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Binh sĩ Mỹ luân chuyển đến Đài Loan để huấn luyện 

Một số nhỏ lực lượng đặc biệt Mỹ được luân chuyển tạm thời đến Đài Loan để huấn luyện các lực 

lượng Đài Loan, hai nguồn thạo tin cho hay ngày 7/10 với điều kiện ẩn danh. 

Ngũ Giác Đài, vốn không tiết lộ chi tiết về việc huấn luyện hay cố vấn cho các lực lượng Đài Loan, 

cũng không bình luận rõ ràng hay xác nhận về việc triển khai này. (VOA, 08/10/2021) 

Cố vấn an ninh: Mỹ-Trung phải quản lý ‘cạnh tranh khốc liệt’ 

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan ngày 7/10 cho biết các cuộc thảo luận của ông với nhà 

ngoại giao hàng đầu Trung Quốc Dương Khiết Trì tại Thụy Sĩ ngày 6/10 tránh không xảy ra căng 

thẳng như cuộc gặp hồi tháng Ba và rằng còn phải làm nhiều nữa để tránh xung đột giữa hai nước. 

(VOA, 08/10/2021) 

Nato trục xuất 8 nhân viên ngoại giao Nga vì 'làm gián điệp' 

Nato trục xuất tám nhân viên ngoại giao Nga, những người khối này nói đã âm thầm hoạt động tình 

báo. 

Liên minh quân sự này cũng giảm một nửa số lượng nhân sự trong phái bộ Moscow làm việc tại trụ 

sở chính ở Brussels xuống còn 10 người. (BBC, 07/10/2021) 

Mỹ-Trung lên kế hoạch cho hội nghị thượng đỉnh trước cuối năm nay 

Mỹ và Trung Quốc đã đồng tình về mặt nguyên tắc để các lãnh đạo của hai nước tổ chức một cuộc 

họp qua mạng trước cuối năm nay, một quan chức cấp cao của chính quyền Mỹ cho biết hôm thứ 

Tư, sau các cuộc đàm phán cấp cao nhằm cải thiện đối thoại giữa hai nước, theo Reuters. 

(BBC, 07/10/2021) 

Thượng Viện Pháp: Chống Trung Quốc thao túng đại học phải là "ưu tiên 

chính trị" 

Các trường đại học Pháp là nạn nhân của mưu toan lũng đoạn ngày càng hung hăng thậm chí « thô 

bạo », chủ yếu từ Trung Quốc. Một báo cáo của Thượng Viện Pháp công bố hôm 06/10/2021 cảnh 

báo như trên, đồng thời cho biết Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và một số nước vùng Vịnh cũng có những ý đồ 

tương tự. (RFI, 07/10/2021) 

Trung Quốc leo thang hăm dọa, trắc nghiệm sức bền của người dân Đài Loan 

Gần 150 chiến đấu cơ, trong đó có một chiếc oanh tạc cơ có khả năng mang đầu đạn hạt nhân 

của Trung Quốc trong vòng bốn ngày liên tiếp từ ngày 01-04/10/2021, đã xâm nhập vùng nhận 

dạng phòng không của Đài Loan. Một hành động hăm dọa hay tín hiệu khởi đầu một cuộc xâm 

chiếm đảo ? 

Chưa có lúc nào tình hình ở eo biển Đài Loan lại đen tối như lúc này. (RFI, 07/10/2021) 

Ngoại trưởng Pháp thông báo đại sứ sẽ quay lại Úc, Canberra hoan nghênh 

Đại sứ Pháp tại Úc sẽ trở lại Canberra. Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian hôm qua 

06/10/2021 thông báo như trên. Đại sứ Jean-Pierre Thébault được triệu hồi về nước, sau khi 

Canberra hủy hợp đồng tàu ngầm quy ước với Pháp để mua tàu ngầm chạy bằng động cơ hạt 

nhân của Mỹ trong khuôn khổ liên minh AUKUS Mỹ - Anh - Úc.  (RFI, 07/10/2021) 

 



Mỹ sắp công bố tài liệu  ướng Dẫn Chiến Lược chống Bắc Kinh tấn công Đài 

Loan 

Bộ trưởng Hải Quân Mỹ trong tuần này sẽ công bố một tài liệu Hướng Dẫn Chiến lược, nêu rõ 

cách thức Hải Quân và Lực lượng Thủy quân Lục chiến Hoa Kỳ sẽ duy trì ưu thế hàng hải trên 

quy mô toàn cầu, tăng cường các quan hệ đối tác chiến lược để chống Trung Quốc. 

(RFI, 07/10/2021) 

Tổng thống Biden nói ông và ông Tập đồng ý tuân theo thỏa thuận Đài Loan 

Hôm 5/10, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden cho biết ông đã điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập 

Cận Bình về Đài Loan và họ đồng ý tuân theo “thỏa thuận Đài Loan”, giữa lúc căng thẳng giữa Đài 

Bắc và Bắc Kinh gia tăng, theo Reuters. (VOA, 06/10/2021) 

Tân nội các Nhật ra tín hiệu cứng rắn trong vấn đề TQ-Đài Loan 

Tân nội các Nhật Bản báo hiệu một lập trường quyết đoán hơn trước thái độ lấn lướt của Trung 

Quốc đối với Đài Loan tự trị, cho thấy Nhật sẽ cân nhắc các lựa chọn và chuẩn bị cho "các kịch bản 

khác nhau", đồng thời tái khẳng định mối quan hệ chặt chẽ với Hoa Kỳ, theo Reuters. 

(BBC, 06/10/2021) 

Covid: Nợ ngân sách  nh vượt 100%  DP, nhân công thiếu, giá năng lượng 

tăng 

Đảng Bảo thủ cầm quyền đang họp thường niên ở Manchester trong lúc con số nợ công sau 18 

tháng chống dịch Covid đã bằng 106% GDP của Anh Quốc. 

Chừng 20% các trạm xăng ở toàn vùng Đông Nam - khu vực kinh tế lớn nhất Anh, bao gồm thủ đô 

London - vẫn không có xăng và dầu diesel để bán. (BBC, 06/10/2021) 

Nhân viên cũ nói sản phẩm Facebook 'gây hại cho trẻ em, suy yếu dân chủ' 

Một cựu nhân viên của Facebook nói với các nhà lập pháp Hoa Kỳ rằng các trang web và ứng dụng 

của công ty "gây hại cho trẻ em, gây chia rẽ và làm suy yếu nền dân chủ của chúng ta". 

Frances Haugen, cựu Giám đốc Sản phẩm của Facebook, 37 tuổi, là người tố cáo, chỉ trích nặng nề 

công ty trong một phiên điều trần ở Đồi Capitol. (BBC, 06/10/2021) 

 ồ sơ Pandora: Các lãnh đạo thế giới phủ nhận sai phạm 

Được mệnh danh là Hồ sơ Pandora, 12 triệu hồ sơ tài chính đã bị phanh phui trong vụ rò rỉ lớn nhất 

trong lịch sử. 

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Quốc vương Jordan Abdullah II bin Al-Hussein nằm trong số 35 

nhà lãnh đạo đương chức và cựu lãnh đạo có liên quan đến hồ sơ này. (BBC, 05/10/2021) 

Thuốc viên điều trị Covid đầu tiên có thể giảm một nửa nguy cơ nhập viện 

Kết quả thử nghiệm lâm sàng tạm thời cho thấy một loại thuốc viên kháng virus có khả năng giúp 

giảm nguy cơ nhập viện hoặc tử vong của người nhiễm Covid-19 khoảng 50%. 

Thuốc viên - molnupiravir - được dùng hai lần một ngày cho những bệnh nhân mới được chẩn đoán 

mắc bệnh. 

Nhà sản xuất thuốc Merck của Mỹ cho biết kết quả khả quan đến mức các giám sát viên bên ngoài 

đã yêu cầu dừng thử nghiệm sớm. 

Công ty này cho biết họ sẽ xin phép sử dụng khẩn cấp loại thuốc này ở Mỹ trong hai tuần tới. 

(BBC, 02/10/2021) 

 

https://www.reuters.com/world/asia-pacific/biden-promised-us-commitment-defending-senkaku-islands-japan-pm-kishida-2021-10-05/


Trung Quốc kỷ niệm quốc khánh bằng cuộc xâm nhập lớn trên gần Đài Loan 

Lực lượng không quân Đài Loan hôm 1/10 lại phải nỗ lực xua đuổi 25 máy bay của Trung Quốc 

xâm nhập vùng nhận dạng phòng không của nước này, Bộ Quốc phòng ở Đài Bắc cho biết. Cùng 

ngày, Trung Quốc kỷ niệm quốc khánh, ngày thành lập Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa. 

(VOA, 02/10/2021) 

‘Thanh lọc’ Cảnh sát biển Việt Nam, khai trừ Đảng 2 Tư lệnh 

Ban Bí thư, do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đứng đầu, ngày 1/10 quyết định kỷ luật 9 tướng lĩnh 

Cảnh sát biển, trong đó khai trừ ra khỏi Đảng đối với Thiếu tướng Lê Xuân Thanh và Thiếu tướng 

Lê Văn Minh; cách chức trong Đảng 7 tướng lĩnh còn lại. 

Trước đó, hôm 30/9, Đảng Cộng sản công bố ban lãnh đạo Cảnh sát biển (CSB) Việt Nam nhiệm kỳ 

2015-2020 có những sai phạm "gây hậu quả rất nghiêm trọng".  (BBC, 01/10/2021)  

Khinh hạm  nh đến Cam Ranh trong chuyến thăm tăng cường an ninh hàng 

hải 

Sáng ngày 1/10, tàu HMS Richmond của Hải quân Hoàng gia Anh cập cảng Quốc tế Cam Ranh, 

tỉnh Khánh Hòa, bắt đầu chuyến thăm với chuỗi các hoạt động hợp tác song phương kéo dài bốn 

ngày tại Việt Nam, nhằm tăng cường sự hiện diện quân sự của Anh ở châu  -Thái Bình Dương. 

(VOA, 01/10/2021) 

Việt Nam : TP.  ồ Chí Minh hoạt động trở lại sau 3 tháng phong tỏa chống 

Covid-19 

Vào hôm nay 01/10/2021, thành phố Hồ Chí Minh, thủ phủ kinh tế của Việt Nam, bắt đầu dỡ bỏ 

lệnh phong tỏa, vốn dĩ được ban hành từ cách nay 3 tháng để đối phó với dịch Covid-19. Khoảng 9 

triệu cư dân thành phố đã bắt đầu được tự do ra khỏi nhà và đi lại, trong lúc nhiều sinh hoạt kinh tế 

đã được tái lập.  (RFI, 01/10/2021) 

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines nói bị Trung Quốc thúc giục bỏ xem xét hiệp 

ước với Mỹ 

Trung Quốc phản đối việc Philippines thúc đẩy xem xét lại hiệp ước quốc phòng 70 năm tuổi của 

nước này với Hoa Kỳ, Reuters dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Manila cho biết hôm 30/9, với lo ngại 

rằng Bắc Kinh có thể xem đây là một nỗ lực để kiềm chế sự trỗi dậy của họ.  (VOA, 30/09/2021) 

 


