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Việt Nam: Covid-19 tái bùng phát có thể gây hậu quả “khôn lường” 

Đại dịch Covid-19 tái bùng phát ở cộng đồng tại nhiều địa phương ở Việt Nam hiện 

nay, nếu không kịp thời được ngăn chặn, kiểm soát, có thể sẽ gây ra những hậu quả 

'khôn lường' về kinh tế - xã hội. 

Kinh tế gia Bùi Kiến Thành trước hết đưa ra bình luận bao quát với BBC News Tiếng 

Việt: "Theo tôi, đây là hệ lụy của việc chưa kiểm soát được tốt nguồn nhập cư trái 

phép, nếu tiếp tục thì chưa thể tính được mức tác động đến nền kinh tế nói chung. 

(BBC, 31 tháng 7 2020) 

Covid-19: Vì sao 'làn sóng thứ ba' của Hong Kong là lời cảnh báo cho các nước 

Nay, Hong Kong phải đương đầu với không phải là làn sóng lây nhiễm thứ hai mà là 

thứ ba. Chính phủ cảnh báo hệ thống bệnh viện có thể sụp đổ, và Hong Kong mới có 

số ca lây nhiễm cao nhất ghi nhận trong một ngày. 

GS Malik Peiris, Trưởng khoa Virus học tại Đại học Hong Kong nói: có hai sai lầm 

trong hệ thống chống dịch của Hong Kong. 

Trước hết , nhiều người từ nước ngoài về chọn cách cách ly tại nhà trong 14 ngày - 

một cách làm phổ biến ở nhiều quốc gia - hơn là vào các điểm cách ly tập trung. 

"Có điểm yếu ở đó vì những người sống cùng nhà không phải theo bất kỳ hạn chế 

nào, và họ vẫn đi đi về về". 

Vấn đề nghiêm trọng hơn tới từ quyết định của chính quyền miễn trừ xét nghiệm và 

cách ly cho khoảng 200.000 người, trong đó có các thuỷ thủ, tổ bay hàng không, và 

lãnh đạo các công ty đăng ký trên sàn chứng khoán.  (BBC, 31 tháng 7 2020) 

Covid-19 : Làn sóng thứ hai trở lại châu Á ? 

Sau châu Âu, dường như virus corona đang trở lại châu Á. Trung Quốc, Nhật Bản, 

Hàn Quốc có số ca nhiễm mới liên tục tăng. Covid-19 trở lại Việt Nam sau hơn 3 

tháng, trong khi Úc vừa trải qua một ngày thê thảm nhất từ đầu mùa dịch.   

(RFI, 27/07/2020) 

Biển Đông : Hải Quân Indonesia tập trận thách thức Trung Quốc 

24 tàu chiến của Indonesia đã tham gia đợt thao dợt 4 ngày ở Biển Đông nhằm 

thách thức các yêu sách « đường chín đoạn » của Bắc Kinh. Hải Quân Indonesia 

hôm qua 24/07/2020 cho biết như trên. (RFI, 27/07/2020) 

Bắc Kinh lại đe dọa Canberra sau khi yêu sách Biển Đông bị Úc thẳng tay 

bác bỏ  

Ngay sau khi Úc chính thức gởi công hàm lên Liên Hiệp Quốc – đề ngày 

23/07/2020 - bác bỏ mọi yêu sách chủ quyền trên biển của Trung Quốc tại vùng 

Biển Đông mà không phù hợp với Công Ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển, Bắc 



Kinh ngày 25/07 đã phản ứng gay gắt, và như thông lệ, đã lớn tiếng đe dọa 

Canberra là sẽ phải gánh chịu những hậu quả nặng nề, nhất là về mặt kinh tế. 

(RFI, 26/07/2020) 

Biển Đông : Úc phản đối yêu sách của Trung Quốc lên LHQ 

Trong công hàm gửi lên Liên Hiệp Quốc ngày 23/07/2020, phái bộ thường trực 

của Úc lên án Bắc Kinh tự vẽ “đường 9 đoạn”, đòi hỏi chủ quyền tại Biển Đông là 

“không có cơ sở pháp lý” và “không có giá trị” theo phán quyết của Tòa Trọng Tài 

La Haye năm 2016 chiểu theo Công Ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982 

(UNCLOS). (RFI, 25/07/2020) 

Bằng chứng sống về việc Trung Quốc diệt chủng người Duy Ngô Nhĩ 

« Mỗi ngày học viên rơi rụng dần, trong khi ban đầu họ đều khỏe mạnh. Họ dần 

yếu đi, có người thậm chí còn đi không nổi (...) Một trại khác dành cho nữ, hầu hết 

là các nữ sinh viên Duy Ngô Nhĩ du học, bị bắt khi về Tân Cương thăm gia đình. 

Tháng 12/2017, một đợt nữ tù trẻ được thả ra ở Urumqi, một số bị tra tấn đến nỗi 

phải cưa tay hoặc chân, số khác trở nên điên loạn. » 

Sau khi một bản báo cáo về việc Trung Quốc cưỡng bức người Duy Ngô Nhĩ triệt 

sản được công bố, nhật báo Libération đã gặp được một nữ giáo viên Duy Ngô 

Nhĩ tị nạn tại châu Âu. Là nạn nhân bị triệt sản, người phụ nữ này cũng là nhân 

chứng vì từng làm việc trong các trại « cải tạo » ở Tân Cương. RFI xin giới thiệu 

bài viết (đã được lược bớt). (RFI, 24/07/2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 


