
T    S  TRON  TUẦN QU  

 ran: Đàm phán hạt nhân với các cường quốc thế giới sắp được tái tục 

Ngày 21/9, Iran cho biết các cuộc đàm phán với các cường quốc thế giới về việc khôi phục thỏa 

thuận hạt nhân năm 2015 sẽ được nối lại trong một vài tuần tới, hãng thông tấn Iran IRNA đưa tin. 

(VOA, 22/09/2021) 

Đội tàu chiến Úc cập cảng Cam Ranh 

Ba tàu hải quân Hoàng gia Úc đang thăm cảng Cam Ranh ở miền Trung Việt Nam trong khuôn khổ 

nỗ lực của Canberra nhằm tăng cường hợp tác an ninh trong khu vực với các đối tác ở Đông Nam 

Á.  (VOA, 22/09/2021) 

Tổng thống Biden hứa hẹn kỷ nguyên ‘ngoại giao không ngưng nghỉ’ sau các sai 

lầm quân sự 

Trong bài phát trước Liên Hiệp Quốc vào ngày 21/9, Tổng thống Joe Biden lên tiếng bảo vệ cho 

cuộc rút lui hỗn loạn của Mỹ khỏi Afghanistan, cho đây là một bước cần thiết để xoay trục chính 

sách của Mỹ nhằm tập trung vào thách thức toàn cầu từ các hệ thống phản dân chủ, đại dịch 

COVID-19 và biến đổi khí hậu, theo Reuters. (VOA, 21/09/2021) 

Khủng hoảng tàu ngầm : Liên  iệp Châu Âu ủng hộ Pháp 

Trước khi khóa họp Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc khai mạc, các ngoại trưởng của Liên Hiệp Châu 

Âu ( EU ) đang có mặt tại New York đã họp vào đêm 20/09/2021 để tỏ tình đoàn kết với Paris trong 

cuộc khủng hoảng do hợp đồng cung cấp tàu ngầm của Pháp cho Úc bị Hoa kỳ phá ngang. Lập 

trường của các nước EU là vụ việc này giờ đây liên quan đến tất cả các nước thành viên Liên Âu. 

(RFI, 21/09/2021) 

Cổ phiếu châu Á hỗn loạn vì cú sốc Evergrande tại Trung Quốc 

Cổ phiếu châu Á trải qua phiên tăng giảm lẫn lộn vào hôm thứ Ba, giữa lúc đang tiếp tục có những 

quan ngại về tập đoàn bất động sản Trung Quốc Evergrande và tác động của nó đối với các thị 

trường toàn cầu. (BBC, 21/09/2021) 

Mỹ sẽ cho nhập cảnh du khách quốc tế đã tiêm chủng 

Hoa Kỳ tháng 11 này sẽ tái mở cửa cho du khách đáp máy bay từ Trung Quốc, Ấn Độ, Anh và 

nhiều nước châu Âu khác đã chích ngừa đầy đủ chống COVID-19, Tòa Bạch Ốc loan báo ngày 

20/9, rút lại những hạn chế khắc nghiệt về du hành liên quan đến đại dịch áp dụng từ đầu năm 

ngoái. (VOA, 21/09/2021) 

Nga đứng sau vụ sát hại ông Litvinenko, tòa nhân quyền châu Âu nói 

Nga phải chịu trách nhiệm về vụ sát hại ông Alexander Litvinenko, Tòa án Nhân quyền châu Âu 

(ECHR), nói. 

Cựu điệp viên Nga, người sau nhập tịch Anh quốc, chết do bị đầu độc bằng chất phóng xạ 

polonium-210 tại London hồi 2006. (BBC, 21/09/2021) 
Dữ liệu cho thấy vaccine Pfizer an toàn và bảo vệ cho trẻ 5-11 tuổi 

Pfizer/BioNTech ngày 20/9 loan báo vaccine COVID-19 của họ tạo ra đáp ứng miễn dịch mạnh mẽ 

nơi trẻ em từ 5 đến 11 tuổi, và họ có kế hoạch xin phép tiêm chủng cho trẻ em ở Mỹ, Châu Âu và 

các nước càng sớm càng tốt. (VOA, 21/09/2021) 

 



Sốc: World Bank dẹp báo cáo Doing Business vì ‘bê bối Trung Quốc’ 

Ngân hàng Thế giới (World Bank) hôm 16/9 nói họ ngừng hẳn báo cáo thường niên Doing Business 

(Môi trường kinh doanh các nước) sau khi một điều tra cho thấy có bê bối liên quan điểm số cho 

Trung Quốc trong quá khứ. 

Đương kim Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva, từng làm ở World 

Bank, bị nêu tên trong báo cáo là gây sức ép nâng điểm cho Trung Quốc. (BBC, 17/09/2021) 

Doanh nghiệp dệt may Việt Nam kêu cứu thủ tướng trước nguy cơ phá sản 

7 doanh nghiệp ở Tiền Giang thuộc Hiệp hội Dệt may Việt Nam vừa gửi thư lên Thủ tướng đề nghị 

hỗ trợ và ưu tiên tiêm vắc xin cho công nhân để có thể quay trở lại hoạt động, giữa bối cảnh hầu hết 

các khách hàng đã huỷ đơn hàng khiến nhiều doanh nghiệp đang đứng trước nguy cơ phá sản. 

(VOA, 16/09/2021) 

EU đưa ra chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, đối phó với Trung Quốc 

Liên hiệp châu Âu hôm thứ Năm 16/9 đưa ra một chiến lược chính thức nhằm tăng cường sự hiện 

diện của họ ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và đối phó với Trung Quốc đang ngày càng mạnh 

lên. 

Trong chiến lược này, EU cam kết tiến tới đạt được một thỏa thuận thương mại với Đài Loan và 

triển khai thêm các con tàu để giữ cho các tuyến đường biển luôn rộng mở. (VOA, 16/09/2021) 

Liên minh với Mỹ và  nh, Úc cắt hợp đồng tầu ngầm với Pháp 

Úc sẽ sử dụng công nghệ tầu ngầm hạt nhân của Mỹ và chấm dứt hợp tác với tập đoàn Naval 

Group của Pháp. Đối với ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian, khi trả lời đài phát thanh 

France Info ngày 16/09/2021, quyết định của Canberra và Washington là “cú đâm sau lưng”. 

Còn theo bộ trưởng Quốc Phòng Florence Parly khi trả lời RFI, Úc đã “nuốt lời”. 

Năm 2016, tập đoàn Naval Group trúng thầu hợp đồng trị giá 90 tỉ đô la Úc (66 tỉ đô la) đóng 12 

tầu ngầm quy ước cho hải quân Úc. Tuy nhiên, theo thông tín viên RFI, tại Canberra cũng có rất 

nhiều lời chỉ trích phía Pháp, như chậm trễ hay chi phí bị đội lên. Pháp và tập đoàn Naval Group 

là bên thiệt thòi nhất, nhưng theo báo chí Úc, chính quyền Canberra cũng phải chuẩn bị hơn 250 

triệu euro để bồi thường việc chấm dứt hợp đồng cho tập đoàn Naval Group. (RFI, 16/09/2021) 

Quân đội Pháp tiêu diệt thủ lĩnh tổ chức Nhà Nước  ồi  iáo vùng Đại Sahara 

« Adnan Abou Walid Al-Sahraoui, thủ lĩnh nhóm thánh chiến Nhà nước Hồi Giáo ở Đại Sahara 

(EIGS) đã bị lực lượng Barkhane của Pháp tiêu diệt ». Thông tin được tổng thống Pháp 

Emmanuel Macron đăng trên trang twitter của ông vào đêm hôm qua rạng sáng ngày hôm nay 

16/09/2021. (RFI, 16/09/2021) 

 iệp ước  UKUS cho thấy sự chuy n d ch quyền lực   châu Á-TBD 

Với thỏa thuận hợp tác an ninh mới tại Châu Á - Thái Bình Dương, Hoa Kỳ và Anh Quốc sẽ cung 

cấp cho Australia công nghệ cùng năng lực triển khai tàu ngầm hoạt động bằng năng lượng hạt 

nhân. (BBC, 16/09/2021) 


