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- Biển Đông: Mỹ phản đối Trung Quốc là động thái ‘dọn đường’ 

Tình hình bang giao quốc tế và an ninh Biển Đông và khu vực Đông Nam Á đang bất 

ngờ sôi động với các động thái chính trị, ngoại giao liên tiếp từ các nước như Mỹ, 

Indonesia phản đối Trung Quốc và kể cả phản ứng đáp lại được cho là khá 'gay gắt' 

của Trung Quốc. 

Trải lời phỏng vấn BBC News Tiếng Việt hôm 04/6/2020, Giáo sư Nguyễn Mạnh 

Hùng từ Đại học George Mason, Hoa Kỳ; Giáo sư Ngô Vĩnh Long, sử gia, nhà 

nghiên cứu Trung Quốc học từ Đại học Maine đặt vấn đề về việc liệu Mỹ gửi công 

hàm phản đối Trung Quốc về Biển Đông lên LHQ có phải là để 'dọn đường' pháp lý, 

chính trị đưa ra Hội đồng Bảo an.  (BBC, 4 tháng 6 2020) 

-  ồng Kông : Liên  iệp Châu Âu tránh đối đầu trực tiếp với Trung Quốc 

Trong hồ sơ Hồng Kông, sau khi Quốc Hội Trung Quốc thông qua dự luật an ninh 

cho đặc khu hành chính ngày 28/05/2020, Mỹ chọn đối đầu trực diện với Trung 

Quốc, bãi bỏ quy chế ưu đãi thương mại dành cho Hồng Kông. Chính quyền Anh 

tuyên bố sẽ cấp hộ chiếu cho hàng triệu người dân Hồng Kông và khả năng nhập 

quốc tịch Anh nếu Bắc Kinh vẫn kiên quyết áp đặt luật an ninh. Còn Liên Hiệp 

Châu Âu vẫn chỉ tạm dừng ở những tuyên bố ngoại giao “quan ngại sâu sắc”. 

Đằng sau ngôn ngữ nặng tính ngoại giao và thiếu cứng rắn, thực ra Liên Hiệp 

Châu Âu muốn tránh đối đầu trực tiếp với Trung Quốc và bảo vệ lợi ích kinh tế, 

theo nhận định trên trang Le Journal du Dimanche ngày 30/05 của nhà nghiên cứu 

Philippe Le Corre, thuộc Trường Harvard Kennedy và Quỹ Nghiên cứu Chiến 

lược của Pháp (FRS).   (RFI, 04/06/2020) 

-  c và  n Độ     ết th   thu n v  việc c ng s  d ng c n c  quân sự 

Ấn Độ và Úc vào hôm nay 04/06/2020 đã ký một thỏa thuận cho phép hai bên sử 

dụng căn cứ quân sự của nhau vào việc h  trợ hậu cần. Hai bên đồng thời đồng ý 

tăng cường hợp tác ở v ng Ấn Độ -Thái Bình Dương trong bối cảnh quan hệ của 

hai nước với Trung Quốc đang có dấu hiệu căng th ng. (RFI, 04/06/2020) 

- Duterte l t ngược   định hủy b   iệp Ước Th m Viếng Quân Sự với Mỹ 

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã đổi  ,  hông tiến hành với   định 

hủy b  th   thu n triển  h i quân đội đã có từ h i th p  ỷ n y với  o  Kỳ do 

những diễn biến chính trị và diễn biến  hác trong  hu vực, Bộ trưởng Ngoại 

gi o Philippines cho biết hôm th  B  2/6.  (VOA, 03/06/2020) 

- Đại hội 13: Dự lu t Đặc  hu - chính sách thất bại  hi  hông dự  vào dân 

Hiếm khi có chính sách thất bại khi đảng cộng sản cầm quyền với chế độ toàn trị 

kiểm soát mọi hoạt động của người dân và nhà nước, đặc biệt về ban hành chính sách. 

Thế nhưng Dự luật Đặc khu Hành chính Kinh tế ven biển là một trường hợp điển 

hình hy hữu về sự thất bại chính sách ngay từ khi xây dựng. 



Hai vấn đề lớn đối với các nhà hoạch định chính sách khi phân tích nguyên nhân sâu 

xa của sự thất bại chính sách trên: Một là, Dự luật đã trở nên „lạc hậu‟ về thời điểm 

áp dụng. Hai là, quy trình chính sách đã không dựa vào dân và hướng tới người dân. 

- Bộ trưởng Quốc phòng Việt N m yêu cầu ‘đ  c o cảnh giác’ trên Biển Đông, 

‘sẵn sàng chiến đấu’ 

Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch vừa lên tiếng cảnh báo về những 

“diễn biến phức tạp trên Biển Đông” và yêu cầu quân đội “đề cao cảnh giác” để “sẵn 

sàng chiến đấu” giữa lúc xung đột giữa Hà Nội và Bắc Kinh trên vùng biển đầy tranh 

chấp tăng cao trong những tháng gần đây. (VOA, 02/06/2020) 

- Thuốc remdesivir có một ít cải thiện cho bệnh nhân COV D nhẹ 

Ngày 1/6, công ty Gilead Sciences loan báo thuốc chống virus của họ tên là 

remdesivir có mang lại lợi ích khiêm tốn đối với những bệnh nhân COVID nhẹ trong 

quá trình chữa trị 5 ngày, trong khi những người nhận 10 ngày thuốc trong cuộc 

nghiên cứu không thấy khá như vậy.  (VOA, 03/06/2020) 

- C mpuchi  bác tin cho Trung Quốc đặc quy n d ng c n c  hải quân 

Lãnh đạo Campuchia tuyên bố là Trung Quốc không được cho sử dụng độc 
quyền căn cứ hải quân ở bờ biển phía nam nước này và tàu chiến từ các nước, 
trong đó có Mỹ, đều được hoan nghênh cập cảng. (VOA, 02/06/2020) 

-  nh, C n d  phản đối việc ông Trump muốn tái nạp Nga vào G7 

Anh và Canada đã phản đối việc để Nga quay trở lại G7, sau khi T ng thống Mỹ 

Donald Trump nói ông muốn nước này tái hợp với nhóm. 

Lãnh đạo các nước này hôm Chủ Nhật nói rằng họ không ủng hộ việc cho Nga tái 

hợp với khối G7. 

Nga bị trục xuất khỏi khối - trước kia có tên là G8 - từ năm 2014, sau vụ Moscow sáp 

nhập bán đảo Crimea từ Ukraine vào lãnh th  của Nga. (BBC, 2 tháng 6 2020) 

- Mỹ là thị trường xuất  hẩu lớn nhất củ  Việt N m giữ  đại dịch COV D 

Trong bối cảnh nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi đại dịch virus corona, kim ngạch xuất 

khẩu của Việt Nam giảm nhẹ so với năm ngoái nhưng Mỹ đã vượt qua Trung Quốc 

để trở lại vị trí số 1 về thị trường xuất khẩu hàng hoá lớn nhất của Việt Nam. 

(VOA, 02/06/2020) 

- Sp ceX: Rồng củ  Mỹ b y vào vũ tr , tầm nhìn và   nghĩ  

Sau 19 giờ bay trong capsule mang tên Dragon, được điều khiển gần như tự động hòa 

toàn, hai phi hành gia Doug Hurley và Bob Behnken đã cập vào Trạm Không gian 

Quốc tế (ISS) an toàn. 

Sự kiện này đã được đánh giá là bước ngoặt trong ngành hàng không v  trụ của nhân 

loại vì nhiều lý do, và ý nghĩa chính trị, kinh tế của nó c ng rất lớn. 

(BBC, 1 tháng 6 2020) 


