính phủ đặt một tấm bảng tuyên bố Thái Lan "thuộc về người dân", nhằm 

thể hiện rõ sự phản đối chế độ quân chủ. 

Tấm bảng được đặt gần Cung điện Hoàng gia ở Bangkok, trong thách thức mới nhất với Vua Thái 

Lan Maha Vajiralongkorn. (BBC, 20 tháng 9 2020) 

Hollywood và mối quan hệ đầy rủi ro với Trung Quốc 

Trong suốt nhiều năm, các doanh nghiệp Mỹ cố gắng xâm nhập vào thị trường Trung Quốc, và 

Hollywood cũng không phải là một ngoại lệ. Mặc dù vậy, với những gì Disney đang phải trải qua, 

người ta có thể thấy làm ăn với chính quyền độc tài Trung Quốc chứa đựng rất nhiều rủi ro, đặc biệt 

trong bối cảnh căng thẳng chính trị giữa Mỹ và Trung Quốc. (VOA, 20/09/2020) 

Liên minh Mỹ Nhật ‘là nền tảng của hòa bình’ cho khu vực 

Thủ tướng Suga Yoshihide và Tổng thống Donald Trump đã nhất trí tăng cường hơn nữa cho hợp 

tác an ninh. 

Ông Suga, được quốc hội bầu chọn vào hôm thứ Tư và là nhà lãnh đạo mới đầu tiên của Nhật Bản 

trong gần tám năm, nói với các phóng viên sau cuộc điện đàm là ông nói với ông Trump rằng liên 

minh [Mỹ Nhật] là "nền tảng của hòa bình và ổn định trong khu vực."  (BBC, 20 tháng 9 2020) 

Moderna sẽ sản xuất 20 triệu liều vaccine COVID trước cuối năm 

Công ty Moderna ngày 18/9 cho biết đang trên đà sản xuất 20 triệu liều vaccine thử nghiệm chống 

COVID trước cuối năm nay trong khi vẫn giữ mục tiêu sẵn sàng từ 500 triệu đến 1 tỉ liều vào năm 

sau. 

Vaccine và thuốc chữa trị được xem là thiết yếu trong việc kiểm soát đại dịch COVID-19 hiện chưa 

thấy có dấu hiệu chậm lại và đã làm hơn 944.000 người thiệt mạng trên toàn thế giới.                

(VOA, 19/09/2020) 

COVID tăng, các thành phố Châu Âu loan báo các hạn chế mới 

Các nước Châu Âu từ Đan Mạch đến Hy Lạp loan báo những hạn chế mới vào ngày 18/9 để ngăn 

chặn đà lây mạnh của virus corona tại các thành phố lớn nhất, trong lúc Anh cho biết đang cứu xét 

lệnh đóng cửa mới trên toàn quốc. 

Lây nhiễm gia tăng đều đặn hầu như trên toàn Châu Âu trong hai tháng qua. Số ca vào phòng chăm 

sóc đặc biệt và số người chết cũng bắt đầu tăng, đặc biệt tại Tây Ban Nha và Pháp. 

 ạt nhân Iran   nh, Pháp và  ức bác b  việc tái lập trừng phạt Teheran 

Chính quyền Donald Trump hoàn toàn bi cô lập trong chủ trương áp đặt lại các trừng phạt của 

Liên Hiệp Quốc đối với Iran. Tại Hội Đồng Bảo An, hôm qua 18/09/2020, Anh, Pháp và Đức 

tuyên bố thủ tục mà Hoa Kỳ khởi sự để kích hoạt các trừng phạt quốc tế, sẽ không có hiệu lực.  

(RFI, 19/09/2020) 



 oa Kỳ cấm tải về các ứng dụng TikTok và WeChat của Trung Quốc 

Hôm qua, 18/09/2020, bộ Thương Mại Hoa Kỳ thông báo kể từ chủ nhật 20/09 sẽ cấm dân Mỹ tải 

về các ứng dụng TikTok và WeChat của Trung Quốc. Tuy nhiên, Washington vẫn để mở cánh cửa 

cho TikTok, một ứng dụng rất được giới trẻ ưa chuộng, trước khi cấm hoàn toàn ứng dụng này trên 

đất Mỹ. 

Theo thông cáo của bộ Thương Mại, tổng thống Trump gia hạn đến ngày 12/11 để giải quyết các 

vấn đề về an ninh quốc gia do Tik Tok đặt ra, và nếu giải quyết được thì lệnh cấm có thể được bãi 

bỏ. (RFI, 19/09/2020) 

  ng Tâm  Liên  iệp Châu Âu phản đối Việt Nam về hai bản án t  hình 

Trong một thông cáo đưa ra tại Bruxelles hôm qua, 18/09/2020, phát ngôn viên về các vấn đề 

ngoại giao và chính sách an ninh của Liên Hiệp Châu Âu Nabila Massrali phản đối việc tòa 

tuyên bố tử hình hai người trong phiên xử vụ Đồng Tâm. (RFI, 19/09/2020) 

 ài Loan  Chiến đấu cơ Trung Quốc vượt đường trung tuyến ngày thứ 2 liên 

tiếp 

Bắc Kinh tiếp tục phô trương sức mạnh tại eo biển Đài Loan, trong lúc một thứ trưởng Ngoại 

Giao Mỹ viếng thăm Đài Bắc. Hôm nay, 19/09/2020, nhiều chiến đấu cơ Trung Quốc vượt qua 

« đường trung tuyến »,  tức ranh giới trên không ngầm định giữa Hoa lục và Đài Loan tại eo 

biển, vốn chưa từng bị xâm phạm trong suốt hai thập niên. Đây là ngày thứ hai liên tiếp máy bay 

Trung Quốc vượt qua « đường trung tuyến ». (RFI, 19/09/2020) 

Biển  ông   Các cường quốc châu Âu nỗ lực ngăn chận tham vọng của Trung 

Quốc 

Trong công hàm chung đề ngày 16/09/2020 gởi Liên Hiệp Quốc, ba nước Anh, Pháp, Đức đã 

bác bỏ « các quyền lịch sử » của Trung Quốc đối với vùng Biển Đông, xem các quyền đó là trái 

với luật pháp quốc tế, đặc biệt là trái với Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển (UNCLOS). 

(RFI, 18/09/2020) 

Thứ trưởng Ngoại Giao Mỹ thăm  ài Bắc   Trung Quốc tập trận ở eo biển 

 ài Loan 

Thứ trưởng Ngoại Giao Mỹ, Keith Krach, ngày hôm qua 17/09/2020, đã tới Đài Loan. Sự kiện 

này đã làm chính quyền Bắc Kinh nổi đóa. Hôm nay, Trung Quốc thông báo tiến hành tập trận ở 

eo biển Đài Loan. (RFI, 18/09/2020) 

Giới nghiên cứu  Mỹ vẫn nhiều ảnh hưởng, song dường như không còn lãnh đạo 

thế giới 

Mỹ vẫn có ảnh hưởng bao trùm trên toàn cầu trong nhiều lĩnh vực bao gồm cả tài chính và công 

nghệ - nhưng hiện không rõ liệu nền kinh tế lớn nhất thế giới có còn là cường quốc hàng đầu mà các 

quốc gia khác ngưỡng mộ, tôn trọng hay không, các chuyên gia đưa ra đánh giá tại một phiên thảo 

luận trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh Singapore, CNBC và The Straits Times tường thuật. 

(VOA, 18/09/2020) 

Việt Nam lên tiếng vụ  ại sứ quán Mỹ thay ảnh bản đ  không có  oàng Sa – 

Trường Sa 

Đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 17/9 lên tiếng khẳng định lập trường về chủ quyền đối với 

Hoàng Sa và Trường Sa sau khi báo chí yêu cầu bình luận về việc Đại sứ quán Hoa Kỳ thay đổi 



hình ảnh bản đồ Việt Nam mà không có hai quần đảo này trên trang mạng xã hội Facebook của sứ 

quán. 

Tuy nhiên, nội dung trả lời này cho đến tối 18/9 vẫn không được Bộ Ngoại giao Việt Nam đăng lên 

trang tin chính thức bên cạnh các nội dung khác đã đăng trong cùng ngày họp báo. 

Cho đến thời điểm tối 18/9, Đại sứ quán Hoa Kỳ vẫn chưa lên tiếng bình luận chính thức gì về sự 

thay đổi này. Tuy nhiên, trang VnExpress phiên bản tiếng Anh dẫn lời bà Rachael Chen, tuỳ viên 

báo chí của Đại sứ quán Hoa Kỳ, nói trong một tuyên bố rằng Hoa Kỳ không đưa ra lập trường về 

các tuyên bố chủ quyền lãnh thổ đối với các thực thể đất liền trên Biển Đông. (VOA, 18/09/2020) 

Nhân quyền  Chính phủ VN phải giải trình trước L Q về 'đe dọa công dân' 

Chính phủ Việt Nam đã bị buộc phải lên tiếng về nhiều trường hợp công dân của họ được nêu tên 

trong báo cáo thường niên về các hoạt động của những chính phủ  có hành động đe dọa và trả đũa 

các cá nhân, tổ chức” chỉ vì họ hợp tác với Hội đồng Nhân quyền LHQ. 

Báo cáo thường niên năm 2020 của Hội đồng Nhân quyền LHQ tiết lộ ít nhất 16 người đã bị chính 

quyền Việt Nam bỏ tù, thu giữ giấy tờ tùy thân, xét hỏi hoặc theo dõi chặt chẽ từ năm 2019 tới nay. 

Các vụ an ninh Việt Nam giữ người trở về tới cửa khẩu để xét hỏi mà không có luật sư h  trợ cũng 

được Liên Hiệp Quốc nêu khá chi tiết. (BBC, 17 tháng 9 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


