
THỜI SỰ TRONG TUẦN QUA 

Mỹ truy tố tin tặc Trung Quốc ăn cắp dữ liệu COVID, bí mật quốc phòng 

Nhà cầm quyền Mỹ nói hai công dân Trung Quốc Li Xiaoyu và Dong Jiazhi tham 

gia một chiến dịch do thám trên mạng trong nhiều năm hầu đánh cắp thiết kế vũ 

khí, thông tin thuốc men, mã số nguồn phần mềm và nhiều hơn nữa. 

Cáo trạng không nêu tên các công ty bị nhắm mục tiêu, nhưng cho biết Li và Dong 

đánh cắp nhiều terabytes dữ liệu từ các máy vi tính trên toàn thế giới kể cả Mỹ, 

Anh, Đức, Úc và Bỉ.  (VOA, 22/07/2020) 

Bộ Quốc phòng Mỹ phát biểu về Châu Á 

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper khẳng định “không ban hành lệnh rút khỏi 

bán đảo Triều Tiên,” đồng thời lên tiếng báo động về “thái độ xấu” của Trung 

Quốc mà ông nói đã gia tăng kể từ khi bắt đầu đại dịch virus corona. 

Phát biểu về Châu Á từ Ngũ Giác Đài, ông Esper ngày 21/7 để ngỏ khả năng giảm 

bớt quân tại Hàn Quốc trong tương lai, nói rằng Ngũ Giác Đài sẽ tiếp tục cứu xét 

điều chỉnh mức độ binh sĩ tại mỗi bộ chỉ huy, tại mỗi chiến trường để đảm bảo hữu 

hiệu hóa lực lượng Mỹ.  (VOA, 22/07/2020) 

Covid-    E    t th   thuận c u tr   inh t  

Lãnh đạo EU vừa đạt thỏa thu n về gói hỗ trợ kh ng lồ h u virus corona, sau đêm 

đàm phán thứ tư. 

Gói tài chính 750 tỷ euro (859 tỷ đô la Mỹ) gồm các khoản trợ cấp và các khoản 

vay nhằm đối phó với tác động của đại dịch trong khối 27 thành viên này. 

(BBC, 21 tháng 7 2020) 

 nh     ch   ộng n    iều tr  mối  e d   t  Ng  

Chính phủ đã  tích cực né tránh  việc xác định sự can thiệp của Nga vào cuộc 

trưng cầu dân ý về việc đihay ở lại EU, một nhóm các dân biểu Hạ viện Anh nói. 

(BBC, 21 tháng 7 2020) 

Mỹ, Nhật, Ấn, Úc tập trận gần Biển Đông tuần này 

Hoa    và các đồng minh trong nhóm Bộ Tứ ở v ng  n Độ - Thái Bình Dương 

(Quad) t  chức đồng thời hai cuộc t p tr n hải quân tại hai khu vực kế c n Biển 

Đông trong tuần này. Các cuộc t p tr n của Bộ Tứ di n ra đúng vào lúc truyền 

thông Trung Quốc hôm qua, 20/07/2020, cho biết quân đội nước này vừa tiến hành 

cuộc t p tr n bắn đạn th t tại khu vực quần đảo Hoàng Sa, mà Việt Nam khẳng 

định chủ quyền.  (BBC, 21 tháng 7 2020) 

Đ  s c Trung–Mỹ ở Biển Đông  Th  trung dung  ầy r i ro c   Việt N m 

Hoa    và Trung Quốc thời gian gần đây liên tiếp phô di n sức mạnh trên Biển 

Đông, đồng thời ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tuyên bố rằng Hoa    không 

còn giữ thái độ trung l p trong các tranh chấp chủ quyền giữa Trung Quốc với 

các nước Đông Nam Á. Theo giới quan sát được Asia Times ngày 20/07/2020 

trích dẫn, cuộc đọ sức giữa hai ông kh ng lồ tại Biển Đông đang đẩy Việt Nam 

vào một thế trung dung khó xử.  (BBC, 21 tháng 7 2020) 



Covid-    Vắc-xin Đ i h c Oxford t o  ư c phản  ng miễn dịch 

Một loại vắc-xin virus corona có tên ChAdOx1 nCoV-19 do Đại học Oxford 

nghiên cứu phát triển dường như an toàn và tạo được phản ứng mi n dịch. 

Thử nghiệm liên quan đến khoảng 1.077 người cho thấy việc tiêm vắc-xin đã 

khiến họ tạo ra kháng thể và tế bào bạch cầu có thể chống lại virus corona. 

Những phát hiện này rất hứa hẹn, nhưng vẫn còn quá sớm để biết liệu tiến bộ có 

đủ để ngăn chặn Covid-19 hay không và các thử nghiệm lớn hơn đang được tiến 

hành. 

Vương quốc Anh đã đặt 100 triệu liều vắc-xin này. (BBC, 20 tháng 7 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

Hàng ngàn người tụ tập ở B ng o  phản  ối chính ph  Thái L n 

Hàng ngàn người biểu tình chống chính phủ tụ t p tại thủ đô của Thái Lan vào 

ngày thứ Bảy để kêu gọi thông qua hiến pháp mới, t  chức các cuộc bầu cử mới và 

chấm dứt các lu t mang tính áp chế.  (VOA, 19/07/2020) 

 

 

Joe Biden cảnh báo Ng    ng tìm cách c n thiệp bầu cử tổng thống Mỹ 

Joe Biden, ứng cử viên t ng thống Đảng Dân chủ chưa tuyên bố chính thức, ngày 

thứ Sáu cho biết ông đang có các bu i họp báo cáo tình báo, và được cho biết Nga 

tiếp tục tìm cách can thiệp vào cuộc bầu cử vào tháng 11 sắp tới của Mỹ. 

Trung Quốc cũng đang tiến hành các hoạt động được “thiết kế để chúng ta mất 

niềm tin vào kết quả” của cuộc bầu cử năm 2020. 

Ông cảnh báo rằng nếu Nga tiếp tục can thiệp thì họ sẽ “th t sự trả giá” nếu ông 

chiến thắng cuộc bầu cử tháng 11.   (VOA, 18/07/2020) 

 

 

 


