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-  Ứng viên tổng thống Joe Biden: Biểu tình là ‘đúng’, nhưng ‘phá hoại thì 

không’ 

Ứng viên tổng thống của Đảng Dân chủ Joe Biden hôm 31/5 kêu gọi người biểu 

tình phản đối sự tàn bạo của cảnh sát không sử dụng bạo lực, trong khi bạo loạn 

xảy ra tại nhiều thành phố của Mỹ.  (VOA, 01/06/2020) 

-  Hong Kong sẽ thế nào khi bị Mỹ tước ‘quy chế đặc biệt’? 

 ong Kong sẽ bị Mỹ đánh thuế y như Trung Quốc và sẽ mất đi lợi thế như là một 

trung tâm tài chính hàng đầu thế giới sau khi Mỹ tuyên bố hủy quy chế đặc biệt dành 

cho vùng lãnh thổ này của Trung Quốc, một nhà quan sát nói với VO . 

(VOA, 30/05/2020) 

-  Hong Kong ‘xuống giá, bất ổn’ vì luật an ninh mới? 

Một vòng xoáy mới bất ổn về kinh tế, chính trị, xã hội có thể đang chờ đón  ong 

Kong sau khi Quốc hội Trung Quốc hôm 28/5/2020 thông qua một nghị quyết về 

Luật an ninh mới cho đặc khu hành chính, theo báo chí quốc tế. 

"Các vết rạn nứt trên thị trường nhà ở  ong Kong có thể mở rộng trong vài tuần tới 

sau khi Trung Quốc tán thành đạo luật được đề xuất mà đã làm rung chuyển thị 

trường bất động sản và chứng khoán thành phố," Bưu Điện  oa Nam Buổi Sáng viết. 

(BBC, 29 tháng 5 2020) 

- Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh hành chính nhằm loại bỏ một số 

cơ chế bảo vệ pháp lý đối với các nền tảng truyền thông xã hội. 

Sắc lệnh này trao cho cơ quan quản lý quyền thực hiện biện pháp pháp lý để chống lại 

các công ty như Facebook và Twitter liên quan đến cách họ kiểm soát nội dung trên 

các nền tảng của mình. 

Sắc lệnh có thể phải đối mặt với những trở ngại về pháp lý. 

Hôm thứ Tư, ông Trump đã cáo buộc Twitter can thiệp bầu cử, sau khi Twitter thêm 

các liên kết kiểm chứng thông tin vào hai trong số các nội dung đăng tải của ông. 

(BBC, 29 tháng 5 2020) 

-  Tàu chiến Mỹ lại thách thức tuyên bố chủ quyền của TQ ở Biển Đông 

"Vào ngày 28/5 (giờ địa phương), tàu USS Mustin (DD  89) đã khẳng định các 

quyền đi lại và tự do hàng hải ở quần đảo  oàng Sa, phù hợp với luật pháp quốc tế", 

Trung úy  nthony Junco, phát ngôn viên của  ạm đội 7,  ải quân  oa Kỳ, cho biết 

trong một tuyên bố. 

"Khi tiến hành hoạt động này,  oa Kỳ đã chứng minh rằng các vùng biển này nằm 

ngoài những gì Trung Quốc có thể tuyên bố chủ quyền một cách hợp pháp", tuyên bố 

của phía Mỹ nói thêm. (VOA, 28/05/2020) 

 



-  Liên hiệp quốc cảnh báo nạn đói ở Châu Mỹ Latin giữa dịch COVID 

Chương trình Lương thực Thế giới của Liên hiệp quốc (WFP) cảnh báo có ít nhất 14 

triệu người có thể bị đói tại Châu Mỹ Latin, trong khi virus corona tiếp tục leo thang 

giữa lúc việc làm và kinh tế giảm sút dưới gánh nặng của đại dịch.     

(VOA, 29/05/2020) 

-  VN:  iới hoạt động lên án những vụ bắt giữ mới nhất: 

Việc bắt giữ các nhà báo, bloggers hay nhà hoạt động xã hội ở Việt Nam hiện nay, 

mà mới đây nhất là vụ bắt các ông Phạm Thành và Nguyễn Tường Thụy, tiếp tục 

được giới hoạt động và quan sát thời sự, chính trị ở Việt Nam quan tâm.  

(BBC, 26 tháng 5 2020)      

-  Biển Đông: 'Nếu Đông Nam Á cứ đi hai hàng, TQ sẽ hưởng lợi': 

Nhà nghiên cứu Raul Pedrozo, chuyên gia luật quốc tế từng nhiều năm làm việc cho 

 ải quân Mỹ, nói các nước Đông Nam Á cần đứng lên chống lại sự bắt nạt của Trung 

Quốc ở Biển Đông. 

"Có những lúc, các quốc gia Đông Nam Á phải lựa chọn giữa việc tiếp tục thỏa hiệp 

hay cùng nhau đứng lên. Trung Quốc là kẻ bắt nạt. Cách duy nhất để chống lại kẻ bắt 

nạt là đẩy lùi nó và đứng lên bảo vệ lợi quyền của mình", ông Raul Pedrozo trao đổi 

với BBC News Tiếng Việt hôm 21/5. (BBC, 22 tháng 5 2020) 

-  Cựu thống đốc Anh nói Trung Quốc đã phản bội Hong Kong: 

Trung Quốc đã phản bội người dân  ong Kong vì vậy phương Tây nên thôi nhún 

nhường Bắc Kinh, theo lời Chris Patten, thống đốc cuối cùng của thuộc địa cũ của 

Anh. 

Bắc Kinh sắp sửa áp đặt luật an ninh quốc gia mới lên  ong Kong sau một chiến dịch 

biểu tình đòi dân chủ kéo dài vào năm ngoái tại thành phố này, vốn được hưởng 

nhiều quyền tự do không được cho phép ở Trung Quốc đại lục. (VOA, 23/05/2020) 

-  Trung Quốc: Trồng được rau ở Phú Lâm là ‘thắng to’ trong khẳng định chủ 

quyền: 

Cuộc thu hoạch vừa rồi được xem là “một chiến thắng to lớn” của Bắc Kinh trong 

cuộc chiến tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông, báo của Trung Quốc viết. Đó là vì 

theo Công ước Liên  iệp Quốc về Luật Biển (UNCLOS), những nơi duy trì được khả 

năng cư trú của con người, có nền kinh tế độc lập, không phụ thuộc vào nhập khẩu từ 

bên ngoài thì đủ điều kiện để trở thành đảo chính thức. 

 iện không có căn cứ quân sự và đảo nhân tạo nào của Trung Quốc trên Biển Đông 

đáp ứng tiêu chuẩn trên. Vì vậy, tất cả các đảo nhân tạo mà Trung Quốc xây dựng 

nhằm khẳng định chủ quyền đều bị cho là “đá” hoặc các thực thể “phi đảo” trong 

phán quyết của Tòa án Trọng tài Thường trực năm 2016.  (VOA, 22/05/2020) 


