
Ông Trump sẽ tiếp tục ở nhà thương để theo dõi sức khỏe 

Tóm tắt 

1. Tổng thống Trump đang được điều trị bằng steroid dexamethasone sau khi có một số lần bị tụt mức 

oxy trong cơ thể hôm thứ Sáu và thứ Bảy, bác sỹ của ông nói 

2. Tuy nhiên, bác sỹ nói sức khỏe tổng thống tiến triển tốt, và ông thậm chí có thể được xuất viện, quay 

về Nhà Trắng sớm nhất là vào thứ Hai 

3. Trước đó, các bác sỹ nói ông phản ứng tốt với phác đồ điều trị, nhưng Chánh văn phòng Nhà Trắng 

nói những ngày tới ra rất "quan trọng" 

4. Bác sỹ của TT Trump nói ông đã nói nhầm khi nói ông Trump đã được chẩn đoán hơn một ngày trước 

khi tổng thống tuyên bố kết quả dương tính 

5. Anh Quốc công bố có hơn 10 ngàn ca nhiễm mới trong hôm thứ Bảy, nhưng nói mức tăng vọt một 

phần là do có lỗi kỹ thuật trong việc tính số liệu những ngày trước đó 

6. Đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ Melania Trump nằm trong số nhóm người quanh ông Trump cũng nhiễm 

virus - bà hiện đang nghỉ ngơi tại Nhà Trắng 

7. Ông Trump, 74 tuổi, đã bị chỉ trích về việc coi nhẹ mức nguy hiểm của virus corona, và thường phớt 

lờ việc dùng khẩu trang hoặc duy trì giãn cách xã hội 

Tường thuật trực tiếp 

1. Đăng ở 21:4221:42 

Ông Trump sẽ ở nhà thương để tiếp tục theo dõi sức khỏe 

Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn nằm viện để việc điều trị Covid-19 của ông được theo dõi 

chặt chẽ. 

Có sự hoài nghi về triển vọng - được các bác sĩ đưa ra trước đó - rằng ông có thể xuất viện 

hôm thứ Hai, khi các câu hỏi vẫn được tiếp tục đưa ra về mức độ nghiêm trọng về sức khỏe 

của ông mà không có câu trả lời thỏa đáng. 

Mức oxy của ông bị giảm hai lần và ông được điều trị bằng steroid. 

Hôm Chủ nhật, ông Trump xuất hiện trước công chúng một cách bất ngờ trong một chuyến xe 

lái qua, để chào đón những người ủng hộ, việc làm thu hút nhiều sự chỉ trích. 

"Hơn 205.000 người Mỹ đã chết. Chúng tôi cần sự lãnh đạo. Không cần sự phô trương hình 

ảnh", Hakeem Jeffries, Chủ tịch đảng Dân chủ tại Hạ viện Hoa Kỳ tweet. 

Đeo khẩu trang, tổng thống vẫy tay chào những người ủng hộ từ phía sau kính của một chiếc ô 

tô kín cửa, sau khi tweet rằng ông sẽ rời bệnh viện Walter Reed để thăm "những người yêu 

nước" bên ngoài. 

Trước đó, có tin cho rằng tình trạng của ông nghiêm trọng hơn so với báo cáo trước đó khi ông 

đến bệnh viện tối thứ Sáu. 

Nhà Trắng nói rằng ông Trump đang gặp "các triệu chứng nhẹ" của Covid-19, nhưng vào cuối 

tuần đã xác nhận rằng ông đã nhận được oxy bổ sung sau khi nồng độ oxy của ông giảm hai 

lần trong vòng hai ngày. 

Theo các chuyên gia, ông Trump đã được cho uống steroid Dexamethasone, loại thuốc thường 

dành cho những trường hợp nghiêm trọng. 



Tuy nhiên, ông Trump đã tìm cách thể hiện một hình ảnh về sức mạnh, tweet hình ảnh của ông 

dường như đang làm việc từ bệnh viện và một đoạn video thông báo về chuyến lái xe đi ngang 

qua bất ngờ của ông.  

2. Đăng ở 20:5320:53 

Bác sĩ của Trump trong tâm bão 

Một trong những gương mặt đã trở nên quen thuộc trong ba ngày qua sau khi Trump tuyên bố 

ông có kết quả dương tính là bác sĩ riêng của tổng thống. 

Mặc áo khoác trắng và đứng trước một loạt bác sĩ, bác sĩ Sean Conley đã thông báo cho giới 

truyền thông toàn cầu bên ngoài bệnh viện Walter Reed về tình trạng của Trump. 
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Tiến sĩ Sean Conley cập nhật cho các nhà báo  

về tình trạng của Donald Trump 

3. Đăng ở 9:029:02 

'Ông Trump có thể xuất viện vào thứ Hai' 

Bác sỹ của ông Trump, Sean Conley, nói với các phóng viên rằng tổng thống có thể được cho 

xuất viện, trở về Nhà Trắng sớm nhất là ngày mai thứ Hai, nơi ông có thể tiếp tục điều trị. 

Ông nói thêm rằng tổng thống "đang tiến triển rất tốt", trước khi kết thúc cuộc họp báo chiều 

Chủ Nhật. 

Bác sỹ Conley cho biết tổng thống đã được điều trị bằng thuốc dexamethasone sau khi "có một 

số lần rơi vào tình trạng giảm bão hòa oxy". Ông đã được điều trị bằng dexamethasone lần đầu 

tiên vào hôm qua, thứ Bảy. 

Bác sỹ Conley nói vào tối thứ Năm ông Trump khỏe mạnh, sáng thứ Sáu lượng oxy của tổng 

thống tụt xuống dưới 94% và ông sốt cao. 

Mức oxy của ông sau đó phục hồi rồi lại tụt xuống, và sau đó, trong lúc ông "ngồi dậy, rời 

giường" hôm thứ Sáu, họ đã quyết định chuyển ông tới Walter Reed. 
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Bác sĩ Conley, 40 tuổi, là bác sĩ riêng của 

ông Trump kể từ tháng 3 năm 2018 và 

trước đó hiếm khi được chú ý. 

Sau khi tốt nghiệp Đại học Notre Dame 

vào năm 2002 và theo học ngành y học 

nắn xương, năm 2014, bác sĩ Conley là 

trưởng khoa chấn thương của một đơn vị 

y tế NATO ở Afghanistan. 

Bác sỹ Conley nói vào tối thứ Năm ông Trump 

khỏe mạnh, sáng thứ Sáu lượng oxy của tổng 

thống tụt xuống dưới 94% và ông sốt cao. 

Mức oxy của ông sau đó phục hồi rồi lại tụt 

xuống, và sau đó, trong lúc ông "ngồi dậy, rời 

giường" hôm thứ Sáu, họ đã quyết định chuyển 

ông tới Walter Reed. 
 



4. Đăng ở 8:538:53 

Ông Trump sẽ ở trong bệnh viện 'một thời gian' 

Cố vấn An ninh Quốc gia Robert O'Brien nói ông Trump sẽ ở trong viện "một thời gian". 

Ông O'Brien nói với hãng tin CBS News rằng ông Trump "thật ra là muốn trở về Nhà Trắng, 

trở lại làm việc, nhưng tôi nghĩ rằng ông ấy sẽ ở lại [Trung tâm Y tế] Walter Reed ít nhất là 

một thời gian nữa." 

Ông nói thêm rằng các ngày thứ bảy và thứ tám là "những ngày rất quan trọng" đối với những 

ai nhiễm Covid-19, và rằng "các bác sỹ muốn đảm bảo rằng họ túc trực ở đó theo dõi tổng 

thống, và ông ấy sẽ được điều trị tốt nhất, và ông ấy hiện tiến triển tốt". 

Theo ghi chép của Nhà Trắng, ngày thứ tám sẽ là thứ Năm tới đây. 
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5. Đăng ở 8:148:14 

Tổng thống Trump 'vẫn tích cực điều hành công việc' 

Cố vấn cao cấp trong chiến dịch vận động tranh cử của ông Trump, Steve Cortes, nói rằng tổng 

thống đang "sôi nổi và quyết đoán như ông vẫn từng", tuy phải nằm viện do virus corona. 

Trong cuộc phỏng vấn với Chris Wallace của Fox News hôm Chủ Nhật, ông Cortes nói ông và 

các quan chức cao cấp trong chiến dịch vận động hôm thứ Bảy đã nói chuyện với ông Trump 

qua điện thoại. 

"Ông ấy tiến triển tốt," ông Cortes nói. "Vị tổng thống này sẽ phục hồi, chúng tôi rất tin tưởng 

điều đó." 

"Tổng thống thậm chí không hề mảy may lo lắng cho bản thân," ông Cortes nói thêm. "Ông ấy 

vẫn tích cực điều hành công việc trong vai trò tổng thống Hoa Kỳ, thậm chí là ngay từ bệnh 

viện." 

Khi bị hỏi về việc nhiều người phe Cộng hòa, gồm cả tổng thổng, không đeo khẩu trang trong 

sự kiện công bố việc đề cử thẩm phán Barrett vào Tối cao Pháp viện ở Vườn Hồng, và trong 

buổi tranh luận đầu tiên giữa ông Trump với đối thủ Joe Biden, ông Cortes nói "các nhà lãnh 

đạo chấp nhận rủi ro". 

"Ông [Trump] không muốn hoàn toàn tách riêng mình ra khỏi việc chấp nhận rủi ro," Cortes 

giải thích, và nói thêm là các thành viên phía ông Trump đều đã được xét nghiệm trước khi có 

cuộc tranh luận. 

6. Đăng ở 7:547:54 

Tình hình Covid-19 tại Hoa Kỳ 

Cho đến nay, Mỹ có số các ca tử vong được xác định là có liên quan tới Covid-19 cao nhất thế 

giới, gần 208 ngàn. Nước này cũng có hơn 7 triệu ca nhiễm bệnh, tương đương khoảng một 

phần năm tổng số các ca toàn cầu. 

Ông Robert O'Brien nói ngày thứ bảy và thứ tám 

kể từ lúc phát hiện nhiễm virus corona là "rất quan 

trọng"Image caption: Ông Robert O'Brien nói ngày 

thứ bảy và thứ tám kể từ lúc phát hiện nhiễm virus 

corona là "rất quan trọng" 

 



Tuy nhiên, tỷ lệ nhập viện và các ca tử vong đã giảm, với số ca tử vong trung bình là dưới 

1000 ca mỗi ngày kể từ cuối tháng Tám. 

Tình trạng bùng phát dịch bệnh cũng khiến cho kinh tế Hoa Kỳ bị tàn phá nặng nề. GDP giảm 

kỷ lục, 33%, trong ba tháng, từ tháng Tư đến tháng Sáu, nhưng đã phục hồi ít nhiều kể từ đó. 
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Tỷ lệ nhiễm Covid-19 hàng ngày tại các bang hồi tuần trước, tính trên 1 triệu dânImage 

caption: Tỷ lệ nhiễm Covid-19 hàng ngày tại các bang hồi tuần trước, tính trên 1 triệu dân 
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Số các ca nhiễm mới và tử vong hàng ngày ở Mỹ từ tháng Ba tới nayImage caption: Số các ca 

nhiễm mới và tử vong hàng ngày ở Mỹ từ tháng Ba tới nay 

7. Đăng ở 5:575:57 

Đa số nghĩ Tổng thống Trump 'có thể tránh được nhiễm Covid-19’ 

Một cuộc thăm dò ý kiến ở Hoa Kỳ cho thấy hơn một nửa (65%) những người trả lời tin rằng 

Tổng thống Trump có thể tránh được nhiễm virus corona nếu ông nghiêm túc hơn với dịch 

bệnh này. 



Cuộc thăm dò của Ipsos/Reuters, thu thập phản hồi từ 1.005 người trưởng thành ở Mỹ, bao 

gồm 596 cử tri có khả năng đi bầu, trong hai ngày qua, cũng cho thấy hơn một nửa (55%) 

không tin rằng tổng thống đang nói sự thật về virus - và chỉ 34% tin rằng ông Trump làm vậy. 

Trong số những người được thăm dò ý kiến, 57% người Mỹ nói rằng họ không tán thành phản 

ứng của ông Trump đối với đại dịch nói chung, tăng khoảng 3 điểm phần trăm so với một cuộc 

thăm dò diễn ra vào cuối tuần trước. 

Họ cũng tỏ ra ủng hộ phần lớn việc giảm bớt cuộc đua tổng thống năm 2020 để đảm bảo an 

toàn, với 67% ủng hộ việc dừng các cuộc vận động tranh cử trực tiếp và 59% cho rằng các 

cuộc tranh luận tổng thống nên được hoãn lại cho đến khi ông Trump hồi phục. 
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Ông Trump thông báo ông ‘đã đỡ hơn’ 

8. Đăng ở 5:505:50 

Pompeo hủy chuyến đi Hàn Quốc 

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hủy chuyến đi đã lên lịch tới Hàn Quốc sau chẩn đoán Covid-

19 của Tổng thống Trump. 

Một hành trình được cập nhật bao gồm chuyến thăm đến thủ đô Tokyo của Nhật Bản, từ Chủ 

Nhật đến Thứ Tư. 

Nhưng chuyến đi dự kiến đến Seoul vào ngày 7 tháng 10 đã bị bỏ khỏi lịch trình. 

"Ngoại trưởng Pompeo ... sẽ làm việc để sắp xếp lại các chuyến thăm trong chuyến đi mà sắp 

diễn ra vài tuần nữa," một tuyên bố cho biết. 

9. Đăng ở 5:415:41 

Tổng thống Trump cảm ơn các ủng hộ viên 

Tổng thống Donald Trump vừa đăng tweet cảm ơn những người đã tới bên ngoài bệnh viện để 

chúc ông chóng bình phục. 

"Rất cảm ơn các bạn!" ông viết hôm Chủ Nhật. 

10. Đăng ở 3:213:21 

'Chúc Tổng thống chóng bình phục' 

Hôm thứ Bảy, nhiều cuộc tuần hành đã được tổ chức tại Mỹ để chúc tổng thống chóng khỏe. 

Các ủng hộ viên của Tổng thống Trump mang theo các tấm biển cổ vũ và hoa tới bên ngoài 

Quân Y viện Quốc gia Walter Reed ở gần Washington, nơi tổng thống đang được điều 

trị.Image caption: Các ủng hộ viên của Tổng thống Trump mang theo các tấm biển cổ vũ và 

Trong số những người trưởng thành dự 

kiến sẽ bỏ phiếu vào ngày 3 tháng 11, cuộc 

thăm dò cho thấy 51% ủng hộ ứng cử viên 

đảng Dân chủ Joe Biden, trong khi 41% 

nói rằng họ đang bỏ phiếu cho Trump - 8% 

còn lại là bỏ phiếu cho bên thứ ba hoặc 

chưa quyết định. 

Chỉ có khoảng 61% người Mỹ trong độ 

tuổi đi bầu cử thực sự đã bỏ phiếu trong 

cuộc bầu cử năm 2016. 



hoa tới bên ngoài Quân Y viện Quốc gia Walter Reed ở gần Washington, nơi tổng thống đang 

được điều trị. 

Những người phản đối cũng tới có mặt bên ngoài bệnh việnImage caption: Những người phản 

đối cũng tới có mặt bên ngoài bệnh viện 

Tại California, những người ủng hộ ông Trump tổ chức tuần hành bằng đoàn xe caravan. Ở các 

nơi khác, như tại Fort Lauderdale, Florida, họ diễu hành bằng thuyền.Image caption: Tại 

California, những người ủng hộ ông Trump tổ chức tuần hành bằng đoàn xe caravan. Ở các nơi 

khác, như tại Fort Lauderdale, Florida, họ diễu hành bằng thuyền. 

11. Đăng ở 2:382:38 

TS Lê Trung Tĩnh: Tổng thống Donald Trump và tinh thần 'can do', tức có-thể-làm-

được 

Tiến sỹ Lê Trung Tĩnh từ Gloucestershire, Anh Quốc, viết trên trang Facebook cá nhân: 

Một trong những điều tôi học được từ Tổng thống Mỹ Donald Trump là tinh thần can do, tức 

có-thể-làm-được. Đây là điểm giống nhau của những người làm chính trị dẫn lối thật sự, tức 

không đi theo những lối mòn cách thức, tư tưởng, và dĩ nhiên là vượt ra khỏi biên giới hiện 

hữu của đảng phái. 

Ông Trump chỉ bằng danh khoản Twitter của mình gần như đối đầu lại toàn bộ hệ thống báo 

đài phương Tây. Tôi đọc và nghe CNN, The Guardian, The Telegraph, Figaro, Libération, 

New York Times…, tức báo đài từ tả đến hữu; biết về ông Trump và các tweet của ông cũng 

nhờ các báo đài này. Tôi tin họ đưa tin đúng, phê bình đúng ông Trump. 

Bất cứ khi nào (xin nhấn mạnh là bất cứ khi nào) mở báo, bật tivi lên nếu không nghe CNN 

phỏng vấn về sự khai gian thuế của ông Trump, Figaro nói về việc ông Trump đã quản lý tệ 

trước đại dịch Covid-19, hay Libération và The Guardian thì phóng sự ông Trump châm ngòi 

cho sự bất ổn giới/chủng tộc/tuổi/nhiệt độ của người dân và địa cầu. 

Gần như không bao giờ đưa một tin nào về việc ông Trump đã làm được. Ví dụ như gần đây 

nhất khi Mỹ kết hợp thành công hòa bình giữa Israel với UAE, CNN để tin này trong góc 

khuất nhất, trong khi tất cả trang đầu hiện lên các chỉ trích về một tweet gây tranh cãi nào đó 

của ông Trump. 

Tôi tin sự chân thật của tất cả báo đài trên và các trích dẫn các tin của họ bên trên cho thấy sự 

bất đồng ý kiến của tôi với ông Trump trong nhiều vấn đề. 

Nhưng việc các báo đài đó chỉ đưa tin một cách và liên tục về ông Trump như vậy, làm một 

người bình thường nhất cũng đặt câu hỏi: ông Trump là ai và ông ấy đã làm được gì? Thật sự 

là ông Trump đã làm được nhiều điều trong những năm làm tổng thống Mỹ... 

Tỷ lệ thăm dò bỏ phiếu cho ông Trump đang thấp và cả ông, bà đang lâm trọng bệnh. Tôi cầu 

mong ông bà Trump sớm khỏe mạnh. 

Và tôi cảm ơn ông Trump vì tinh thần có-thể-làm-được của ông. 

12. Đăng ở 2:272:27 

Những ai khác quanh Tổng thống Trump nhiễm Covid-19? 

Một cuộc gặp gỡ đông đúc ở Vườn Hồng cuối tuần trước, khi tổng thống chính thức tuyên bố 

đề cử bà Amy Coney Barrett bảo thủ làm thẩm phán mới tại Tối cao Pháp viện, đang bị mọi 

người soi xét kỹ. 



Ngoài tổng thống và đệ nhất phu nhân, sáu người khác có mặt trong cuộc gặp mặt này đã được 

xác nhận nhiễm virus. Hôm thứ Bảy, cố vấn chiến dịch tranh cử và cựu Thống đốc New Jersey 

Chris Christie trở thành người mới nhất báo cáo kết quả dương tính. 

Cho đến giờ, những người khác có kết quả dương tính quanh ông Trump gồm trợ lý thân cận 

Hope Hicks - được cho là người đầu tiên có các triệu chứng - quản lý chiến dịch tranh cử Bill 

Stepien và cựu cố vấn Nhà Trắng Kellyanne Conway. 

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói sức khỏe ông đang tốt, nhưng vài ngày tới mới là "xét 

nghiệm thực sự".Image caption: Tổng thống Mỹ Donald Trump nói sức khỏe ông đang tốt, 

nhưng vài ngày tới mới là "xét nghiệm thực sự". 

13. Đăng ở 2:262:26 

Tin TT Trump bị Covid-19 được rất nhiều người Mỹ gốc Việt và truyền thông tiếng Việt 

ở Hoa Kỳ quan tâm 

Nhà báo Phạm Phú Thiện Giao viết trên Facebook cá nhân câu chuyện trên một kênh TV trên 

YouTube tại California hôm 02/10 

“Xem YouTube (Tin trong ngày) của anh Đinh Quang Anh Thái làm hôm nay. Ngay sau khi 

mở đầu bản tin, thông báo về việc TT Trump và Đệ Nhất Phu Nhân bị nhiễm Covid-19, nhà 

báo Đinh Quang Anh Thái nói tiếp, ngay: "Và tôi tin một cách tuyệt đối rằng tất cả mọi người 

dân Mỹ đều dâng lời cầu nguyện cho sức khỏe của tổng thống và đệ nhất phu nhân." 

Lời nói của nhà báo Đinh Quang Anh Thái tương phản hẳn với một số post khác, vừa viết vừa 

nói cũng trong sáng nay, khi các tác giả chờ đợi sự tấn công từ phía Dân chủ, và tỏ ra ngạc 

nhiên sao vẫn chưa thấy sự tấn công ấy. Trong khi đó, mạng xã hội đã đồng loạt đưa tin ứng cử 

viên Biden và vợ đã gởi lời chúc tốt lành đến TT Trump. 

Hoan hô anh Thái, một tinh thần thượng võ rất Mỹ. Và với những người tưởng rằng mình "rất 

Mỹ": Các bạn rất thiếu tinh thần thượng võ.” 

14. Đăng ở 2:212:21 

Post update 

Lãnh đạo các nước gửi lời chúc Tổng thống Trump và vợ là Melania chóng bình phục.Trong 

số đó có Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, nhà lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong Un , Tổng 

thống Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Anh Boris Johnson, Thủ tướng Đức Angela Markel, Thủ 

tướng Nhật Suga Yoshihide, Thủ tướng Canada Justin Trudeau, Tổng giám đốc WHO Tedros 

Adhanom Ghebreyesus… 

15. Đăng ở 2:102:10 

Obama kêu gọi tình đoàn kết và lòng nhân ái 

Cựu Tổng thống Barack Obama đang kêu gọi tình đoàn kết và lòng nhân ái. 

Người tiền nhiệm của ông Trump đã cùng với nhiều chính trị gia, người nổi tiếng chúc ông 

Trump và vợ "phục hồi nhanh chóng". 

"Michelle (Obama) và tôi hy vọng rằng Tổng thống, Đệ nhất Phu nhân và tất cả những người 

bị ảnh hưởng bởi virus corona trên khắp đất nước đang nhận được sự chăm sóc cần thiết," ông 

Obama viết vào chiều thứ Sáu. 

Trong một dòng tweet khác, ông Obama kêu gọi mọi người hãy để niềm tin chính trị của mình 

sang một bên trong mùa bầu cử đầy tranh cãi vì trước hết "chúng ta đều là con người". 



"Rõ ràng, chúng ta đang ở giữa một trận chiến chính trị lớn ngay lúc này và mặc dù có rất 

nhiều thứ được thua, nhưng hãy nhớ rằng chúng ta đều là người Mỹ", ông nhắn trên Twitter. 

"Tất cả chúng ta đều là con người. Và chúng ta muốn mọi người đều khỏe mạnh, bất kể đảng 

phái của chúng ta thế nào." 

16. Đăng ở 2:012:01 

Tin tức về sức khỏe của ông Trump chiếm lĩnh báo chí thế giới 

Không ngạc nhiên gì khi các tin mới nhất quanh việc Tổng thống Hoa Kỳ đang là chuyện được 

theo dõi sát sao nhất trên truyền thông Anh, Mỹ và toàn thế giới. 

BBC điểm qua một số tin: 

Trang nhất New York Times chạy tít: 'Có những tin rối loạn và quan ngại về sức khỏe của 

Tổng thống' 

Báo The Observer của Anh, số ra ngày mai sẽ có bài: 'Lo lắng dâng cao quanh vấn đề sức 

khỏe của ông Trump trong lúc có những hỗn loạn trong kế hoạch bầu cử' 

Báo The Sunday Telegraph: 'Ông Trump 'được cho thở oxy', cho thấy có dấu hiệu đáng ngại' 

Báo The Sunday Times: 'Ông Trump đang đánh bạc với việc dùng thuốc chữa trị mới để 

chống chọi với virus' 

17. Đăng ở 1:401:40 

Tổng thống Donald Trump đã từng nói gì về Covid-19 và đại dịch trong thời gian qua? 

Tổng thống Donald Trump và Đệ nhất Phu nhân Melania Trump đã xét nghiệm dương tính với 

virus corona. 

Ông Trump hiện đang trong Bệnh viện Quân đội Quốc gia Walter Reed tại ngoại ô 

Washington, còn vợ ông đang tự cách ly và nghỉ ngơi ở Nhà Trắng. 

Quý vị cùng xem lại những lời ông Trump nói về Covid-19 và đại dịch. 

Video content 

Video caption: Trump nói về Covid-19: lời của chính ôngTrump nói về Covid-19: lời của 

chính ông 

 

 


