
Chương Trình Phát Thanh của Nhà Việt Nam – Maryland, 

Bản Tin Cộng Đồng, 02/03/2022 

 

 

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 Tư, 02 tháng 03, 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. Tổng Thống Joe Biden đọc bài diễn văn về tình hình liên bang 

đầu tiên trong bối cảnh căng thẳng. 

2. Hội nghị Cấp cao Đặc biệt Hoa Kỳ-ASEAN diễn ra 28-29/3. 

3. Chính phủ Hoa Kỳ đóng băng tài sản của Ngân hàng Trung 

ương Nga do người Mỹ nắm giữ. 

4. Chi tiêu của người tiêu dùng Hoa Kỳ tăng 2.1% trong tháng 

Một, vượt qua các dự đoán. 

Tin Địa Phương 

5. Thống đốc Larry Hogan chấm dứt mối liên kết song phương 

giữa Maryland với thành phố Leningrad (Nga). 

6. Một người thanh niên trẻ người Mỹ gốc Việt ứng cử phó thống 

đốc bang Maryland. 

Tin Thế Giới 

7. Tòa án hình sự quốc tế điều tra Nga về tội ác chiến tranh ở 

Ukraine. 

8. Điểm Tin Thế Giới 

 



[Breaking News Sound] 

Thông Báo của Nhà VN:  

 

 

• Thông báo của Nhà VN giúp ghi danh Bảo hiểm y tế 2022 (mới) 

• Thông báo khăn che mũi miệng gộp thành bản tin bên dưới 

• Một số thông báo thêm từ anh HL (nếu có) 

 

 

  



  

Kính thưa quý vị, sau đây là Thủy Tiên đến với bản tin Hoa Kỳ 

1.- Tổng Thống Joe Biden đọc bài diễn văn về tình 

hình liên bang đầu tiên trong bối cảnh căng thẳng 

Hôm nay 01/03/2022 tổng thống Mỹ Joe Biden đọc bài diễn văn 

về tình hình liên bang đầu tiên trước Quốc Hội. Đây là sự kiện quan 

trọng, thủ tục không thể thiếu trong đời sống chính trị nước Mỹ, 

nhưng diễn ra vào thời điểm căng thẳng cả trong nội bộ lẫn bên 

ngoài nên khó thể nhuộm toàn màu hồng. 

Từ Washington, thông tín viên Guillaume Naudin tường trình : 

« Lạc quan ! Lạc quan, đó là tính cách nổi bật của Joe Biden 

kể từ khi tham gia chính trường, và cũng là giọng điệu truyền thống 

của bài diễn văn về tình hình liên bang. Thế nhưng đối với Tòa Bạch 

Ốc, có rất ít lý do để thấy cuộc đời màu hồng, và cũng không hay 

ho gì vào lúc Ukraina đang bị xâm lược bởi một nước Nga đặc biệt 

đầy đe dọa, kể cả với Hoa Kỳ. 

Một lý do khác để không thể quá lạc quan, là sự chia rẽ, thậm 

chí là phân cực của đất nước. Giống như sau cuộc tấn công ngày 

6 tháng Giêng, điện Capitol một lần nữa lại được rào kín để tránh 

mọi vụ xâm nhập của những người phản kháng tại thủ đô liên bang, 

như đã làm ở nước Canada láng giềng. 

Nếu muốn nói về kinh tế, ông Joe Biden có thể nhấn mạnh đến 

kế hoạch đầu tư vào cơ sở hạ tầng của ông, nhưng lại có những lời 

hứa về mặt xã hội và khí hậu bị chính phe ông ngăn chặn. Số liệu 

về thất nghiệp và tăng trưởng dù rất tốt, nhưng dư luận lo ngại nhất 



là nạn lạm phát. Thế nên tổng thống sẽ loan báo các biện pháp để 

chống vật giá gia tăng, chủ yếu bằng việc tạo điều kiện cho cạnh 

tranh. 

2.- Hội nghị Cấp cao Đặc biệt Hoa Kỳ-ASEAN diễn 

ra 28-29/3 

Theo tin từ VOA - Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden sẽ tiếp các 

lãnh đạo Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tại 

Washington, DC vào ngày 28 và 29 tháng 3, Thư ký Báo chí Tòa 

Bạch Ốc Jen Psaki cho biết trong thông cáo hôm 28/2. 

“Hội nghị Cấp cao Đặc biệt Hoa Kỳ-ASEAN sẽ thể hiện cam 

kết lâu dài của Hoa Kỳ đối với ASEAN, công nhận vai trò trung tâm 

của nước này trong việc đưa ra các giải pháp bền vững cho những 

thách thức cấp bách nhất của khu vực và kỷ niệm 45 năm quan hệ 

Hoa Kỳ - ASEAN,” thông cáo cho biết. 

Thông cáo cho biết hội nghị lần này sẽ phát triển hơn nữa về 

sự cam kết của Hoa Kỳ đối với khối ASEAN như đã nêu tại Hội nghị 

thượng đỉnh tháng 10/2021, khi ấy Tổng thống Biden công bố các 

sáng kiến mới trị giá 102 triệu đôla nhằm mở rộng sự tham gia của 

Hoa Kỳ với ASEAN về khôi phục dịch bệnh COVID-19 và an ninh y 

tế, chống khủng hoảng khí hậu, kích thích tăng trưởng kinh tế, thúc 

đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ, đồng thời làm sâu 

sắc hơn quan hệ giao lưu nhân dân. 

“Ưu tiên hàng đầu của Chính quyền Biden-Harris là đóng vai 

trò là một đối tác mạnh mẽ, đáng tin cậy và củng cố một ASEAN 

vững mạnh và thống nhất để giải quyết những thách thức của thời 

đại chúng ta”, Tòa Bạch Ốc cho biết. 



Thông cáo viết: “Các lợi ích, giá trị và tầm nhìn chung của 

chúng ta đối với khu vực sẽ tiếp tục củng cố cam kết chung của 

chúng ta nhằm thúc đẩy một Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự 

do và cởi mở, an toàn và có khả năng phục hồi”. 

Liên quan tới Myanmar, một quan chức Tòa Bạch Ốc cho VOA 

biết rằng Hoa Kỳ ủng hộ quyết định tháng 10/2021 của ASEAN về 

việc hạn chế sự tham gia của Myanmar vào các cuộc họp cấp cao 

của ASEAN đối với các đại diện phi chính trị. 

“Chế độ này đã không đạt được tiến bộ có ý nghĩa đối với sự 

đồng thuận 5 điểm của ASEAN và chúng tôi ủng hộ các nỗ lực của 

ASEAN buộc chế độ này có trách nhiệm giải trình,” quan chức cho 

biết. 

“Về phần mình, Hoa Kỳ sẽ tiếp tục làm việc với các đồng minh 

và đối tác để gia tăng sức ép lên chế độ quân sự Myanmar, cho đến 

khi chế độ này thay đổi hướng đi và cho phép khôi phục nền dân 

chủ,” quan chức Tòa Bạch Ốc nói với VOA. 

3.- Chính phủ Hoa Kỳ đóng băng tài sản của Ngân 

hàng Trung ương Nga do người Mỹ nắm giữ 

Chính phủ Hoa Kỳ đã đưa ra các biện pháp trừng phạt mới đối 

với ngân hàng trung ương của Nga, Quỹ Tài sản quốc gia và Bộ Tài 

chính của họ, Bộ Ngân khố Hoa Kỳ cho biết trong một thông cáo 

báo chí. 

Các biện pháp này có hiệu quả cấm người Mỹ làm bất kỳ giao 

dịch nào với các tổ chức đó của Nga. 

Cụ thể, Bộ Ngân khố cho biết quyết định này, được công bố 

hôm thứ Hai (28/02), cấm “người dân Hoa Kỳ thực hiện các giao 



dịch với Ngân hàng Trung ương Liên bang Nga, Quỹ Tài sản Quốc 

gia của Liên bang Nga và Bộ Tài chính Liên bang Nga.” 

“Quyết định này phong tỏa một cách hiệu quả bất kỳ tài sản 

nào của Ngân hàng Trung ương Liên bang Nga được nắm giữ tại 

Hoa Kỳ hoặc bởi những công dân Hoa Kỳ, ở bất kỳ đâu,” thông cáo 

cho biết. 

Đáp lại, Ngân hàng Trung ương Nga đã đình chỉ các biện pháp 

can thiệp tiền tệ để hỗ trợ đồng rúp, người đứng đầu cơ quan quản 

lý này, bà Elvira Nabiullina, nói với RT hôm thứ Hai. Bà Nabiullina 

nói rằng cơ quan quản lý không thể thực hiện các hành động như 

vậy vì tài sản bị EU và Hoa Kỳ đóng băng. 

“Do những hạn chế trong việc sử dụng dự trữ ngoại hối bằng 

dollar và đồng euro, chúng tôi đã không thực hiện bất kỳ sự can 

thiệp nào trong ngày hôm nay. Chính phủ đã công bố một quyết 

định áp dụng bắt buộc bán 80% thu nhập xuất cảng,” bà  Nabiullina 

nói. “Biện pháp này sẽ bảo đảm nguồn cung ngoại tệ đồng đều trên 

thị trường ngoại hối trong nước để đáp ứng nhu cầu của các nhà 

nhập cảng và người dân. Đồng thời, chúng tôi đang thực hiện một 

số bước để hạn chế xuất cảng tư bản của những người không phải 

là công dân Nga.” 

Đồng thời, các quốc gia Liên minh Âu Châu và các quốc gia 

khác đã áp đặt các biện pháp trừng phạt và các hình phạt kinh tế 

của riêng họ đối với tài sản của Nga. Cuối tuần qua, EU đã chặn tất 

cả các phi cơ Nga bay vào không phận của mình và cấm RT và 

Sputnik News, hai cơ quan truyền thông được nhà nước Nga hậu 

thuẫn, phát sóng. 



Trong một cuộc gọi với các phóng viên, một quan chức cao cấp 

của chính phủ TT Biden cho biết các biện pháp trừng phạt hôm thứ 

Hai đối với Ngân hàng Trung ương Nga đã được thực hiện vì giới 

chức Điện Kremlin đang “cố gắng di chuyển tài sản và sẽ có rất 

nhiều tài sản bị rút đi vào sáng thứ Hai từ các tổ chức trên khắp thế 

giới.” 

Mặc dù các lệnh trừng phạt sẽ liên tục cô lập Nga và ông Putin, 

nhưng vẫn chưa rõ Điện Kremlin sẽ phản ứng như thế nào. Trong 

bài diễn văn hôm Chủ nhật, ông Putin cho biết ông đã cho phép 

khai triển các lực lượng phòng thủ chiến lược của đất nước mình, 

lực lượng giám sát một số kho vũ khí hạt nhân quy mô lớn của Nga. 

4.- Chi tiêu của người tiêu dùng Hoa Kỳ tăng 2.1% 

trong tháng Một, vượt qua các dự đoán 

Theo báo cáo hôm 25/02 của Cục Phân tích Kinh tế, chi tiêu 

của người tiêu dùng Hoa Kỳ đã tăng 2.1% trong tháng Một, bất chấp 

áp lực giá cả gia tăng, tỷ lệ lạm phát hàng năm ở mức cao nhất 

trong 40 năm, và khi người Mỹ đối phó với sự lan rộng của biến thể 

Omicron. 

Các con số này là một sự cải thiện lớn kể từ tháng 12 /2021, 

khi chi tiêu tăng trở lại sau mức giảm 0.8% đã điều chỉnh vào cuối 

năm. 

Dữ liệu gần đây cho thấy nền kinh tế Hoa Kỳ bắt đầu năm mới 

trên một bước tiến vững chắc, với việc các nhà tuyển dụng có thêm 

467,000 việc làm vào tháng Một và doanh số bán lẻ tăng lên mức 

3.8% được điều chỉnh theo mùa so với tháng 12/2021. 



Thu nhập cá nhân không thay đổi trong tháng, sau khi khoản 

tín thuế trẻ em hàng tháng của chính phủ liên bang hết hạn, bù lại 

mức lương tăng 0.5%. 

Chi tiêu của người tiêu dùng đang được hỗ trợ bởi tiết kiệm lớn 

và tăng trưởng tiền lương mạnh mẽ trong bối cảnh thị trường lao 

động thắt chặt, bù đắp cho việc giảm trợ cấp của chính phủ cho các 

hộ gia đình vào tháng Một. 

Chi tiêu của người tiêu dùng thực tế đã tăng trở lại 1.5% trong 

tháng Một, với các con số được điều chỉnh theo lạm phát. 

Tuy nhiên, lạm phát gia tăng đang khiến người tiêu dùng phải 

đắn đo về việc rời khỏi nhà hoặc mua sắm lớn. Nhưng các nhà kinh 

tế vẫn lạc quan rằng chi tiêu của người tiêu dùng sẽ tăng trong năm 

nay khi nỗi lo về đại dịch giảm dần và các hộ gia đình chi tiêu hết 

khoản tiết kiệm tích lũy của họ. 

Mối đe dọa về một cuộc xung đột kéo dài ở Ukraine trong bối 

cảnh đang gây ra sự gián đoạn trên thị trường năng lượng toàn cầu 

và có thể đẩy giá xăng của Hoa Kỳ lên cao hơn nữa. 

Các biện pháp trừng phạt gần đây của Hoa Kỳ và Âu Châu đối 

với Nga vì cuộc xâm lược Ukraine đang ảnh hưởng đến giá nhiên 

liệu trên toàn thế giới trong bối cảnh nguồn cung không chắc chắn. 

  



 

Kính thưa quý vị, sau đây là Hà Vân đến với bản tin địa phương 

5.- Thống đốc Larry Hogan chấm dứt mối liên kết 

song phương giữa Maryland với thành phố 

Leningrad (Nga) 

Thống đốc Larry Hogan đang tiến hành chấm dứt mối liên kết 

“bà con chị em” hàng chục năm giữa Maryland và thành phố 

Leningrad (Saint Petersburg – Nga), sau khi nước Nga xâm lược 

Ukraine. Hogan đã chỉ đạo cho người thư ký phụ trách ngoại giao 

của Maryland chấm dứt mối liên kết đó, mà họ đã thiết lập từ năm 

1993.  

Trong một lá thư gửi tới Thống đốc Aleksandr Drozdenko, 

Hogan viết rằng mối liên kết đối tác được tạo ra “nhằm thiết lập 

quan hệ song phương và tham gia trao đổi lẫn nhau,” nhưng mọi 

chính phủ có nhiệm vụ “luôn cảnh giác với các hành vi trái pháp luật 

chống lại trật tự công cộng, các nguyên tắc dân chủ và những 

thường dân vô tội.” Sau khi chứng kiến sự xâm lược của Nga vào 

Ukraine, Hogan nói rằng ông ấy “có nghĩa vụ phải giải tán và chấm 

dứt ngay lập tức” mối liên kết này. 

6.- Một người thanh niên trẻ người Mỹ gốc Việt ứng 

cử phó thống đốc bang Maryland 

Trong buổi tiệc vận động bầu cử cho thống đốc của Bang 

Maryland ngày 26 tháng 2 vừa qua, đài phát thanh nhà Việt Nam 

VNVN đã có buổi chia sẻ với ông Joe Werner ứng cử viên Thống 

Đốc và ông Minh Thanh Lương ứng cử viên Phó Thống Đốc. 



Cả hai ông Joe Werner và ông Minh Thanh Lương đều có 

những mối quan tâm đặc biệt đến cộng đồng Việt Nam ngoài những 

chính sách sắp tới về Tội Phạm, Giáo Dục cũng như sự ủng hộ phát 

triển những doanh nghiệp vừa và nhỏ mà họ sẽ tiến hành khi đắc 

cử Thống Đốc. 

Việc ra ứng cử của 2 ông, là một nguồn động viên rất lớn cho 

cộng đồng người Việt Nam ở Maryland và những vùng lân cận.  

Đây cũng là một dịp khuyến khích lớp trẻ tham gia vào nguồn 

chính của chính phủ như ông Minh Thanh Lương ứng cử vào liên 

danh với ông Joe Werner 

Chúng tôi sẽ có bản tin tường trình chi tiết sau. Mời quý thính 

giả quan tâm đón nghe. 

 

[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 

YÊU – TG: Nhị Hà – Người TB: Mỹ Hạnh (France) 

 

[Breaking News Sound] 

  



  

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

7.- Tòa án hình sự quốc tế điều tra Nga về tội ác chiến 

tranh ở Ukraine 

Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) hôm 28/2 thông báo họ có kế 

hoạch mở một cuộc điều tra về các tội ác chiến tranh hoặc tội ác 

chống lại loài người ở Ukraine “càng nhanh càng tốt”. 

“Tôi cảm thấy đã có cơ sở hợp lý để tin rằng cả tội ác chiến 

tranh bị cáo buộc và tội ác chống lại loài người đã được tiến hành 

ở Ukraine liên quan đến các sự kiện đã được đánh giá trong quá 

trình kiểm tra sơ bộ của Văn phòng,” Công tố viên trưởng Karim 

Khan cho biết trong một tuyên bố. 

Kể từ khi Tổng thống Nga Vladimir Putin ra lệnh ban hành “một 

chiến dịch quân sự đặc biệt” nhằm vào Ukraine hôm 24/2, các lực 

lượng Nga đã tấn công nhiều thành phố trên khắp đất nước và 

khiến hàng trăm người thương vong. Theo Quy chế Rome, các 

hành động mà ông Putin thực hiện nhằm vào Ukraine được coi là 

“tội ác xâm lược”. Các tội ác xảy ra trên lãnh thổ Ukraine cũng thuộc 

thẩm quyền của tòa án. 

Đáng chú ý, ông Putin sẽ không thể bị xét xử trước ICC vì cả 

thủ phạm và nạn nhân đều phải là thành viên Quy chế Rome, trong 

khi Nga lại không phải. Tuy nhiên, Nga vẫn có thể bị truy tố về tội 

ác chiến tranh chống lại Ukraine nếu bằng chứng cho thấy nước 

này cố tình tấn công dân thường trên lãnh thổ Ukraine. 



Ông Khan trước đó từng bày tỏ quan ngại về các sự kiện đang 

diễn ra ở Ukraine và nói thêm trong tuyên bố rằng, ý định của ông 

là điều tra các tội danh mới bị cáo buộc. Tuy nhiên, ông vẫn cần sự 

cho phép của tòa án để mở một cuộc điều tra toàn diện. Sẽ rất khó 

khăn để mở một cuộc điều tra vì cả Nga và Ukraine đều không nằm 

trong số 123 quốc gia thành viên của tòa án, mặc dù Ukraine đã 

chấp nhận thẩm quyền của tòa án. 

Ông Khan cho hay, ông đã nói với nhóm của mình về việc tìm 

hiểu cách lưu giữ bằng chứng tội ác, nhưng các bước tiếp theo là 

xin phép tòa án. Quá trình này có thể được đẩy nhanh nếu một quốc 

gia thuộc tòa án yêu cầu điều tra và chuyển nó cho văn phòng của 

ông Khan, điều này sẽ cho phép ông ngay lập tức tiến hành điều 

tra. 

Cuộc điều tra sẽ xem xét các tội phạm bị cáo buộc đã được 

thực hiện ở Ukraine từ ngày 21/11/2013 đến ngày 22/11/2014. 

Cuộc điều tra thứ hai sẽ xem xét các tội phạm bị cáo buộc đã thực 

hiện từ ngày 20/2/2014 trở đi. 

Người đứng đầu tổ chức nhân quyền của LHQ, bà Michelle 

Bachelet thông báo, hiện 102 thường dân Ukraine đã thiệt mạng, 

trong đó có 7 trẻ em, và 304 người khác bị thương. Tuy nhiên, bà 

cảnh báo con số thực có thể “cao hơn đáng kể”. 

Công tố viên Karim Khan lưu ý, ông sẽ tìm kiếm sự hỗ trợ từ 

các quốc gia thành viên và cộng đồng quốc tế khi bắt đầu điều tra. 

“Tôi sẽ kêu gọi thêm ngân sách bổ sung, đóng góp tự nguyện 

để hỗ trợ tất cả các tình huống của chúng tôi, và cả về nhân sự. 

Tầm quan trọng cũng như tính cấp bách trong nhiệm vụ của chúng 



tôi là quá nghiêm trọng để có thể bị bắt làm con tin vì thiếu phương 

tiện,” ông nhấn mạnh. 

8.- Điểm Tin Thế Giới 

Tình hình trong nước gây áp lực lên chính quyền Nga 

Khi đà tiến quân của Nga ở Ukraine chậm lại, bộ máy tuyên 

truyền của Tổng thống Vladimir Putin bỗng đứng trước áp lực lớn. 

Trong phiên bản thời sự của Điện Kremlin, việc Nga đang làm 

không phải chiến tranh mà chỉ là một hoạt động gần như không đổ 

máu để giải phóng những người anh em Ukraine khỏi phương Tây 

và các tay chân theo chủ nghĩa phát xít. Tin tức về các lệnh trừng 

phạt gây tê liệt cũng như việc đồng rúp sụp đổ chỉ được đề cập lướt 

qua, xen kẽ giữa các quảng cáo về các khoản vay và thế chấp giá 

rẻ — những thứ sẽ sớm bị ảnh hưởng bởi trừng phạt. 

Tuy nhiên, tuyên truyền sẽ không thể đánh bại được thực tế 

một khi giá cả tăng vọt. Vì không hề chuẩn bị tâm lý cho chiến tranh 

cũng như hậu quả của nó, tầng lớp trung lưu Nga nói riêng đang vô 

cùng sợ hãi. Trong khi đó người biểu tình tiếp tục xuống đường 

phản đối chiến tranh, dù chỉ trong năm ngày qua đã có 4.000 người 

bị bắt giữ. Bức tranh chính xác hơn về cuộc xung đột cũng đang 

xuất hiện qua các kênh như kênh truyền hình độc lập TV Rain hay 

đài phát thanh Ekho Moskvy. Điện Kremlin chỉ có thể đáp trả bằng 

những lời đe dọa và cáo buộc phản quốc. 

Truyền thông nhà nước Nga cũng đưa tin các cuộc đàm phán 

giữa Ukraine và Nga đã kết thúc mà không đạt được thỏa thuận 

nào. Hai phái đoàn sẽ trở về thủ đô để tham vấn trước khi tổ chức 

vòng đàm phán thứ hai. Ukraine trước đó cho biết họ yêu cầu 

ngừng bắn và Nga rút quân ngay lập tức. 



Nga ban hành các biện pháp kiểm soát vốn nhằm giảm bớt 

thiệt hại từ các lệnh trừng phạt của phương Tây. Cụ thể, điện 

Kremlin cấm người Nga chuyển ngoại tệ ra nước ngoài hoặc trả các 

khoản nợ bằng ngoại tệ. Ngân hàng trung ương cũng được cho là 

đã ra lệnh cho các tổ chức tài chính chặn khách hàng nước ngoài 

bán chứng khoán Nga. Trước đó, ngân hàng tăng lãi suất cơ bản 

từ 9,5% lên 20% trong nỗ lực nâng đỡ đồng rúp, vốn giảm tới 30% 

so với đồng đô la. Hiện sàn chứng khoán Moscow vẫn đóng cửa. 

Nga tuyên bố đã chiếm hai thành phố nhỏ ở vùng Zaporizhzhya 

của Ukraine, sau khi các quan chức Ukraine tuyên bố đẩy lùi được 

một cuộc tấn công của Nga vào Kharkiv, thành phố lớn thứ hai. Dù 

vậy Kyiv vẫn đang bị bao vây. Bộ Quốc phòng Anh cho biết đà tiến 

quân của Nga bị chậm lại bởi “yếu kém hậu cần và sức kháng cự 

kiên quyết của người Ukraine.” Trong khi đó Ukraine tuyên bố đã 

tiêu diệt 5.300 lính Nga. Liên Hợp Quốc xác nhận có 102 thường 

dân đã thiệt mạng, song cảnh báo con số thực có thể “cao hơn đáng 

kể.” 

Shell cho biết sẽ rút khỏi các liên doanh với Gazprom, bao gồm 

28% cổ phần trong một dự án khí đốt lớn ngoài khơi. Trước đó BP 

thông báo bán 20% cổ phần trong Rosneft, gã khổng lồ dầu mỏ 

quốc doanh của Nga. Thậm chí ngay cả Thụy Sĩ cũng phá vỡ truyền 

thống trung lập và đóng băng tài sản của tổng thống Vladimir Putin 

cùng gần 400 người Nga khác đã bị EU trừng phạt. 

FIFA và UEFA đồng loạt đình chỉ sự tham gia của các câu lạc 

bộ và đội tuyển quốc gia Nga trong tất cả mọi giải đấu bóng đá của 

họ, bao gồm cả World Cup 2022. Ủy ban Olympic Quốc tế cũng kêu 

gọi cấm vận động viên Nga và Belarus tham gia mọi sự kiện thể 

thao toàn cầu. Tổ chức này cũng nói trong trường hợp không thể 



ngăn cản vận động viên tham gia, thì các vận động viên sẽ không 

nên đại diện cho Nga. 

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky yêu cầu EU ngay 

lập tức kết nạp Ukraine. Trước đó, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula 

von der Leyen đã cho biết về dài hạn bà muốn Ukraine gia nhập 

khối. “Theo thời gian, họ là một phần trong số chúng ta,” bà nói. 

Josep Borrell, ủy viên đặc trách đối ngoại của EU, cho biết các 

thành viên của khối sẽ cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine. 

Các bộ trưởng nội vụ châu Âu cam kết người tị nạn Ukraine 

sẽ được phép vào khối mà không cần xin tị nạn theo quy trình thông 

thường. Liên Hợp Quốc ước tính có khoảng 400.000 người tị nạn 

Ukraine – chủ yếu là đàn ông lớn tuổi, phụ nữ và trẻ em – đã rời đi. 

Dự kiến sẽ còn hàng triệu người nữa. 

Con số trong ngày: 630 tỷ đô la, là tổng dự trữ ngoại hối của 

Nga, vốn đang bị phương Tây đem ra làm mục tiêu trừng phạt. 

 

Diễn biến chiến sự ở Ukraine 

Phần lớn lực lượng Nga hiện chỉ còn cách thủ đô Kyiv của 

Ukraine 25 km và dường như sẽ bao vây thành phố này trong 

những ngày tới. Họ cũng đã phá vỡ các phòng tuyến của Ukraine 

ở phía nam, đánh về phía tây đến cảng Odessa, trong khi từ mạn 

bắc áp sát miền trung đất nước, nơi họ có thể cô lập quân đội 

Ukraine ở miền đông. Dù vậy, cỗ máy chiến tranh của Nga đang 

gặp khó khăn. 

Vấn đề lớn nhất là hậu cần. Đến nay đã có nhiều xe tăng và 

các phương tiện khác của Nga bị bỏ lại bên đường, bị hỏng hoặc 

hết nhiên liệu. Thậm chí Nga cũng không giành được ưu thế trên 



không. Trong những ngày gần đây, Ukraine đã sử dụng máy bay 

không người lái TB2 do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất để tập kích quân Nga, 

gây thiệt hại nặng nề. Giờ đây cuộc chiến có thể bước vào một giai 

đoạn tồi tệ hơn khi Nga bù đắp cho khởi đầu chậm chạp bằng cách 

tăng cường hỏa lực. Một ví dụ là sau khi không chiếm được Kharkiv, 

Nga đã dồn tên lửa và bom chùm vào thành phố này. Thương vong 

dân sự chắc chắn sẽ còn tăng. 

Baidu trở lại ánh đèn sân khấu 

Công cụ tìm kiếm này từng được xếp ngang hàng với hai gã 

khổng lồ internet khác của Trung Quốc là Alibaba và Tencent, qua 

đó tạo thành bộ ba “BAT.” Nhưng lĩnh vực hoạt động của Baidu kém 

thú vị hơn thương mại điện tử của Alibaba và game của Tencent. 

Và việc hai công ty này tăng trưởng nhanh hơn cũng khiến “BAT” 

trở nên lỗi thời. 

Báo cáo thu nhập của Baidu vào thứ Ba có thể cho thấy họ vẫn 

khác xa hai công ty kia — nhưng với một lý do tích cực. Trước đó, 

việc thắt chặt quản lý lĩnh vực công nghệ của Trung Quốc kể từ 

tháng 11 năm 2020 đã mạnh tay với Alibaba và Tencent hơn là 

Baidu. Giá cổ phiếu của họ thậm chí đang cao hơn thời điểm trước 

cuộc đàn áp, trong khi cổ phiếu Alibaba và Tencent giảm đáng kể. 

Cho tới nay Baidu đã và đang đầu tư mạnh mẽ vào trí tuệ nhân tạo 

cũng như xe tự hành, những mảng phù hợp với ưu tiên của chính 

phủ. Đây có lẽ là một phần lý do họ tránh được mũi nhọn tấn công 

mà “AT” phải đối mặt. 

 

[Breaking News Sound] 

 



 

Phần văn nghệ tiếp tục 

MUSIC – Bài 2, 3, 4, 5, 6, 7 

2. BỤI TRO KIẾP NGƯỜI – TG: Nguyễn Huy Điền – Người TB: Tâm 

Đăng 

3. CHƯƠNG TRÌNH Y TẾ – BS Phạm Mạnh Cương. TB Hà-Vân  

4. BẾP NHÀ VIỆT NAM – Tên món – TB Sara & Tina 

5. XUÂN MIỀN NAM – TG Văn Phụng/Tuấn Nghĩa – TB Phương 

Vy/Phong Vũ. 

6. THIÊN ĐÀNG ÁI ÂN –  TG Lam Phương –TB Thủy-Tiên.  

7. TRUYỆN THỨ 7 CỦA 10 BÀI TRONG ÂM NHẠC – sẽ đến trong 

tuần tới. 

 

[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. 

 


