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Lãnh đạo Cộng hòa ở 4 bang bác bỏ ý tưởng chọn đại cử tri bỏ phiếu cho Trump 

Các nhà lãnh đạo Đảng Cộng hòa ở bốn bang trọng yếu nơi Tổng thống đắc cử Joe Biden giành 

chiến thắng cho biết họ sẽ không tham gia vào một kế hoạch nhằm xoay chuyển các đại cử tri của 

bang họ bỏ phiếu cho Tổng thống Donald Trump. 

Phát biểu của họ trên thực tế chặn đứng một gợi ý mà một số nhân vật theo Đảng Cộng hòa đã nêu 

lên như là cơ hội cuối cùng giữ ông Trump ở lại Nhà Trắng, theo AP. 

Các nhà lập pháp Cộng hòa ở Arizona, Michigan, Pennsylvania và Wisconsin đều nói họ sẽ không 

can thiệp vào việc lựa chọn đại cử tri, những người cuối cùng sẽ biểu quyết ấn định chiến thắng của 

một ứng cử viên. (VOA, 15/11/2020) 

TT Trump năm thứ ba liên tiếp không tham dự hội nghị thưởng đỉnh Châu Á 

Tổng thống Donald Trump năm thứ ba liên tiếp không tham dự hội nghị thượng đỉnh với các nhà 

lãnh đạo tương nhiệm châu Á vào ngày thứ Bảy mà thay vào đó cử Cố vấn An ninh Quốc gia 

Robert O’Brien của ông đại diện. (VOA, 15/11/2020) 

RCEP: 15 nước châu Á Thái Bình Dương ký hiệp định thương mại lớn nhất thế giới 

10 thành viên ASEAN cùng 5 nước ký hiệp định thương mại tự do qui mô hứa hẹn tăng tốc kinh tế 

hậu đại dịch Covid-19. 

Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) được ký kết theo hình thức trực tuyến sau 8 

năm đàm phán. 

RCEP bao gồm mười thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), cùng với 

Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và New Zealand. (BBC, 15/11/2020) 

Covid-19 : Dịch lan rộng, 35 bang ở Mỹ yêu cầu đeo khẩu trang 

Đến 14/11/2020, Bắc Dakota trở thành bang thứ 35 ở Mỹ yêu cầu người dân đeo khẩu trang ở 

nơi công cộng. Hoa Kỳ đang đối mặt với làn sóng thứ ba với số ca nhiễm mới hàng ngày tiếp tục 

tăng từ nhiều ngày nay, cao gấp đôi so với hồi mùa Xuân và mùa Hè vừa qua. (RFI, 15/11/2020) 

Sau khi tàn phá Philippines, bão 13 kéo đến miền Trung VN 

Một cơn bão mạnh khiến hàng chục người thiệt mạng ở Philippines đã kéo vào các tỉnh miền 

Trung Việt Nam buộc hàng chục nghìn người phải rời bỏ nhà cửa. 

Bão Vamco đổ bộ vào Việt Nam sáng Chủ nhật. 

Khoáng 8 giờ sáng ngày 15/11, tâm bão số 13 đến các tỉnh Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế.      

(BBC, 15/11/2020) 

Cấp cao Đông Á quan ngại về Biển Đông và căng thẳng trong vùng 

Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị Cấp cao Đông Á (EAS) tối 

14/11/2020 qua hình thức trực tuyến. Các nhà lãnh đạo châu Á-Thái Bình Dương bày tỏ quan 

ngại về tình hình Biển Đông, dù không nêu đích danh Trung Quốc, trong khi căng thẳng giữa 

Washington và Bắc Kinh chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. (RFI, 15/11/2020) 

Anh Quốc có kế hoạch điều tàu sân bay đến vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương 

Vào thượng tuần tháng 10, lần đầu tiên nhóm tác chiến tàu sân bay Anh HMS Queen Elizabeth 

đã tập hợp lại và bắt đầu hoạt động tại vùng Biển Bắc (hay Bắc Hải - North Sea). Trong thông 

cáo ngày 05/10/2020, Hải Quân Hoàng Gia Anh khẳng định đây là nhóm tác chiến châu Âu lớn 

nhất và hùng mạnh nhất từ gần 20 năm nay. Điều đáng chú ý là, theo các nguồn tin báo chí, Anh 

Quốc đã có kế hoạch điều hàng không mẫu hạm Queen Elizabeth đến vùng Ấn Độ-Thái Bình 

Dương năm 2021. (RFI, 13/11/2020) 


