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Ấn Độ giúp Việt Nam hiện đại hoá quân đội trước lo ngại về Trung Quốc 

Ấn Độ vừa cam kết sẽ giúp Việt Nam mọi khả năng có thể để hiện đại hoá các lực lƣợng vũ trang, 

bao gồm nguồn cung vũ khí, đào tạo ngƣời lái lái máy bay chiến đấu và tàu ngầm, cũng nhƣ tăng 

cƣờng năng lực hàng hải giữa lúc hai quốc gia cùng quan ngại về hành xử của Trung Quốc trong 

khu vực. (VOA, 01/12/2020) 

Quốc hội Mỹ chạy đua để tránh đóng cửa giữa đại dịch 

Ngày 30/11, Quốc hội Mỹ bắt đầu chạy đua để cứu chính phủ liên bang khỏi bị có khả năng đóng 

cửa giữa đại dịch virus corona, một thách thức đầu tiên quan trọng sau cuộc bầu cử để xem liệu hai 

đảng Cộng hòa và Dân chủ có ý định hợp tác với nhau hay không. 

Tài trợ cho gần nhƣ tất cả cơ quan liên bang hết hạn vào ngày 11/12. Các nhà thƣơng thuyết tại 

Quốc hội đã có nhiều tiến bộ trong việc làm thế nào phân phối khoảng 1.400 tỉ đô la để chi tiêu cho 

đến ngày 30/9/2021, là ngày cuối của năm tài chánh hiện tại, theo một phụ tá Dân biểu Dân chủ. 

(VOA, 01/12/2020) 

Bộ trưởng Y tế: Dân Mỹ có thể có vaccine chống COVID trước Giáng sinh 

Ngƣời dân Mỹ có thể có hai vaccine đầu tiên chống COVID trƣớc Giáng Sinh năm nay, Bộ trƣởng 

Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Alex Azar tuyên bố ngày 30/11, sau khi công ty Moderna trở thành nhà 

bào chế vaccine thứ hai có thể đƣợc cấp phép khẩn cấp của Hoa Kỳ. (VOA, 01/12/2020) 

Mỹ trừng phạt công ty Trung Quốc liên hệ tới chế tài Venezuela 

Mỹ ngày 30/11 áp đặt chế tài lên Công ty Xuất Nhập khẩu Điện tử Quốc gia Trung Quốc (CEIEC), 

cáo buộc công ty này nỗ trợ những nỗ lực của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro phá hoại dân 

chủ. (VOA, 01/12/2020) 

OIE: Hàn Quốc báo cáo cúm gia cầm bùng phát 

Hàn Quốc xác nhận đợt bùng phát cúm gia cầm H5N8 dễ lây lan tại một trại nuôi vịt ở phía tây nam 

nƣớc này, Tổ chức Y tế Động vật Thế giới (OIE) loan báo ngày 30/11. 

Vụ bùng phát xảy ra tại thị trấn Girin-in, giết chết 19.000 con vịt, OIE cho hay trong một báo động 

trên mạng, dẫn nguồn tin từ Bộ Nông nghiệp Hàn Quốc. 

Khoảng 392.000 gà, vịt của 6 trang trại đã bị tiêu huỷ để phòng ngừa, Bộ cho hay.                   

(VOA, 01/12/2020) 

EU muốn c i thiện quan hệ với Hoa K  th i Biden 

Các l nh đạo Liên hiệp châu  u  EU  s  h p ngay đầu tuần để bàn cách c i thiện quan hệ 

xuyên Đại Tây Dư ng với Washington sau  hi T ng thống Donald Trump m n nhiệm  

Đại sứ của 27 nƣớc thành viên EU sẽ họp trong ngày 30/11/2020 để bàn về cách gia tăng hợp tác 

với Tổng thống đắc cử Joe Biden sau bốn năm “sứt mẻ” với Tổng thống Donald Trump, Reuters 

đƣa tin từ Brussels.  (BBC, 30/11/2020) 

Covid-19 : Hoa K  chuẩn bị đối phó đợt dịch mới sau lễ Tạ Ơn 

Trong bối cảnh số bệnh nhân nhập viện hàng ngày tăng kỷ lục, 90 ngàn theo số liệu ghi nhận 

hôm chủ nhật, Hoa Kỳ chuẩn bị đối phó một đợt dịch mới, hệ quả ngày nghĩ lễ Tạ Ơn cách nay 

ba hôm, với hàng triệu ngƣời Mỹ du hành trên khắp nƣớc tạo cơ hội cho Covid-19 lây nhiễm. 



Báo cáo ngày  chủ nhật ghi nhận có thêm 822 nạn nhân và 140.650 ca lây nhiễm mới trong vòng 

một ngày. (RFI, 30/11/2020) 
Iran tăng tốc chư ng trình hạt nhân và d a ngưng hợp tác với AIEA 

Ngày 30/11/2020, Iran tổ chức tang lễ theo nghi thức tôn giáo cho nhà khoa học Mohsen 

Fakhrizadeh, bị ám sát bằng xe ô tô có gài chất nổ hôm thứ Sáu 27/11. Iran đã lập tức cáo buộc 

Israel đứng sau vụ việc. 

Cùng lúc, phe bảo thủ liên tục kêu gọi phải đáp trả tức thì vụ ám sát Mohsen Fakrizadeh. Phản 

ứng đầu tiên của Iran có lẽ sẽ đến từ Nghị Viện, đang tăng tốc bỏ phiếu thông qua một dự luật 

giới hạn việc hợp tác với Cơ quan Năng lƣợng Nguyên tử Quốc tế (AIEA) và thúc đẩy chƣơng 

trình phát triển hạt nhân. (RFI, 30/11/2020) 
Úc yêu cầu Trung Quốc xin lỗi vì đăng hình  nh gi  mạo „ inh tởm' 

Úc đ  yêu cầu Trung Quốc xin lỗi về việc đăng một bức  nh gi  mạo trên tài  ho n Twitter 

của chính phủ, mô t  hình  nh một binh sĩ Úc sát hại một trẻ em Afghanistan  

Phát biểu trên truyền hình, Thủ tƣớng Scott Morrison nói rằng Bắc Kinh nên cảm thấy "cực kỳ xấu 

hổ" vì đã chia sẻ hình ảnh "kinh tởm". 

Sự việc diễn ra trong bối cảnh căng thẳng chính trị giữa hai nƣớc đang leo thang.(BBC, 30/11/2020) 

Apple và Samsung di d i s n xuất qua Việt Nam, Trung Quốc sốt ruột 

Làn sóng di dời sản xuất từ Trung Quốc qua Việt Nam, một trong những hệ quả của cuộc thƣơng 

chiến Mỹ-Trung và nỗi lo ngại bị Bắc Kinh bắt chẹt lộ rõ qua đại dịch Covid-19 vừa có thêm một 

biểu tƣợng rõ nét: Theo hãng tin Anh Reuters ngày 27/11/2020, một nguồn thạo tin đã tiết lộ rằng 

tập đoàn Mỹ Apple đang đẩy mạnh việc dời cơ sở sản xuất qua Việt Nam, với sản phẩm tiêu biểu là 

iPad lần đầu tiên đƣợc xản xuất bên ngoài lãnh thổ Trung Quốc. 

Sự kiện Apple chuyển sản xuất qua Việt Nam nằm trong một loạt động thái theo cùng chiều 

hƣớng của nhiều tập đoàn khác, đi đầu là đối thủ cạnh tranh số 1 của Apple là tập đoàn Hàn 

Quốc Samsung, trong thời gian qua đã mở rộng thêm nhiều cơ sở sản xuất sẵn có tại Việt Nam 

để tiếp nhận các dây chuyền đến từ Trung Quốc. (RFI, 30/11/2020) 

Bắc Triều Tiên: Kim Jong Un chỉ trích l nh đạo  inh tế, xử tử hai ngư i 

Hàng hóa tồn động ở hải cảng, cán bộ bị hành quyết, đó là những phản ứng « hoang tƣởng » của 

chế độ Bình Nhƣỡng nhằm đối phó với khủng hoảng kinh tế và y tế trong bối cảnh Bắc Triều 

Tiên sắp bầu lại Ban Chấp Hành Trung Ƣơng Đảng Lao Động. (RFI, 30/11/2020) 

Pháp : Biểu tình  hắp n i vì tự do ngôn luận, chống bạo lực c nh sát 

Hôm qua 28/11/2020, tại hơn 70 thành phố trên toàn nƣớc Pháp, đông đảo ngƣời dân xuống đƣờng 

tuần hành để bảo vệ các quyền tự do, chống dự luật « an ninh toàn diện », chống nạn bạo lực của 

cảnh sát và chống nạn phân biệt chủng tộc. 

Theo số liệu của các nhà tổ chức, chủ yếu là các nghiệp đoàn của giới nhà báo và các hiệp hội 

bảo vệ nhân quyền, đƣợc AFP trích dẫn, có tổng cộng khoảng 500.000 ngƣời  tham gia các cuộc 

tuần hành trên nhiều địa phƣơng, nhƣng theo bộ Nội Vụ Pháp, con số này chỉ là 133.000.     

(RFI, 29/11/2020) 

WHO: Chưa có c  sở  hẳng định Covid-19 từ ngoài nhập vào Trung Quốc 

Chính quyền Bắc Kinh tiếp tục tìm cách giảm nhẹ vai trò của Trung Quốc trong việc để đại dịch 

Covid-19 bùng lên khắp thế giới, với luận điểm virus gây bệnh đến trƣớc hết là từ nƣớc ngoài 

chủ yếu thông qua con đƣờng bao bì thực phẩm đông lạnh. Hôm qua, 27/11/2020, bác sĩ Mike 



Ryan, giám đốc điều hành các chiến dịch khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới, khẳng định : hiện 

tại WHO không có bằng chứng nào để kết luận virus corona chủng mới xuất phát từ bên ngoài 

Trung Quốc, và phát hiện chính thức đầu tiên về virus này, cho đến nay, là tại một chợ thực 

phẩm ở thành phố Vũ Hán, miền trung Trung Quốc, hồi cuối tháng 12, năm ngoái. 

(RFI, 28/11/2020) 

Tự do ngôn luận: Chính quyền Cuba đối thoại với giới văn nghệ sĩ độc lập 

Đêm qua, 27/11/2020 là một ngày lịch sử đối với Cuba. Suốt ngày hôm qua, hơn 200 thanh niên 

đã tập hợp trƣớc trụ sở bộ Văn Hóa để đòi chính quyền tôn trọng tự do ngôn luận, tự do sáng tác. 

Đến 21 giờ, giờ địa phƣơng, bộ Văn Hóa Cuba đã chấp nhận đối thoại với đại diện phong 

trào. Cuộc đối thoại diễn ra trong hơn 4 giờ.  (RFI, 28/11/2020) 

Biển Đông: Úc, EU tăng cư ng hợp tác chống các hành động “gây bất  n” 

Ngày 26/11/2020, thủ tƣớng Úc và các lãnh đạo Liên Hiệp Châu Âu ( EU ) đã tổ chức hội nghị 

thƣợng đỉnh trực tuyến để bàn về quan hệ song phƣơng. Trong bản thông cáo chung đúc kết hội nghị, 

đƣợc công bố cùng ngày, ngoài các vấn đề y tế, kinh tế, thƣơng mại…, hai bên còn đặc biệt nêu bật quyết 

tâm tăng cƣờng hợp tác trong lãnh vực an ninh tại vùng châu Á Thái Bình Dƣơng, trong đó có việc chống 

các “hành động gây bất ổn” tại Biển Đông.  (RFI, 27/11/2020) 

Teheran lên án " hủng bố" Israel sát hại nhà  hoa h c Iran 

Nhà khoa học nguyên tử hàng đầu của Iran, Mohsen Fakhrizadeh, đã bị phục kích sát hại ngày 

27/11/2020 gần thủ đô Teheran. Chính quyền Teheran cáo buộc Israel, « tay sai » của Hoa Kỳ, 

đứng sau vụ tấn công và cố tình gây « hỗn loạn » trong khu vực. (RFI, 28/11/2020) 


