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Mỹ: 500 triệu liều vaccine Pfizer tặng các nước nghèo là ‘vô điều kiện’ 

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 10/6 tuyên bố đợt viện trợ 500 triệu liều vaccine Pfizer của Mỹ cho 

các nước nghèo nhất trên thế giới sẽ tăng cường sức mạnh cho cuộc chiến chống COVID và rằng sự 

hiến tặng của Mỹ là vô điều kiện. (VOA, 11/06/2021) 

EU kêu gọi mở cuộc điều tra COVID minh bạch, không bị can thiệp 

Các lãnh đạo châu Âu ngày 10/6 kêu gọi có một cuộc điều tra tự do để truy lùng nguồn gốc 
đại dịch COVID vốn được xác nhận đầu tiên tại Vũ Hán, Trung Quốc, trong lúc cuộc điều tra 
của Tổ chức Y tế Thế giới vào đầu năm nay bị nhiều chỉ trích. (VOA, 11/06/2021) 

Đàn áp tại Tân Cương: Ân Xá Quốc Tế tố cáo Bắc Kinh phạm tội ác chống 

nhân loại 

Trong một bản báo cáo công bố vào hôm qua, 10/06/2021, tổ chức bảo vệ nhân quyền Amnesty 

International đã tố cáo chính sách đàn áp thô bạo của Trung Quốc nhắm vào người Hồi Giáo tại 

Tân Cương. Đối với Ân Xá Quốc Tế, những biện pháp khắc nghiệt được áp dụng “đồng dạng 

với tội ác chống nhân loại”. (RFI, 11/06/2021) 

Mỹ và châu Âu tìm cách lập ''Liên minh công nghệ số'' để đối phó với Bắc Kinh 

Trung tuần tháng 6/2021, tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden công du châu Âu, chuyến công du quốc tế 

đầu tiên kể từ khi nhậm chức. Trái ngược với chủ trương « Nước Mỹ trên hết », của người tiền 

nhiệm Donald Trump, tổng thống thứ 46 của nước Mỹ chủ trương siết chặt hợp tác với đồng minh 

truyền thống bên kia Đại Tây Dương, với mục tiêu chống lại ảnh hưởng gia tăng của mô hình độc 

tài toàn trị Trung Quốc. 

« Liên minh công nghệ số » giữa Liên Âu (EU) và Mỹ được coi là một lĩnh vực mà Washington và 

Bruxelles muốn thúc đẩy, như một cột trụ của kế hoạch siết chặt hợp tác. (RFI, 10/06/2021) 

Biden cảnh báo Nga đừng có 'các hành động gây hại' khi mở đầu chuyến công 

du đầu tiên 

Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa mở đầu chuyến công du nước ngoài chính thức đầu tiên bằng lời 

cảnh báo Nga rằng nước này sẽ phải đối mặt với những hậu quả "mạnh mẽ và có ý nghĩa" nếu có 

"những hành động gây hại". 

Ông Biden cho thấy rõ ý định củng cố quan hệ với các đồng minh của Mỹ, sau mối tương giao căng 

thẳng dưới thời chính quyền Trump. (BBC, 10/06/2021) 

Nhật Bản sẽ bảo vệ tàu chiến Úc theo luật an ninh mới 

Các tàu Hải quân Úc sẽ được Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản bảo đảm an ninh nếu yêu cầu, theo 

một thỏa thuận ngày 09/06/2021 liên quan đến luật an ninh quốc gia mới do chính quyền tiền 

nhiệm thông qua. Như vậy Úc là quốc gia thứ hai sau Hoa Kỳ được hưởng quyền này.         

(RFI, 10/06/2021) 

Mỹ mài sắc thêm vũ khí trừng phạt Trung Quốc 

Ngày 03/06/2021, tổng thống Mỹ Joe Biden đã ra một sắc lệnh, sửa đổi lệnh trừng phạt các công ty 

Trung Quốc mà chính quyền tiền nhiệm Donald Trump đã ban hành, cấm đầu tư vào gần 60 doanh 

nghiệp Trung Quốc có liên quan tới quân đội hoặc hoạt động trong lĩnh vực giám sát. Ngoài việc 

đưa thêm nhiều công ty vào danh sách đen các thực thể bị cấm đầu tư, sắc lệnh mới còn bổ sung 

một số thiếu sót trong lệnh cũ đã làm cho biện pháp trừng phạt thiếu hiệu quả. 



Trong bài phân tích ngày 08/06/2021, hãng tin Anh Reuters đã nhận xét rằng vũ khí trừng phạt 

Trung Quốc được chính quyền Biden cải thiện về nguyên tắc có khả năng khiến “nhiều công ty 

Trung Quốc hơn rơi vào diện bị cấm nhận đầu tư Mỹ”. (RFI, 09/06/2021) 

Hàng trăm cựu lãnh đạo thúc giục G7 trả tiền tiêm vaccine COVID-19 cho toàn cầu 

Hàng trăm cựu tổng thống, thủ tướng và bộ trưởng ngoại giao vừa kêu gọi Nhóm bảy quốc gia giàu 

có (G7) trả tiền cho việc tiêm phòng vaccine ngừa virus corona trên toàn cầu để giúp ngăn chặn 

virus biến chủng và dịch bệnh trở lại như một mối đe dọa trên toàn thế giới, theo Reuters.        

(VOA, 07/06/2021) 

Các cường quốc G7 đạt thỏa thuận lịch sử về thuế toàn cầu 

Mỹ, Anh và các quốc gia giàu có khác đã đạt được một thỏa thuận mang tính bước ngoặt vào ngày 

thứ Bảy nhằm buộc các công ty đa quốc gia như Amazon và Google phải đóng thuế nhiều hơn và 

hạn chế khả năng của họ chuyển lợi nhuận sang các nơi lánh thuế ở nước ngoài. (VOA, 06/06/2021) 

Malaysia phản đối Trung Quốc ‘xâm nhập’ không phận trên Biển Đông 

Bộ Ngoại giao Malaysia ngày 1/6 tuyên bố sẽ triệu tập đại sứ của Trung Quốc để yêu cầu giải thích 

vụ 16 máy bay không quân "xâm nhập" không phận của nước này, sau khi quân đội Malaysia phát 

hiện hoạt động "đáng ngờ" trên Biển Đông. (VOA, 03/06/2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


