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COVID tăng tại Mỹ, Châu Âu 

Các hệ thống bệnh viện Châu Âu có nguy cơ bị sụp đổ vì căng thẳng do lây nhiễm COVID-19 tăng 

mạnh khiến lục địa này một lần nữa là trung tâm của đại dịch toàn cầu vào ngày 21/10 trong khi gần 

hai phần ba các tiểu bang Mỹ đang trong „vùng nguy hiểm‟ của virus corona. (VOA, 22/10/2020) 

Mỹ hoan nghênh đề nghị của Nga, đóng băng số đầu đạn hạt nhân, gia hạn 

START 

Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí Chiến lược Mỹ-Nga - New START có vẻ như đang trên đà để được 
gia hạn thêm một năm, khi Washington hôm thứ Ba hoan nghênh đề nghị của Moscow về 
việc gia hạn hiệp ước theo các điều kiện vừa nêu, nếu cả hai bên đóng băng tất cả các hoạt 
động triển khai đầu đạn hạt nhân trong thời gian đã thỏa thuận. (VOA, 21/10/2020) 

Iran : Lệnh cấm vận vũ khí Liên Hiệp Quốc hết hiệu lực 

Theo thỏa thuận hạt nhân năm 2015 và nghị quyết 2231 của Hội Đồng Bảo Liên Hiệp Quốc, mọi 

biện pháp cấm đoán mua bán vũ khí áp đặt đối với Iran từ nhiều năm qua được gỡ bỏ kể từ ngày 

18/10/2020. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo lên tiếng đe dọa là những nước nào có những giao 

dịch mua bán vũ khí với Iran có nguy cơ lãnh đòn trừng phạt của Hoa Kỳ. 

Nhìn từ Teheran, lệnh cấm vận vũ khí hết hiệu lực là một chiến thắng của nhà nước Cộng hòa 

Hồi giáo.  

Hai đồng minh của Iran là Nga và Trung Quốc là những nhà cung cấp hàng đầu để bán các loại vũ 

khí hiện đại cho Teheran. Nga tuyên bố sẵn sàng bán hệ thống tên lửa S-400 và các chiến đấu cơ 

cho Iran. 

Bắc Kinh, đang muốn đúc kết một thỏa thuận hợp tác chiến lược 25 năm, cũng không che giấu ý 

định bán vũ khí cho Teheran. (RFI, 19/10/2020) 

Việt Nam : Miền Trung bị lũ lớn, 22 quân nhân chết tại Quảng Trị 

Theo truyền thông tại Việt Nam, liên tiếp trong những ngày qua các tỉnh miền Trung, Thừa Thiên 

Huế, Quảng Trị và Quảng Bình đã phải hứng chịu những trận mưa lũ lịch sử làm hàng chục người 

thiệt mạng, hàng  

Riêng tại tỉnh Quảng Trị, theo trang tin VnExpress, lũ lớn đã làm sạt lở một quả núi lúc 1 giờ sáng 

ngày 18/10. Bùn đất đã đổ xuống vùi lấp một doanh trại đơn vị quân đội làm kinh tế tại huyện 

Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Đến chiều ngày hôm nay (giờ Việt Nam) lực lượng cứu hộ đã tìm được 

toàn bộ 22 thi thể nạn nhân trong vụ đất lở này, toàn bộ là các quân nhân. (RFI, 19/10/2020) 

Nhật đạt thoả thuận chuyển giao quốc phòng với Việt Nam giữa lo ngại về TQ 

Nhật Bản và Việt Nam hôm 19/10 nhất trí tăng cường hợp tác an ninh trong chuyến công du nước 

ngoài đầu tiên của tân Thủ tướng Suga Yoshihide, với việc hai nước đạt được một hiệp định về 

chuyển giao thiết bị và kỹ thuật quốc phòng giữa bối cảnh có những lo ngại về sự ảnh hưởng tăng 

cao của Trung Quốc trong khu vực. (VOA, 19/10/2020) 

Philippines và Trung Quốc hợp tác khai thác dầu khí tại Biển Đông 

Theo hãng tin Reuters, hôm nay 19/10/2020, tập đoàn năng lượng của Philippines PXP Energy 

Corp cho biết đang đàm phán với tập đoàn dầu khí Trung Quốc CNOOC liên quan đến biên bản 



ghi nhớ ký năm 2018 giữa Bắc Kinh và Manila về đồng khai thác dầu khí tại Biển Đông.          

(RFI, 19/10/2020) 

Covid -19 : Thế giới vượt 40 triệu ca nhiễm, châu Âu đối mặt với làn sóng 

dịch thứ 2 

Theo con số thống kê của Reuters, trên toàn thế giới số ca nhiễm virus corona tính đến hôm nay, 

19/10/2020, đã vượt 40 triệu người.Theo giới chuyên gia, số ca nhiễm trên thực tế còn cao hơn do 

các xét nghiệm không đạt độ tin cậy hoàn toàn. Nhiều nước vẫn không thống kê được hết các ca 

nhiễm. 

Sô liệu thống kê của Reuters cho thấy đại dịch vẫn liên tục tăng tốc độ lây lan khi mùa đông tới gần 

ở bán cầu bắc. Phải mất 3 tháng sau khi dịch xuất hiện ở Vũ Hán, số ca nhiễm trên toàn thế giới đạt 

con số 10 triệu người, 44 ngày để tăng từ 10 triệu lên 20 triệu và 38 ngày tăng từ 20 triệu lên 30 

triệu và giờ đây chỉ cần 32 ngày để tăng từ 30 lên 40 triệu ca nhiễm. (RFI, 19/10/2020) 

HRW kêu gọi Thủ tướng Nhật ‘đề cao nhân quyền’ khi thăm Việt Nam 

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW) hôm 18/10 kêu gọi Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga 

“gây sức ép” với chính phủ Việt Nam trong chuyến công du đầu tiên của ông tới đây để Hà Nội “cải 

thiện hồ sơ nhân quyền”.  (VOA, 19/10/2020) 

Số ca nhiễm COVID-19 toàn cầu đạt mức tăng kỉ lục một ngày 400.000 

Các ca nhiễm COVID-19 toàn cầu lần đầu tiên tăng hơn 400.000 ca vào cuối ngày thứ Sáu, mức 

tăng kỉ lục trong một ngày khi phần lớn Châu Âu ban hành các hạn chế mới để kiềm chế dịch bệnh 

bùng phát, theo Reuters. 

Châu Âu, nơi đã ngăn chặn thành công đợt bùng phát dịch đầu tiên, trở thành tâm điểm mới của 

dịch bệnh trong những tuần gần đây và đang báo cáo trung bình 140.000 ca mỗi ngày trong tuần 

qua.  (VOA, 18/10/2020) 

Căng thẳng Biển Đông: Phát hiện tàu khảo sát TQ ngoài khơi miền Trung VN 

Trung Quốc đã đưa một tàu khảo sát, được hộ tống bởi lực lượng cảnh sát biển, vào vùng biển Việt 

Nam ở Biển Đông, theo Benarnews. 

Sự việc này được cho là xảy ra vào thời điểm nhạy cảm về mặt ngoại giao.(BBC, 16 tháng 10 2020) 

Việt Nam hoan nghênh ý tưởng ‘Bộ tứ’ hợp tác với ASEAN về tự do trên biển 

Việt Nam hôm 15/10 nói luôn “hoan nghênh” các ý tưởng và sáng kiến đóng góp cho hoà bình, ổn 

định và phồn vinh chung khi được yêu cầu bình luận về thông tin nhóm “Bộ tứ” (bao gồm Hoa Kỳ, 

Nhật Bản, Ấn Độ và Australia” mong muốn tăng cường quan hệ với các nước ASEAN về lĩnh vực 

tự do trên biển.  (VOA, 16/10/2020) 


