Chương Trình Phát Thanh của Nhà Việt Nam –
Maryland, Bản Tin Cộng Đồng, 19/02/2022

Kính, thân chào Quý Vị,
Đây là Chương Trình Phát Thanh của Nhà Việt Nam – Bản
Tin Cộng Đồng, phát thanh từ Maryland, được gởi đến Quý Vị
vào lúc 8 giờ tối ngày Thứ Tư, và Thứ Bảy hàng tuần. Bản tin
Cộng Đồng của Nhà Việt Nam với mong mỏi, mang đến những
Thông Báo, những tin tức có liên quan, cần thiết, gần gũi, với
những sinh hoạt của Cộng Đồng Người Việt, đang cư ngụ trong
vùng Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn và Phụ cận…

Kính thân chào Quý Vị, và xin mời Quý Vị theo dõi Bản Tin
Cộng Đồng tối hôm nay thứ Bảy, 19 tháng 02, năm 2022 trên
các hệ thống truyền thông của Nhà Việt Nam và website Việt
Washington DC Radio. Bản tin hôm nay gồm có những tin tức
chính sau đây:

Tin Hoa Kỳ
1. Tin Hoa Kỳ: Tin tặc Nga nhắm mục tiêu vào các nhà thầu
quốc phòng.
2. Citibank rút dần khỏi dịch vụ ngân hàng bán lẻ.
3. Walmart chấp nhận giảm lợi tức để mở rộng thị trường.
4. Điều tra của Công Tố Viện Đặc Biệt Durham: Sẽ thêm nhiều
cáo trạng cho phe tranh cử năm 2016 của Hillary Clinton?

Tin Thế Giới
5. Tin Canada: Biểu tình của các tài xế xe vận tải tiếp diễn ở
Canada.
6. Tin Pháp: Pháp và các đồng minh châu Âu chính thức thông
báo rút quân khỏi Mali.
7. Tin Pháp: Pháp thông báo chấm dứt nhiều biện pháp phòng
dịch Covid.
8. Tin Trung cộng: Một nhà văn nữ Trung cộng biến mất khỏi
internet sau khi đả kích Tập Cận Bình là « kẻ buôn người »..
9. Tin về sức khỏe: Không phải phao câu, đây mới là 3 bộ
phận bẩn nhất trên con gà, chứa cả ổ ký sinh trùng, kim loại
nặng và chất béo có hại.

10. Tin Việt Nam - Biểu tình đòi quyền lợi đang lan rộng.
11. Hong Kong chảy máu chất xám bởi chính sách chống
Covid-19 hà khắc.
[Breaking News Sound]

Thông Báo của Nhà VN:

• Thông báo của Nhà VN giúp ghi danh Bảo hiểm y tế 2022
(mới)
• Một số thông báo thêm từ anh HL (nếu có)

• Thông báo chích ngừa booster

[Breaking News Sound]

Kính thưa quý vị, sau đây là Thanh Thúy đến với bản tin Hoa Kỳ.

1.- Tin Hoa Kỳ: Tin tặc Nga nhắm mục tiêu vào
các nhà thầu quốc phòng
Tin tặc Nga bị cáo buộc đã lấy được công nghệ thông tin quốc
phòng nhạy cảm bằng cách nhắm mục tiêu vào các nhà thầu Mỹ,
một số cơ quan liên bang cho biết trong một thông báo đăng hôm
thứ Tư (16/02).
Cơ quan An ninh mạng và Cơ sở hạ tầng do Bộ An ninh Nội
địa điều hành (CISA), Cục Điều tra Liên bang (FBI), và Cơ quan
An ninh Quốc gia (NSA) cho hay, ít nhất là từ tháng 01/2020 đến
tháng 02/2022, các cơ quan này “đã quan sát thấy việc nhắm
mục tiêu thường xuyên vào các nhà thầu quốc phòng được thông
quan của Hoa Kỳ do các tin tặc mạng mà nhà nước Nga tài trợ.”
“Các tổ chức này đã nhắm mục tiêu vào cả [nhà thầu quốc
phòng] lớn và nhỏ và nhà thầu phụ với các cấp độ khác nhau của
các giao thức và tài nguyên an ninh mạng,” thông báo cho hay.
Các nhà thầu làm việc trong một số lĩnh vực bao gồm phát triển
hỏa tiễn và vũ khí, thiết kế phương tiện và phi cơ, giám sát và
trinh sát, và hệ thống thông tin liên lạc đã bị nhắm mục tiêu.
Trong thông báo này, các cơ quan không cung cấp chi tiết cụ
thể về cách họ thu thập được bằng chứng về việc các tin tặc do
nhà nước Nga bảo trợ được cho là đã nhắm mục tiêu vào các
nhà thầu quốc phòng của Hoa Kỳ. Cũng không rõ là cơ quan hay

các cơ quan nào của Nga đã tạo điều kiện thuận lợi cho các vụ
tấn công mạng này.
Thông báo này cũng được công bố trong bối cảnh căng thẳng
giữa Hoa Kỳ và Nga gia tăng liên quan đến việc quân đội Nga
đóng quân gần Ukraine, trong đó các quan chức Tòa Bạch Ốc
liên tục nói trong những tuần gần đây rằng Moscow đang lên kế
hoạch tấn công.
CISA cũng cho biết những người do Nga hậu thuẫn sử dụng
“các chiến thuật phổ biến nhưng hiệu quả để truy cập vào các
mạng mục tiêu, bao gồm hành vi lừa đảo qua email, thu thập
thông tin xác thực, kỹ thuật phun/ép buộc mật khẩu, và khai thác
lỗ hổng đã biết nhắm vào các tài khoản và mạng có bảo mật
yếu”, theo thông báo trên. “Những người này lợi dụng mật khẩu
đơn giản, hệ thống chưa được vá và những nhân viên không
nghi ngờ để có được quyền truy cập ban đầu trước khi di chuyển
ngang qua mạng để thiết lập tính ổn định và lọc dữ liệu.”
Các cơ quan này đã kêu gọi các nhà thầu quốc phòng thực
hiện các biện pháp phòng ngừa bảo mật bổ sung, trong đó có sử
dụng mật khẩu mạnh và kích hoạt xác thực nhiều yếu tố cho
người dùng.
Đại sứ quán Nga tại Hoa Thịnh Đốn đã không phúc đáp ngay
yêu cầu bình luận về tin tức này.

2.- Citibank rút dần khỏi dịch vụ ngân hàng bán lẻ
Từng là hình ảnh phổ biến ở các thành phố trên thế giới, các
chi nhánh màu xanh lam đặc trưng của Citigroup ngày càng khó
phát hiện hơn. Ngân hàng Mỹ đang thu hẹp hoạt động bán lẻ của

mình. Thay vào đó, công ty sẽ tập trung vào dịch vụ ngân hàng
thương mại và quản lý tài sản. Hầu hết các chi nhánh còn lại của
nó sẽ chỉ nằm ở Mỹ.
Citi đã thực hiện các giao dịch bán một số chi nhánh ngân
hàng bán lẻ ở ngoại quốc của mình, bao gồm cả ở Úc, Indonesia,
Malaysia, Philippines và Thái Lan. Đợt chuyển nhượng lớn tiếp
theo có thể là ở Ấn Độ. Ngân hàng Axis, bên cho vay khu vực tư
nhân lớn thứ ba của nước này, được đồn là sắp mua lại dịch vụ
ngân hàng bán lẻ của Citi ở đó với giá khoảng 2,5 tỷ đô la.
Citi không đơn độc: HSBC và ANZ cũng đã thu gọn mạng lưới
chi nhánh của họ. Nhưng sự rút lui của Citi gây ấn tượng mạnh vì
quy mô của những tham vọng trước đây và những bước đi tiên
phong mà họ đã thực hiện đối với những công nghệ hiện đã trở
nên quen thuộc, như máy ATM và thanh toán điện tử. Nhưng việc
cắt bỏ các hoạt động ở châu Á của họ sẽ không gây quá nhiều
ảnh hưởng: trong năm 2021, chúng chỉ chiếm 1,6% thu nhập của
tập đoàn.

3.- Walmart chấp nhận giảm lợi tức để mở rộng
thị trường.
Walmart, vốn báo cáo thu nhập đệ tứ tam cá nguyệt (kết thúc
vào tháng Giêng) hôm thứ Năm, đã hoạt động tốt hơn hầu hết
các nhà bán lẻ khác khi đối mặt với sự gián đoạn chuỗi cung ứng
gần đây. Để giải quyết tình trạng tắc nghẽn từ kho chính và giữ
cho các kệ hàng luôn đủ hàng, gã bán lẻ khổng lồ đã thuê tàu
chở hàng cho riêng mình, chuyển hàng hóa sang các hải cảng ít
tắc nghẽn hơn và kéo dài thời gian làm việc. Người mua sắm đã
đáp lại nỗ lực của nhà bán lẻ này, đổ xô đến các cửa hàng của

Walmart và giúp tăng thị trường hàng tạp hóa của họ ở Mỹ.
Trong tam cá nguyệt thứ ba, doanh số bán hàng trong nước tại
cùng một cửa hàng đã tăng 9,2% so với cùng kỳ năm ngoái, và
thu nhập trên mỗi cổ phiếu đạt 1,45 đô la, đánh bại kỳ vọng của
các nhà phân tích.
Nhưng các nhà đầu tư ít chú ý nhiều về tỷ suất lợi nhuận gộp
của công ty, vốn đã giảm 0,4 điểm. Trong bối cảnh chuỗi cung
ứng gặp khó khăn, tình trạng thiếu lao động và các áp lực lạm
phát khác, nhà bán lẻ lớn nhất của Mỹ vẫn cam kết “giá thấp
hàng ngày”. Các giám đốc điều hành của công ty đang đánh cá
rằng, hiện tại, công ty có thể chấp nhận giảm lợi tức thu nhập để
tăng thị trường.

4.- Điều tra của Công Tố Viện Đặc Biệt
Durham: Sẽ thêm nhiều cáo trạng cho phe tranh
cử năm 2016 của Hillary Clinton?
Trong một báo cáo do Công tố viên đặc biệt Durham đệ trình
hôm thứ Sáu (11/2), đội tranh cử của cựu Ngoại trưởng Mỹ và
ứng viên tổng thống của Đảng Dân chủ năm 2016 Hillary Clinton
đã trả tiền cho một công ty công nghệ để “xâm nhập” vào máy
chủ của Trump Tower khi ông Trump là ứng cử viên tổng thống
của Đảng Cộng hòa, sau đó khi ông Trump trở thành Tổng thống
vẫn tiếp tục “xâm nhập” vào máy chủ của ông ở Tòa Bạch Ốc.
Mục đích để xây dựng “câu chuyện” về “sự cấu kết” giữa ứng cử
viên tổng thống của Đảng Cộng hòa Donald Trump và Nga, sau
này được gọi là “cổng thông đồng Nga”.

Hôm Chủ Nhật (13/2), kênh Fox News lần đầu tiên đưa tin về
nội dung của bản báo cáo với nhiều tin tức chỉ ra rằng, Công tố
viên Durham đã hoàn thành cuộc điều tra về nhân vật chính trong
cuộc điều tra của CIA Mỹ về việc “Thông đồng Nga”, và chuyển
sự chú ý sang Cục Điều tra Liên bang (FBI). Tuy nhiên, nguồn tin
cho biết quan chức cấp cao như cựu Giám đốc FBI James
Comey khó có thể bị buộc tội.
Cho đến nay, cuộc điều tra của ông Durham đối với sự kiện
“Thông đồng Nga” đã dẫn đến 3 cáo trạng:
– Nhà phân tích người Nga Igor Danchenko được coi là người
khai thác thông tin chính của “hồ sơ Steele” (Steele dossier) liên
quan đến bằng chứng chủ chốt cáo buộc Trump “Thông đồng
Nga”.
– Cựu luật sư FBI Kevin Clinesmith đã nhận tội chỉnh sửa một
email, còn email này dùng để minh chứng việc nghe lén nhắm
vào cựu cố vấn chiến dịch của Trump là Carter Page.
– Cựu luật sư chiến dịch của Hillary là Michael Sussmann bị
cáo buộc nói dối các nhà điều tra liên bang.
Cựu dân biểu Mỹ và cựu chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện
Devin Nunes tin rằng cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt
Durham có khả năng dẫn đến “nhiều, rất nhiều” các cáo trạng, và
sẽ dẫn đến một vấn đề quan trọng vẫn chưa được trả lời: Bà
Hillary biết gì? Và bà ấy biết khi nào?
Ủy ban Tình báo Hạ viện khi Nunes làm Chủ tịch đã tiến hành
một cuộc điều tra về vấn đề “Thông đồng Nga” từ năm 2017 –
2019. Hiện Nunes đã từ chức tại Quốc hội để đảm nhận vị trí

Giám đốc điều hành của Tập đoàn Truyền thông & Công nghệ
Trump (Trump Media&Technology Group).
Phát biểu với Newsmax TV vào thứ Hai (14/2), Nunes cho
biết: “Durham sẽ phải thực hiện một cuộc điều tra hoàn hảo trong
vấn đề này. Ông ấy phải tóm gọn tất cả những người có liên
quan. Hãy nhớ rằng chúng tôi đã trình Bộ Tư pháp 14 người có
vấn đề tội phạm; điều đó không có nghĩa là chỉ có 14”.
[Breaking News Sound]

Thưa quý vị, trước khi chương trình chuyển sang phần bản tin thế
giới, xin kính mời quý vị thưởng thức phần văn nghệ. Bài đầu tiên
trong chương trình văn nghệ hôm nay là …

MUSIC – Bài 1
1. PHỐ ĐÊM - TG Tâm Anh. TB Mỹ Hạnh (France)
[Breaking News Sound]

Kính thưa quý vị, sau đây là Thanh Nguyễn đến với bản tin Thế
Giới

5.- Tin Canada: Biểu tình của các tài xế xe vận tải
tiếp diễn ở Canada
Suốt ba tuần qua, thủ đô Ottawa của Canada đã bị người biểu
tình phản đối hạn chế covid-19 làm cho tê liệt, đặc biệt với các
rào chắn mang tên “đoàn xe tự do” của họ. Ngoài ra hành động
bấm còi liên tục cũng khiến dân chúng và các chính trị gia phải
đau đầu.
Hôm thứ Ba, chính phủ liên bang đã thông báo nới lỏng các
yêu cầu nhập cảnh đối với du khách quốc tế. Các quy tắc về tụ
tập sẽ được nới lỏng ở tỉnh Ontario (bao gồm Ottawa) từ thứ
Năm. Khi thủ hiến Ontario Doug Ford thông báo về các điều
chỉnh này, ông nói đấy là vì điều kiện y tế cộng đồng đã cải thiện
chứ không phải do áp lực biểu tình. Nhưng nhiều người Canada
cũng thắc mắc liệu cánh xe tải có phải là một nguyên nhân.
Trong khi đó, một đề nghị của đảng Bảo thủ đối lập, trong đó
yêu cầu Thủ tướng đảng Tự do Justin Trudeau soạn kế hoạch dỡ
bỏ tất cả hạn chế, đã bị các đồng minh của ông bỏ phiếu chống.
Hiện cánh xe vận tải vẫn đang đậu rất nhiều trước Đồi Quốc hội.
Và chính phủ cũng khó có thể sử dụng quyền hạn khẩn cấp của
mình.

6.- Tin Pháp: Pháp và các đồng minh châu
Âu chính thức thông báo rút quân khỏi Mali
Do vấp phải sự cản trở từ chính quyền chuyển tiếp Bamako,
Pháp và các đồng minh châu Âu hôm nay 17/02/2022 chính thức
thông báo rút quân khỏi Mali sau 9 năm chiến dịch Barkhane mà
Paris dẫn đầu về chống khủng bố thánh chiến, nhưng khẳng định
vẫn duy trì cam kết với các nước khác trong vùng Sahel và vịnh
Guinée.
Trong một thông cáo chung, Pháp và các đồng minh Canada,
châu Âu và châu Phi khảng định sự cản trở của chính quyền
chuyển tiếp Mali khiến họ không có đủ điều kiện để duy trì hiệu
quả các hoạt động quân sự hiện tại ở Mali. Do đó, Pháp và các
đồng minh quyết định bắt đầu đầu phối hợp rút khỏi lãnh thổ Mali
các phương tiện quân sự phục vụ chiến dịch Barkhane, và lực
lượng đặc nhiệm của châu Âu Task Force Takuba.
Tuy nhiên, AFP cho biết Paris và các đồng minh vẫn muốn
duy trì các cam kết trong khu vực Sahel và mở rộng sự hỗ trợ với
các nước láng giềng của Mali tại vùng Vịnh Guinée và Tây Phi để
ngăn chặn mối đe dọa từ khủng bố thánh chiến. Từ nay đến
tháng 06/2022, các hoạt động tái cơ cấu chiến dịch này sẽ được
quyết định. Có thể Pháp sẽ củng cố sự hiện diện quân sự tại
Niger, nơi Pháp đã có một căn cứ không quân với 800 lính. Paris
cũng muốn đề xuất hợp tác với nhiều nước khác ở Tây Phi, như
Côte d’Ivoire, Senegal, Benin … để chống sự mở rộng của thánh
chiến tại vịnh Guinée.
Pháp hiện diện quân sự tại Mali từ năm 2013, quốc gia vốn
nằm trong tầm ngắm của các nhóm thánh chiến ở vùng Sahel.

Paris đã can thiệp để chặn đà tiến của các nhóm Hồi giáo cực
đoan đe dọa Bamako và sau đó phát triển Barkhane, một chiến
dịch lớn ở vùng Sahel, để chống lại nhóm khủng bố Al-Qaeda và
tổ chức Nhà nước Hồi giáo.
Mali được xem là nơi đặt trung tâm chiến lược Barkhane tại
Sahel. Tổng cộng, theo điện Elysée, có 25.000 quân đang được
hoạt động ở vùng Sahel, trong đó có 4.300 binh sĩ Pháp. Riêng
tại Mali, Pháp có 2.400 quân đóng trong khuôn khổ chiến dịch
Barkhane. Từ năm 2013 đến nay, có 53 binh sĩ Pháp thiệt mạng
tại vùng Sahel, phần lớn là ở Mali (48 người).

7.- Tin Pháp: Pháp thông báo chấm dứt nhiều biện
pháp phòng dịch Covid.
Từ hôm nay, các sàn nhảy, hộp đêm được phép mở trở lại
sau 18 tháng đóng cửa do đại dịch. Việc ăn uống trong các sân
vận động, rạp chiếu bóng, hay phương tiện giao thông công cộng
cũng được phép trở lại. Quy định cấm đứng ăn uống tại các quán
bar cũng được dỡ bỏ.
Chính phủ thông báo kế hoạch bỏ mang khăn che mũi miệng
tại các nơi khép kín kể từ 28/02, trừ trong các phương tiện giao
thông công cộng. Việc bỏ khăn che mũi miệng được áp dụng với
những người đã được tiêm chủng đầy đủ. Theo bộ trưởng Y Tế
Olivier Véran, nếu virus lưu hành ở mức độ « rất thấp », kể từ
giữa tháng 3, sẽ bỏ quy định mang khăn che mũi miệng tại các
không gian khép kín. Riêng tại các không gian có nguy cơ lây
nhiễm cao, như sàn nhảy, việc mang khăn che mũi miệng vẫn sẽ
được duy trì đến cuối tháng 3 hoặc đầu tháng 4.

Bộ trưởng Y Tế cũng cho biết là các quy định liên quan đến
chứng nhận tiêm chủng cũng sẽ được xem xét giảm nhẹ theo
từng trường hợp. Trước thềm cuộc bầu cử tổng thống (vòng một
ngày 10/04), cơ quan Y Tế Pháp đang xem xét khả năng xóa bỏ
hoàn toàn giấy chứng nhận tiêm chủng, vốn bị phản đối nhiều
trong xã hội. Hồi tuần trước « chuyên viên vaccine » của chính
phủ, Alain Fischer, cho rằng việc bỏ giấy chứng nhận tiêm chủng
có thể được xem xét thực hiện từ cuối tháng 3 hoặc đầu tháng 4.
Israel, Đan Mạch và Anh đã bãi bỏ giấy chứng nhận tiêm chủng
hoặc chứng nhận y tế.
Các tuyên bố nói trên của chính phủ Pháp có phần gây lo ngại
cho một số chuyên viên. Trả lời báo chí, Ông Gilles Pialoux,
trưởng khoa truyền nhiễm bệnh viên Tenon, Paris, đánh giá là «
tình hình hiện tại vẫn còn đáng ngại ».

8.- Tin Trung cộng: Một nhà văn nữ Trung cộng
biến mất khỏi internet sau khi đả kích Tập Cận
Bình là « kẻ buôn người ».
Theo báo Times hôm nay 16/02/2022, các tác phẩm của nhà
văn Nghiêm Ca Linh (Geling Yan) hoàn toàn không còn dấu tích
trên internet Trung Quốc. Tờ báo cho rằng đảng Cộng Sản Trung
cộng kiểm duyệt vì bà chỉ trích Tập Cận Bình là “kẻ buôn người”
Nhà văn nữ nổi tiếng với nhiều tiểu thuyết và kịch bản phim,
hiện sống ở Berlin, quy trách nhiệm cho chính quyền Trung cộng
trong nhiều vụ bắt cóc phụ nữ và trẻ em.
Gần đây, vụ một phụ nữ bị bắt về làm vợ và xiềng xích như
nô lệ trong cảnh giá rét đã làm chấn động dư luận Hoa Lục ngay

trong thời gian diễn ra Thế Vận Hội Bắc Kinh. Chính quyền ban
đầu chối bỏ, tuy nhiên sau đó đã nhìn nhận sự kiện.
Nghiêm Ca Linh nằm trong số những người nổi tiếng đã tỏ ra
bất nhẫn trước tình cảnh của người phụ nữ đáng thương. Nhưng
mới đây, trong một cuộc trao đổi qua video với nhà xã hội học
Chu Hiếu Chính (Zhou Xiaozheng) sống tại Hoa Kỳ, nhà văn nêu
ra khía cạnh chính trị của bi kịch: các vụ bắt cóc phụ nữ, tỉ lệ cho
con nuôi cao bất thường, mà chính quyền phải trực tiếp chịu
trách nhiệm. Bà tuyên bố : «Tập Cận Bình là kẻ buôn
người», gây ra cơn thịnh nộ của Bắc Kinh.
Tại Trung cộng, chính sách mỗi gia đình chỉ có một con (từ
1979 đến 2015) khiến các cặp vợ chồng muốn giữ lại con trai
thay vì con gái. Hệ quả là ở Hoa Lục, gần 120 nam chỉ có 100
nữ, so với tỉ lệ trung bình trên thế giới là 105 nam/100 nữ. Nhiều
phụ nữ bị bắt cóc để bán đi nơi khác làm vợ cho những người
đàn ông giàu có. Nghiêm Ca Linh cho rằng sự ủng hộ của Tập
Cận Bình với chính sách một con đã mang lại hậu quả trầm
trọng. Ông Tập cũng tạo điều kiện cho việc nhận con nuôi mà
không quan tâm đến hiện tượng bắt cóc rồi ngụy trang thành con
nuôi.
Bà Nghiêm Ca Linh sinh năm 1958 tại Thượng Hải, có cha bị
lưu đày thời Cách mạng Văn hóa nên suốt thời trẻ bị coi là «
phản động ». Du học ở Mỹ trong thập niên 80, bà viết nhiều tác
phẩm nói về các vụ đàn áp thời Mao, như tiểu thuyết Xiu Xiu
(chuyển thể thành phim năm 1998) kể về cuộc đời một thiếu nữ
bị đưa đi lao động cải tạo ở Tứ Xuyên.

9.- Tin về sức khỏe: Không phải phao câu, đây mới
là 3 bộ phận bẩn nhất trên con gà, chứa cả ổ ký
sinh trùng, kim loại nặng và chất béo có hại
Trong các dịp lễ Tết, thịt gà là món ăn không thể thiếu, đặc
biệt trong mâm cơm cúng của những ngày đầu năm. Tuy nhiên,
khi ăn, bạn tốt nhất nên hạn chế dùng 3 bộ phận này của con gà.
1. Da gà
Có thể trong cuộc sống, nhiều người thường thích ăn da gà
luộc vì hương vị beo béo, dai giòn của nó, và cũng có những
người lại thích ăn da gà rán, vừa thơm vừa giòn rụm.
Tuy nhiên, da gà có thể chứa quá nhiều hàm lượng chất béo,
nếu ăn với số lượng nhiều sẽ gây ra tình trạng tiêu thụ quá nhiều
chất béo, không chỉ gây mập phì mà còn làm tăng lipid máu
không tốt cho sức khỏe.
Ngoài ra, da gà cũng là cơ quan bẩn nhất trên con gà, có thể
gọi là ổ của ký sinh trùng, nếu ăn nhiều, ký sinh trùng sẽ xâm
nhập vào cơ thể con người, gây ra mối nguy hiểm tiềm ẩn rất lớn
cho sức khỏe.
2. Cổ gà
Vì trên cổ gà có rất nhiều hạch và hệ thống bạch huyết tiết ra,
đồng thời chứa một số lượng lớn vi khuẩn, vi rút và ký sinh trùng,
nếu ăn với số lượng nhiều sẽ gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.
Hơn nữa, khi tiêm phòng cho gà cũng là vùng cổ có thể sót lại
một số loại thuốc tiêm vào, rất có hại cho cơ thể con người khi ăn
với số lượng lớn.

3. Đầu gà
Có người thích ăn đầu gà vì nghĩ ăn gì bổ nấy, nhưng đầu gà
cũng nhiều khả năng gây hại cho sức khỏe con người.
Vì trong quá trình gà sẽ ăn phải một số vi rút hoặc các chất
kim loại nặng nhất định, đồng thời sẽ tích tụ chúng lại trên đầu.
Nếu ăn đầu gà với số lượng lớn, nó sẽ đi vào cơ thể người,
không có lợi cho sức khỏe. Hơn nữa, gà được nuôi không bảo
đảm sẽ được cho ăn thêm các loại nội tiết, chúng cũng tích tụ lại
trên đầu gà.
Vì vậy, đầu gà chắc chắn không phải là thứ quý vị có thể ăn
thường xuyên.

[Breaking News Sound]

Thưa quý vị, trước khi chương trình chuyển đển những phần cuối
của tin thế giới, xin kính mời quý vị tiếp tục thưởng thức văn
nghệ. Bài hát tiếp theo trong chương trình văn nghệ hôm nay là
…
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2. KHÔNG BAO GIỜ NGĂN CÁCH - TG Trần Thiện Thanh. TB
Kim-Phụng/Đèo Văn Sách
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Kính thưa quý vị, sau đây là Thanh Thúy trở lại với bản tin Thế
Giới

10.- Tin Việt Nam - Biểu tình đòi quyền lợi đang
lan rộng
Nếu như báo chí Việt Nam dùng nhóm chữ từ “ngừng việc tập
thể” thay cho “đình công”, thì tên gọi ở đây cũng còn có thể là các
cuộc “biểu tình” của người lao động để đòi hỏi về quyền lợi.
Từ khoảng 13g ngày 15-2, hàng trăm công nhân thuộc Công
ty TNHH Havina, đóng tại thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh đã tụ tập
tại trụ sở công ty này để đòi hỏi một số quyền lợi. Hầu hết họ cho
rằng do lương thấp nên yêu cầu công ty xem xét lại mức lương.
Sau khi được đối thoại, giải đáp, giải quyết các kiến nghị vào
buổi sáng, đến chiều ngày 16-2, hầu hết công nhân của Công ty
TNHH Haivina Hồng Lĩnh đã trở lại làm việc bình thường.
Đến thời điểm này, Công ty Haivina cũng đã có văn bản trả lời
tất cả 19 kiến nghị của công nhân được tổng hợp trong buổi
ngừng việc hôm 15-2. Trong đó, đáng chú ý là công ty đồng ý với
kiến nghị đối với những người đủ điều kiện tăng bậc lương thì sẽ
tăng 5% lương cơ bản, đồng thời vẫn giữ nguyên các phụ cấp
khác.
Đối với tiền hỗ trợ Covid-19, khi nào có tiền hỗ trợ từ Chính
phủ chuyển về, công ty sẽ tiến hành chi trả. Công ty cũng tăng
thêm quạt trong xưởng, cải thiện chất lượng bữa ăn; xem xét có

thể giảm thời gian công nhân may chuyển sang cắt chỉ còn 10
phút, cần thiết hơn thì có thể bỏ hẳn thợ may cắt chỉ…
Về thắc mắc tại sao trong đăng tuyển lao động, công ty đưa ra
mức lương 5,5 triệu đồng nhưng thực tế thấp hơn, Công ty giải
đáp mức lương đó hoàn toàn có thể đạt được nếu làm việc đầy
đủ thời gian và tăng ca 1,5 giờ/ngày làm việc…
Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh được thành lập ngày 05-102018 là doanh nghiệp may mặc 100% vốn của người Đại Hàn,
vốn đầu tư ban đầu 15 triệu USD tương đương 345 tỷ đồng, hiện
tại đang điều chỉnh tăng vốn đầu tư thêm 3 triệu đô tương đương
với 69 tỷ đồng, tăng tổng mức đầu tư lên 414 tỷ, tương đương 18
triệu đô.
Hiện công ty có 4 xưởng rộng 9,9 ha với tổng số gần 2.300
công nhân lao động đang làm việc. Mức tiền lương bình quân là
5 triệu đồng. Tiền lương trung bình của người lao động của công
ty là 5.010.222 đồng/tháng, cao nhất 23.920.368 đồng/tháng,
thấp nhất 4.765.241 đồng/tháng.

Kính chào Quý Vị,
Chúng tôi là Bùi Mạnh Hùng, xin mời Quý Vị theo dõi tiếp, bản
tin cuối cùng, trong phần tin tức, của Chương trình Phát thanh
Nhà Việt Nam – Maryland, tối hôm nay..

11.- Hong Kong chảy máu chất xám bởi chính sách
chống Covid-19 hà khắc
Các biện pháp chống Covid-19 khắc nghiệt của chính quyền
Hong Kong đang khiến nhiều chuyên viên ngoại quốc hoạt động
trong ngành tài chính có ý định rời khỏi thành phố. Các tập đoàn
tài chính hiện diện tại Hong Kong sẽ chọn dời đi để làm hài lòng
nhân viên của họ, hay chọn ở lại bởi áp lực chính trị từ Trung
cộng?
Ngành tài chính Hong Kong chảy máu chất xám do chính
sách chống Covid-19
Trong khi “luật an ninh Hong Kong” không thể phá hủy ngành
dịch vụ tài chính của Hong Kong, chính sách “zero-Covid” sẽ làm
điều đó?
Đó là điều mà đặc khu hành chính thuộc Trung Quốc này phải
lo lắng khi nhiều chuyên viên ngoại quốc trong lĩnh vực dịch vụ
tài chính của Hong Kong đang tìm cách rời thành phố bởi các
lệnh cách ly, phong tỏa và hạn chế hà khắc được áp dụng để
chống lại đại dịch Covid-19.

Hong Kong đã duy trì các biện pháp cách ly cùng với các quy
định nhập cảnh nghiêm ngặt kể từ năm 2020, ngay cả khi các thị
trường tài chính khác ở châu Á mở cửa trở lại. Cư dân trở về từ
hầu hết các khu vực phải cách ly tối đa 3 tuần bất kể tình trạng
tiêm chủng. Lệnh cách ly 3 tuần đầy khắt khe chỉ mới được hạ
xuống gần đây thành 2 tuần sau khi xuất hiện nhiều khiếu nại từ
ngành tài chính của Hong Kong.
Bất chấp tất cả các hạn chế, thành phố còn xa mới đạt được
"zero-Covid". Số ca nhiễm đang tăng cao theo ngày; các quan
chức y tế lo ngại về những cư dân chưa tiêm chủng. Tính đến
giữa tháng 2, Hong Kong đang có tỷ lệ ca nhiễm cao kỷ lục.
Mục tiêu của thành phố là mở lại biên giới với Trung cộng đại
lục - nơi thi hành chính sách Covid nghiêm ngặt nhất trên thế giới
- nhưng chưa rõ bao giờ ngày đó mới đến. Trên thực tế, không
chắc liệu Bắc Kinh có ra tay giúp đỡ khi đại dịch ở Hong Kong
đang ngày một trầm trọng hay không.
Vì vậy, nhiều chuyên gia nước ngoài đang có ý định rời khỏi
Hong Kong.
Một giám đốc cao cấp tại một công ty tài chính Hong Kong
gần đây đã tâm sự với tác giả bài viết này rằng: “Tôi e rằng một
bộ phận lớn nhân viên của tôi sẽ rời đi sau khi nhận tiền thưởng
vào cuối tháng này”.
Ông nói thêm: “Trừ khi bạn còn trẻ và độc thân hoặc là một
giám đốc điều hành được trả lương rất cao để bù lại việc chịu
đựng các chính sách của chính quyền thành phố, tình hình đối
với hầu hết mọi người là rất khó khăn".

Các số liệu thống kê đã củng cố ý kiến trên. Một cuộc khảo
sát gần đây của Phòng Thương mại Mỹ tại Hong Kong cho thấy
40% người được khảo sát có xu hướng muốn rời khỏi Hong
Kong.
Công ty cố vấn KPMG cho biết trong một báo cáo ngày 25/01
rằng lượng nhân tài ở Hong Kong đang sụt giảm đáng kể. Sự
thiếu hụt nhân tài trầm trọng là một trong những thách thức lớn
nhất mà ngành tài chính phải đối mặt vào năm 2022. Và nếu các
chuyên gia tài chính nước ngoài rời đi, các chuyên gia của các
ngành liên quan và các ngành hỗ trợ như kế toán viên và luật sư
có thể sẽ rời đi theo.
Ngoài sự sụt giảm 1,2% dân số là được thống kê chính thức,
cho đến nay xu hướng “chảy máu chất xám” tài chính này chưa
được công nhận. Các viên chức và những người điều hành thành
phố tin rằng các hạn chế liên quan đến Covid chỉ là tạm thời; và
chừng nào Hong Kong còn duy trì mức thuế thấp, hệ thống luật
pháp tương đối ổn định (so với Trung cộng ), các cá nhân giàu có
và người nước ngoài vẫn sẽ ở lại thành phố.
Tờ Financial Times đưa tin, Ngân hàng Bank of America đang
tiến hành một cuộc đánh giá chính thức để xem xét việc chuyển
nhân viên từ Hong Kong sang Singapore - một trung tâm tài
chính khác ở châu Á, nơi các hạn chế đi lại liên quan đến Covid ít
hà khắc hơn. Đây không phải là lần đầu tiên chúng ta chứng kiến
Singapore giành ưu thế trước Hong Kong.
Chắc rằng các Giám đốc điều hành của Bank of America
không vui gì với việc tờ Financial Times đưa tin về những dự tính
nội bộ của ngân hàng này. Nhưng thật dễ dàng để hình dung ra

việc các ngân hàng phương Tây ở Hong Kong đang cân nhắc về
điều này. Thật ngạc nhiên nếu Bank of America là ngân hàng duy
nhất sẽ thực hiện điều đó.
[Breaking News Sound]

Phần văn nghệ tiếp tục
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3. NẾU XUÂN NÀY VẮNG ANH - TG Bảo Thu. TB Jennifer Lê
4. YÊU - TG Nhật Trung. TB Lan Ly/Phong Vũ
5. ẢO ẢNH - TG Y Vân. TB Đỗ Như/Anh Thoại
6. HOA NÀO TÀN PHAI Nhạc ngoại quốc. Lời Việt Khúc Lan. TB
Thủy-Tiên

[Breaking News Sound]

C.- Kết Thúc:
Kính thưa Quý Vị,
Chương Trình Phát Thanh Nhà Việt Nam - Bản Tin Cộng
Đồng của chúng tôi tối nay, xin được dừng nơi đây. Chân thành
cảm tạ Quý Vị đã theo dõi Chương trình Phát Thanh, xin hẹn tái
ngộ Quý Vị trong những Bản Tin Cộng Đồng kế tiếp.
Nếu có câu hỏi, hay đóng góp ý kiến xây dựng, chỉ giáo, xin
Quý Vị vui lòng gọi về cho chúng tôi.
Xin kính, thân chúc Quý Vị và Quý quyến một đêm an lành,
luôn khỏe mạnh và may mắn qua đại họa ác dịch vũ hán của Tầu
cộng.
Kính chào Quý Vị.

