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Châu Á tăng cường biện pháp, gia hạn phong tỏa vì biến thể Delta 

Các nước, từ Úc đến Việt Nam, ngày 20/8 loan báo các biện pháp quyết liệt hơn và gia hạn phong 

toả lâu hơn trong lúc vất vả chế ngự sự bùng phát của biến thể Delta. (VOA, 21/08/2021) 

Mỹ, Anh trừng phạt Nga về vụ đầu độc ông Navalny 

Bộ Tài chính Hoa Kỳ hôm 20/8 áp đặt các biện pháp trừng phạt lên những người liên quan đến vụ 

đầu độc nhà phê bình Điện Kremlin Alexei Navalny và chương trình vũ khí hóa học của Nga, theo 

Reuters. 

Trong cùng ngày, Anh cũng áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với 7 người mà nước này cho 

là đặc nhiệm tình báo Nga chịu trách nhiệm về vụ đầu độc ông Navalny. (VOA, 21/08/2021) 

Ấn Độ chấp thuận vaccine DNA đầu tiên trên thế giới chống COVID 

Cơ quan thẩm quyền dược phẩm Ấn Độ chấp thuận cho sử dụng khẩn cấp vaccine Zydus Cadila, 

vaccine DNA đầu tiên trên thế giới chống virus corona, cho lứa tuổi từ 12 trở lên.  

(VOA, 21/08/2021) 

Covid-19: Sài Gòn ra lệnh "ai ở đâu ở yên đó", huy động quân đội 

Trong bối cảnh số ca nhiễm Covid mới ở Việt Nam lại phá kỷ lục, chính quyền thành phố Sài 

Gòn siết chặt hơn nữa các biện pháp giãn cách xã hội, với quy định là kể từ ngày 23/08/2021, 

người dân sẽ tuyệt đối bị cấm ra khỏi nơi ở. Đồng thời, chính quyền sẽ huy động đến công an và 

quân đội để bảo đảm việc tuân thủ lệnh mới, cũng như để phân phối lương thực cho người dân. 

(RFI, 20/08/2021) 

'Hỗn loạn' ở Afghanistan là thất bại 'rõ ràng' của chính quyền Biden 

Tình trạng hỗn loạn tại Afghanistan là sự thất bại 'rõ ràng' của chính quyền Biden và nó ảnh hưởng 

tiêu cực đến uy tín của Hoa Kỳ, một nhà xã hội học chính trị từ Hà Lan nói với BBC hôm thứ Năm. 

Nhà xã hội học chính trị người Mỹ Jonathan London tiếp tục nhận xét một cách thẳng thắn: "Đây là 

thất bại cho Mỹ nói chung và hiển nhiên cho chính quyền của Biden nói riêng." 

Việc Mỹ rút quân khỏi Afghanistan đã bộc lộ những sai lầm của chính quyền Biden trong việc chọn 

thời điểm cũng như chiến lược rút quân và cả sự thất bại của tình báo Hoa Kỳ theo nhà nghiên cứu. 

"Nói chung, sự bền vững của tất cả những gì Mỹ đã nỗ lực để phát triển ở Afghanistan từ trước đến 

nay hết sức là yếu." (BBC, 20/08/2021) 

Biển Đông: Việt Nam - Ấn Độ tập trận, chia sẻ quan ngại chung về Trung Quốc 

Tàu hộ vệ 012 Lý Thái Tổ của Việt Nam và biên đội tàu Ấn Độ vừa có cuộc diễn tập vận động đội 

hình và thông tin liên lạc ở vùng biển tỉnh Khánh Hòa hôm thứ Tư. (BBC, 20/08/2021) 

Afghanistan : Taliban tham vấn lập chính phủ "hòa hợp" 

Hãng tin Reuters dẫn lời một lãnh đạo của phe Taliban hôm nay, 19/08/2021, thông báo các thủ 

lãnh Taliban đang tham vấn những thành viên chính quyền cũ của Afghanistan về việc thành lập 

một chính phủ "hòa hợp". (RFI, 19/08/2021) 

Mỹ tuyên bố “đồng thuận” với Trung Quốc và Nga về Afghanistan 

Theo hãng tin Pháp AFP, phát biểu với các phóng viên tại Washington, bà Wendy Sherman, thứ 

trưởng Ngoại Giao Mỹ đã đề cập đến một tuyên bố chung của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp 

Quốc ngày 16/08 vừa qua, kêu gọi “thành lập, thông qua các cuộc đàm phán mở rộng, một 

chính phủ thống nhất và mang tính đại diện rộng rãi” tại Kabul. 



Về hình thức, việc Trung Quốc và Nga, hai trong số 5 thành viên có quyền phủ quyết tại Hội 

Đồng Bảo An, tán đồng bản tuyên bố về Afghanistan có nghĩa là họ đồng ý với những gì được 

nêu trong văn kiện. (RFI, 19/08/2021) 

Việt Nam: Vượt ngưỡng 10.000 ca Covid-19 một ngày 

Bộ Y tế Việt Nam cho biết có thêm 10.654 ca mắc Covid-19 tính từ 18h ngày 18/8 đến 18h30 ngày 

19/8, mức cao nhất từ trước tới nay. (BBC, 19/08/2021) 

Pháp : Covid-19 vẫn tăng bất chấp các biện pháp phòng dịch 

Tại Pháp, cho dù chính quyền đã tăng cường các biện pháp phòng chống dịch, và khoảng 40 

triệu dân đã được tiêm xong hoàn toàn,  dịch Covid-19 vẫn không ngừng lây lan.              

(RFI, 19/08/2021) 

Taliban tiến vào thủ đô Afghanistan 

Các chiến binh Taliban hôm 15/8 đã tiến vào thủ đô Kabul của Afghanistan và cho biết dự 
kiến sẽ nắm quyền trong vòng vài ngày tới, đồng thời hứa hẹn sẽ kiềm chế sự cai trị Hồi giáo 
hà khắc, trong khi các nhà ngoại giao nước ngoài và nhiều người dân địa phương tìm cách 
rời đi. 

Phát ngôn viên của Taliban, Zabihullah Mujahid, cho biết nhóm này đang đàm phán với chính phủ 

được phương Tây hậu thuẫn về việc đầu hàng trong hòa bình. (VOA, 15/08/2021) 

 

 
 

 

 

 


