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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, 05 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. Mỹ trục xuất 12 nhà ngoại giao Nga tại LHQ, cáo buộc tham 

gia hoạt động gián điệp. 

2. Visa, Mastercard chặn không cho các tổ chức tài chính Nga 

tham dự 

3. Thượng viện Florida đã thông qua dự luật của đảng Cộng hòa 

cấm phá thai sau 15 tuần. 

4. Đại hội đồng LHQ bỏ phiếu lịch sử lên án Nga xâm lược 

Ukraine: 141 thuận, 5 chống, 35 trắng. 

Tin Thế Giới 

5. Nga lần đầu tiên nhìn nhận số thương vong của quân đội tại 

Ukraine. 

6. Nga cảnh báo: Không cho phép Mỹ lập căn cứ quân sự ở các 

nước thuộc Liên Xô cũ. 

7. Liên Âu đồng thuận loại nhiều ngân hàng Nga khỏi hệ thống 

Swift và cấm RT và Sputnik hoạt động. 

8. Theo AFP, kể từ ngày 14/3, Pháp dự trù sẽ chấm dứt quy định 

yêu cầu xuất trình chứng nhận đã tiêm vacciine COVID-19 khi 



đến các nhà hàng, quán bar hoặc tham gia các sinh hoạt văn 

hóa. 

9. Nga - Ukraina thỏa thuận lập « hành lang nhân đạo » để di 

tản thường dân. 

10. Máy bay phải chạy trên xa lộ ? 

11. Thượng viện Hoa Kỳ vào ngày 3 tháng 3 đã thông qua một 

quyết định chấm dứt tình trạng khẩn cấp quốc gia về đại dịch 

COVID-19. 

 

 

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

1.- Mỹ trục xuất 12 nhà ngoại giao Nga tại LHQ, cáo 

buộc tham gia hoạt động gián điệp 

Đại sứ Liên Hợp Quốc Vassily Nebenzia của Nga nói với các 

phóng viên hôm 28/2, Hoa Kỳ đã yêu cầu 12 nhà ngoại giao Nga 

tại Liên Hợp Quốc rời đi vào đầu tháng 3 trong hoàn cảnh cuộc 

chiến ở Ukraine. 

Theo Reuters, Mỹ đã viện dẫn những lo ngại về an ninh quốc 

gia trong quyết định của mình, đồng thời gọi các nhà ngoại giao 

Nga là “đặc vụ tình báo” đang “tham gia vào các hoạt động gián 

điệp gây tổn hại an ninh quốc gia của chúng tôi”. 

Ông Nebenzia tuyên bố Nga sẽ sớm có phản ứng trước việc 

các nhà ngoại giao bị trục xuất “bởi vì đó là hoạt động ngoại giao”. 

Việc trục xuất các nhà ngoại giao là một phần trong quá trình 

liên tục diễn ra giữa Hoa Kỳ và Nga, bắt đầu ngay cả trước khi Nga 

xâm lược Ukraine. 

Đầu tháng này, Nga đã trục xuất ông Bart Gorman, nhà ngoại 

giao cấp cao thứ hai tại Đại sứ quán Mỹ ở Moscow. Các viên chức 

Nga cũng cho biết hồi tháng 12 năm ngoái, các nhà ngoại giao Mỹ 

từng ở Nga hơn 3 năm đã được lệnh rời đi vào cuối tháng đó. 

Newsweek đưa tin trước đó vào tháng 8/2021, các viên  chức 

ở Washington đã ra lệnh cho hơn 20 nhà ngoại giao Nga rời đi vào 



đầu tháng 9. Hiện vẫn chưa rõ Nga có thể thực hiện các biện pháp 

trả đũa nào để đáp trả vụ trục xuất gần đây nhất. 

Bà Olivia Dalton, phát ngôn viên của Phái bộ Hoa Kỳ tại Liên 

Hợp Quốc, đã xác nhận việc trục xuất trong một bài đăng trên 

Twitter vào chiều 28/2. 

“Hành động hôm nay đã được thực hiện trong vài tháng qua,” 

bà đăng tweet. 

Tuy nhiên, bà Dalton không nói chi tiết thêm về các “hoạt động 

gián điệp” bị cáo buộc. 

Trong cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tập trung 

vào Ukraine, ông Nebenzia mô tả việc trục xuất là “thù địch” và nói 

rằng nó vi phạm nghĩa vụ của Hoa Kỳ với tư cách là nước chủ nhà 

của trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Reuters đưa tin. 

Khi được hỏi về bình luận của ông Nebenzia trong cuộc họp 

giao ban hôm 28/2, thư ký báo chí Tòa Bạch Ốc Jen Psaki nhận 

xét: “Tôi nghĩ hành động thù địch chính là họ đang thực hiện các 

hoạt động gián điệp trên mảnh đất của chúng tôi.” 

Phó Đại sứ Liên Hợp Quốc Hoa Kỳ Richard Mills cũng đã phản 

hồi bình luận của ông Nebenzia. “Các nhà ngoại giao được yêu 

cầu rời khỏi Hoa Kỳ đã tham gia vào các hoạt động không phù hợp 

với trách nhiệm và nghĩa vụ của họ với tư cách là nhà ngoại giao,” 

Reuters dẫn lời ông cho hay. 

Ông nói thêm, các nhà ngoại giao đã được yêu cầu rời đi “để 

họ không làm tổn hại đến an ninh quốc gia của nước sở tại”.. 



Cả ông Mills và bà Dalton đều khẳng định, quyết định này 

không vi phạm thỏa thuận về vấn đề nước chủ nhà mà ông 

Nebenzia nêu ra. 

2.- Visa, Mastercard chặn không cho các tổ chức tài 

chính Nga tham dự.  

Các công ty thẻ thanh toán Visa và Mastercard của Mỹ đã 

chặn nhiều tổ chức tài chính Nga tham dự mạng lưới của họ, tuân 

theo các chế tài mà chính phủ áp đặt vì Nga xâm lược Ukraine. 

Visa ngày thứ Hai nói họ đang hành động nhanh chóng để bảo 

đảm tuân hành các biện pháp chế tài hiện hành, đồng thời nói thêm 

rằng họ sẽ đóng góp hai triệu đôla cho viện trợ nhân đạo. 

Mastercard cũng hứa sẽ đóng góp hai triệu đô la. 

“Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với các cơ quan quản lý trong 

những ngày tới để tuân hành đầy đủ theo các nghĩa vụ của chúng 

tôi khi chúng thay đổi,” Mastercard nói trong một phát biểu riêng 

vào cuối ngày thứ Hai. 

Các chế tài của chính phủ quy định Visa phải đình chỉ việc 

tham dự mạng lưới của họ đối với các thực thể được liệt kê là 

những Công dân Được Định danh Đặc biệt, một nguồn tin nắm rõ 

sự việc nói với Reuters. Mỹ đã bổ sung nhiều công ty tài chính 

khác nhau của Nga vào danh sách, bao gồm ngân hàng trung 

ương của nước này và ngân hàng cho vay lớn thứ hai là VTB. 

Ngày thứ Bảy, Mỹ, Anh, Châu Âu và Canada công bố các biện 

pháp chế tài nhắm vào Nga – bao gồm chặn không cho một số 

ngân hàng tham gia hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT. 



Người Nga đã đổ xô đến các máy rút tiền tự động và xếp hàng 

dài chờ đợi hôm Chủ Nhật và ngày thứ Hai giữa lo ngại thẻ ngân 

hàng có thể ngừng hoạt động hoặc các ngân hàng sẽ hạn chế rút 

tiền mặt. 

3.- Thượng viện Florida đã thông qua dự luật của 

đảng Cộng hòa cấm phá thai sau 15 tuần 

Thượng viện bang Florida đã bỏ phiếu vào cuối ngày thứ Năm 

để thông qua dự luật của Đảng Cộng hòa cấm phá thai sau 15 tuần 

mang thai, báo hiệu sự khởi đầu của những gì dự trù sẽ là một loạt 

các hạn chế mới ở các tiểu bang do đảng Cộng Hòa lãnh đạo khi 

Tòa án tối cao bảo thủ xem xét số phận của Roe đối với. Wade. 

Số phiếu bầu là 23 trên 15. 

Hạ viện Florida đã thông qua dự luật vào tháng trước. Giờ 

đây, dự luật sẽ được gửi tới Thống đốc Ron DeSantis (R), người 

đã bày tỏ sự ủng hộ và dự trù sẽ ký nó. 

Luật hiện hành của Florida cho phép phá thai cho đến tuần 

thứ 24 của thai kỳ. Lệnh cấm kéo dài 15 tuần không có ngoại lệ đối 

với các hành vi hiếp dâm, loạn luân hoặc buôn bán người. Nó bao 

gồm các trường hợp ngoại lệ nếu tính mạng của người mẹ bị đe 

dọa và "dị tật thai nhi gây tử vong" được xác định bởi hai bác sĩ. 

Hành động của cơ quan lập pháp Florida được đưa ra khi các 

tiểu bang gấp rút hạn chế quyền cho phép phá thai với dự đoán 

Tòa án tối cao bảo thủ gồm 6 đến 3 sẽ lật ngược hoặc lật ngược 

Roe kiện Wade, quyết định năm 1973 bảo đảm quyền được phá 

thai, và quyền lực đối với các tiểu bang. 



Dự luật của Florida được mô phỏng theo luật Mississippi cấm 

phá thai sau 15 tuần, hiện tại việc này đang chờ Tòa án Tối cao 

giải quyết. Khi tòa án nghe các tranh luận bằng miệng trong vụ 

Dobbs kiện Tổ chức Y tế Phụ nữ Jackson vào tháng 12, các thẩm 

phán dường như đã sẵn sàng duy trì luật pháp, đây sẽ là một đòn 

giáng mạnh vào Roe kiện Wade. 

Các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa ở Florida, Arizona và Tây 

Virginia đã chạy đua để thông qua các phiên bản luật Mississippi 

của riêng họ, với hy vọng tối đa hóa cơ hội để đạo luật của họ có 

hiệu lực ngay sau khi Tòa án Tối cao ra phán quyết vào mùa hè 

này.  

4.- Đại hội đồng LHQ bỏ phiếu lịch sử lên án Nga 

xâm lược Ukraine: 141 thuận, 5 chống, 35 trắng 

LHQ, ngày 2 tháng 3 (Reuters) – Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc 

hôm thứ Tư đã biểu quyết đạ đa số lên án Nga xâm lăng Ukraine 

và yêu cầu Moscow ngưng chiến và rút các lực lượng quân sự ra 

khỏi Ukraine, một hành động mục đích cô lập ngoại giao đối với 

Nga. 

Nghị quyết, được sự ủng hộ của 141 trong số 193 thành viên 

của hội đồng, được thông qua trong một phiên họp khẩn cấp hiếm 

hoi do Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc triệu tâp trong khi các lực 

lượng Ukraine chiến đấu để bảo vệ cảng Kherson trước các cuộc 

không kích và cuộc bắn phá kinh hoàng, hàng trăm nghìn người 

chạy trốn. 

Nội dung của nghị quyết lên án “sự gây hấn của Nga đối với 

Ukraine.” Lần cuối cùng Hội đồng Bảo an triệu tập phiên họp khẩn 

cấp của Đại hội đồng là vào năm 1982. 



Các nước Nga, Belarus (nước đã đóng vai trò bàn đạp cho 

Nga xâm lược), Eritrea, Triều Tiên và Syria bỏ phiếu chống lại nghị 

quyết. Ba mươi lăm thành viên, bao gồm cả Trung cộng và Việt 

Nam, bỏ phiếu trắng. 

Mặc dù các nghị quyết của Đại Hội Đồng là không ràng buộc, 

nhưng ảnh hưởng rất mạnh về chính trị, cuộc bỏ phiếu hôm thứ 

Tư nói lên chiến thắng mang tính biểu tượng cho Ukraine, và gia 

tăng sự cô lập quốc tế đối với Moscow. Ngay cả đồng minh lâu đời 

của Nga là Serbia cũng bỏ phiếu phản đối. 

 

[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.- THIÊN THU RÓT MẬT –  Nhạc Trần Đại Bản. Thơ Phan Khâm. 

TB Duyên Quỳnh. 

 

[Breaking News Sound] 

  



 

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

Giới 

5.- Nga lần đầu tiên nhìn nhận số thương vong của 

quân đội tại Ukraine 

Hôm 02/03/2022, lần đầu tiên bộ Quốc Phòng Nga nhìn nhận 

con số thương vong của quân đội trong cuộc chiến tranh xâm lăng 

Ukraine. Về phía Ukraina, bộ Quốc Phòng nước này hôm 

02/03/2022, loan báo quyết định trao trả các tù binh Nga cho các 

bà mẹ của họ, nếu họ đến Kiev nhận con.  

Từ Matxcơva, đặc phái viên Anissa El Jabri cho biết thêm chi 

tiết: 

Có 498 quân nhân tử trận và 1.587 bị thương trong «chiến 

dịch quân sự đặc biệt», theo thông báo của bộ Quốc Phòng Nga. 

Sau đó, bộ này đưa ra con số thiệt hại bên phía Ukraina, mà theo 

Mạc Tư Khoa cao hơn nhiều. Ngược lại không có một lời nào về 

các tù binh, tuy hình ảnh những người lính trẻ được Ukraina cho 

phép gọi điện về cho gia đình ở Nga vẫn còn trên internet. 

Trong khi đó có tin cho biết, sau một tuần lễ xua quân xâm 

lăng vào Ukraine, đã có hơn 9 ngàn lính Nga thiệt mạng, và nhiều 

lính Nga bị bắt làm tù binh, đặc biệt 1 thiếu tướng nhảy dù của Nga 

đã bị thiện xạ của quân đội Ukraine bắn chết.     

Tự do ngôn luận ở Nga ngày càng bị siết chặt : có những trẻ 

em từ 7 đến 10 tuổi đi biểu tình với cha mẹ ở Siberia  cũng bị bắt 

giữ trong các cuộc xuống đường hiếm hoi. Nhà đối lập Navalny đã 



kêu gọi biểu tình hàng ngày từ 19 giờ, nhưng tại Mạc Tư Khoa các 

nhà tù nay đã chật cứng. 

Tối 2/3/2022, vòng đàm phán thứ hai giữa Nga và Ukraine bắt 

đầu, với một đề nghị mới của Nga là ngừng bắn. Tuy nhiên tại Mạc 

Tư Khoa, lo ngại đang tăng lên, một cuộc họp của Hội đồng Liên 

bang ngoài dự kiến sẽ diễn ra ngày mai, thứ Sáu. 

Những lời đồn đãi lan rộng : do chiến tranh, chính quyền sẽ 

tuyên bố thiết quân luật, với việc kiểm duyệt tin tức quân sự, cấm 

mọi cuộc tụ họp, biểu tình, và cấm tất cả các tổ chức bị cho là làm 

hại đến an ninh quốc gia. 

6.- Nga cảnh báo: Không cho phép Mỹ lập căn cứ 

quân sự ở các nước thuộc Liên Xô cũ 

Hôm thứ Ba 01/03, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cảnh 

báo, Hoa Kỳ và các nước đồng minh Âu Châu của họ không được 

xây dựng bất kỳ căn cứ quân sự nào trên lãnh thổ các nước thuộc 

Liên Xô cũ hoặc lợi dụng các quốc gia đó để phục vụ mục đích 

quân sự. 

Ông Lavrov, được hai hãng thông tấn nhà nước Nga RIA và 

TASS dẫn lời, cho biết Điện Kremlin thấy không thể chấp nhận 

được việc một số quốc gia Âu Châu đang trữ vũ khí nguyên tử của 

Hoa Kỳ và một lần nữa cho biết Nga đang thực hiện các biện pháp 

để ngăn Ukraine có được những loại vũ khí tương tự. Ông không 

đưa ra bằng chứng cho tuyên bố của mình. 

Ông nói tại một hội nghị qua liên kết video của Liên Hiệp Quốc 

hôm thứ Ba: “Đã đến lúc phải đưa vũ khí nguyên tử của Mỹ về 



nước, và loại bỏ hoàn toàn cơ sở hạ tầng liên quan đến các loại 

vũ khí này ở Âu Châu.” 

Khi ông Lavrov bắt đầu trình bày, đoạn băng ghi hình cho thấy hơn 

100 nhà ngoại giao của Liên Hiệp Quốc rời khỏi ghế của họ và 

bước ra khỏi phòng họp.  

Đầu tuần này, chính phủ Cộng Hòa Séc và Slovakia — từng 

là các quốc gia vệ tinh của Liên Xô — cho biết họ sẽ tăng viện trợ 

quân sự cho Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Slovakia Jaroslav 

Nad cho biết, Slovakia, vốn có chung một đoạn ngắn đường biên 

giới với Ukraine, sẽ khai triển 1,200 quân NATO và hệ thống phòng 

thủ hỏa tiễn Patriot tại quốc gia của mình. 

Trong khi đó, cuối tuần qua, Thủ tướng Ba Lan Mateusz 

Morawiecki cho biết ông lo ngại Nga có thể tấn công Ba Lan, các 

nước Baltic, hoặc Phần Lan. 

“Ông ấy bắt đầu ở Georgia, bây giờ là Ukraine,” ông 

Morawiecki cho hay, ý nói tới Tổng thống Nga Vladimir Putin. “Mục 

tiêu tiếp theo có thể là các nước Baltic, Ba Lan, Phần Lan, hoặc 

các quốc gia khác ở sườn phía đông.” 

Và ông ấy nói thêm hôm thứ Bảy: “Chúng ta cần một đội quân Âu 

Châu mạnh mẽ.” 

7.- Liên Âu đồng thuận loại nhiều ngân hàng Nga 

khỏi hệ thống Swift và cấm RT và Sputnik hoạt 

động 

Hôm 01/03/2022, 27 quốc gia thành viên Liên Hiệp châu 

Âu (EU), trong cuộc họp cấp đại sứ, đã đồng thuận quyết định loại 



trừ một số ngân hàng của Nga khỏi hệ thống Swift, hệ thống 

chuyển thông tin tài chính.  

Theo AFP, các ngân hàng Nga bị ảnh hưởng bởi lệnh trừng phạt 

này là: VTB Bank PJSC, Bank Rossiya, Bank Otkritie, 

Novikombank, Promsvyazbank PJSC, Sovcombank PJSC và 

VEB.RF. 

Đáng chú ý là trong danh sách này không có tên của hai ngân 

hàng lớn khác của Nga. Đầu tiên là Gazprombank, ngân hàng lớn 

thứ ba và là một chi nhánh của tập đoàn khí đốt khổng lồ Gazprom 

của Nga. Ngân hàng này không nằm trong danh sách bị trừng phạt 

không phải là điều đáng ngạc nhiên, bởi một số quốc gia bao gồm 

cả Đức lo ngại rằng họ có thể không được cung cấp khí đốt nữa. 

Liên Âu cũng đã quyết định không trừng phạt Sberbank, ngân 

hàng lớn nhất của Nga. Hôm qua, Ngân hàng Trung ương châu 

Âu (ECB) đã cảnh báo nguy cơ phá sản của một số chi nhánh ở 

châu Âu của Sberbank. 

Những lệnh trừng phạt mới này sẽ bắt đầu có hiệu lực từ hôm 

nay 02/03 sau khi quyết định trừng phạt được công bố trên Công 

báo của EU, trong đó có nêu rõ tên của các ngân hàng liên quan. 

Cũng trong ngày hôm qua, Liên Âu đã chính thức thông qua 

lệnh cấm phát sóng ở EU của cơ quan truyền thông Nhà nước Nga 

Russia Today (RT) và Sputnik. 

Một viên chức châu Âu đã nhấn mạnh rằng hai cơ quan này 

không phải là cơ quan truyền thông mà là công cụ đưa tin sai lệch 

được tài trợ bởi điện Kremlin. Và lệnh cấm sẽ được duy trì cho đến 

khi Nga chấm dứt xâm lăng Ukraina. 



 

 

 

8.-Theo AFP, kể từ ngày 14/3, Pháp dự trù sẽ chấm 

dứt quy định yêu cầu xuất trình chứng nhận đã tiêm 

vacciine COVID-19 khi đến các nhà hàng, quán bar 

hoặc tham gia các sinh hoạt văn hóa. 

Thủ tướng Pháp Jean Castex cho biết rằng sau đợt dịch bùng 

phát do biến thể Omicron, sức khỏe cộng đồng đã được cải thiện 

trong những tuần qua. Theo đó, kể từ ngày 14/3, chứng nhận tiêm 

vaccine được cấp cho các trường hợp đã tiêm 3 mũi vaccine 

COVID-19 sẽ không còn cần thiết nữa. Chứng nhận này được áp 

dụng như thẻ thông hành từ mùa hè năm 2021 nhằm kiểm soát 

dịch bệnh ở các quán ăn, nhà hàng, rạp hát, rạp chiếu phim, trên 

các phương tiện giao thông như xe lửa, xe bus đường dài… 

Tuy nhiên, theo Thủ tướng Castex, chứng nhận tiêm chủng 

sẽ vẫn được áp dụng đối với các trường hợp đến bệnh viện hoặc 

viện dưỡng lão nhằm bảo vệ các đối tượng dễ bị nhiễm bệnh nhất 

ở những địa điểm này. 

Cũng kể từ ngày 14/3, khăn che mũi miệng sẽ chỉ được yêu 

cầu xử dụng trên các phương tiện giao thông công cộng, đồng 

nghĩa với việc người dân không bắt buộc đeo khăn che mũi miệng 

ở nơi làm việc, công sở hoặc trường học. 

Với các trường học nằm trong vùng an toàn hoặc ở các khu 

vực kiểm soát tốt dịch bệnh, học sinh có thể bỏ khẩu trang trong 

giờ ra chơi và tham gia các hoạt động tập thể. Trường hợp trẻ có 



tiếp xúc với người bệnh, sẽ chỉ cần tự xét nghiệm một lần sau 2 

ngày tiếp xúc. Nếu kết quả xét nghiệm âm tính, trẻ có thể đến 

trường học như bình thường. 

9.- Nga - Ukraina thỏa thuận lập « hành lang nhân 

đạo » để di tản thường dân 

Hôm 03/03/2022, đại diện Nga và Ukraina đã gặp nhau lần 

thứ hai tại Belarus, gần biên giới với Ba Lan và Ukraina. Hai bên 

đã thỏa thuận lập các « hành lang nhân đạo » để di tản thường 

dân ra khỏi các vùng chiến sự. 

Vòng đàm phán thứ hai được xem như là bước đầu tiên để 

bảo vệ thường dân trong cuộc chiến giữa Nga và Ukraina, dù 

không có tiến triển trong việc đàm phán về lệnh ngừng bắn. 

Trong một tuyên bố được AFP trích dẫn, cố vấn của tổng 

thống Volodymyr Zelensky, một thành viên của phái đoàn Ukraina, 

ông Mikhailo Podoliak cho biết Mạc Tư Khoa và Kiev sẽ thiết lập 

hành lang nhân đạo để di tản thường dân, cũng như vận chuyển 

thuốc men và thực phẩm đến những vùng xảy ra giao tranh dữ dội. 

Ông cho biết thêm biện pháp này bao gồm khả năng ngừng bắn 

tạm thời tại các khu vực sơ tán. 

Về phần mình, trưởng phái đoàn Nga, ông Vladimir Medinsky 

cho biết cuộc đàm phán đã bàn về các vấn đề nhân đạo, quân sự, 

cũng như về « giải pháp chính trị tương lai cho cuộc xung đột 

». Một thành viên của phái đoàn Nga, ông Léonid Sloutski cho 

biết « trong tương lai không xa, hai bên sẽ thực hiện những biện 

pháp cụ thể để người dân có thể an toàn rời khỏi vùng chiến sự ». 



Vòng đàm phán thứ ba sẽ diễn ra vào tuần tới và theo phía 

Nga, hai bên sẽ thảo luận về một lệnh ngừng bắn. 

Trong cuộc họp báo hôm qua, tổng thống Ukraina Zelensky 

cho biết ông muốn đối thoại trực tiếp với đồng nhiệm Nga Vladimir 

Putin về mọi vấn đề. Theo ông, đây là cách duy nhất để chấm dứt 

chiến tranh giữa Kiev và Mạc Tư Khoa . Zelensky cũng chế nhạo 

lãnh đạo Nga về cách thức đối thoại của Putin : khi thảo luận phải 

ngồi đối diện ở hai đầu một chiếc bàn thật dài . Ông nói : « Hãy 

ngồi xuống thương lượng với tôi, đừng ngồi cách xa 30 mét, tôi 

không cắn người đâu, ông không phải lo sợ.. 

 

[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 … 

MUSIC – Bài 2 

2. BẨY NGÀY ĐỢI MONG – TG Trần Thiện Thanh. Hòa Âm Trần Kim 

Bài. TB Kim-Phụng. 

 

[Breaking News Sound] 

  



 

Kính thưa quý vị, Thanh Thúy xin được trở lại với bản tin Thế Giới 

10.- Máy bay phải chạy trên xa lộ ?  

Hôm 1/3, tờ New York Times (Mỹ) dẫn tin Liên Minh Châu Âu 

EU yêu cầu Nga phải trả lại hơn 500 chiếc máy bay đã thuê, hạn 

chót đến ngày 28/3. Đây là lệnh trừng phạt hướng vào các doanh 

nghiệp hàng không ở Nga sô hiện nay . 

Ở Nga hiện tại có hơn 700 máy bay đang hoạt động thương 

mại, trong đó có 515-520 chiếc được thuê trị giá hàng tỷ USD. Lệnh 

cấm này có thể khiến các hãng hàng không Nga thiệt hại khoảng 

15-20 tỷ USD. 

Tuy nhiên vấn đề xảy ra ở đây là Châu Âu & Nga đã chính 

thức cấm bay vào vùng trời của nhau, do vậy hơn 500 máy bay 

này không thể cất cánh được nữa. Ông Phil Seymour, Chủ tịch 

Hiệp hội các công ty Cho thuê Châu Âu thắc mắc: 

  "Trả lại 520 chiếc? Nhưng làm thế nào để làm điều đó? Người 

Nga nói rằng nếu chúng ta từ chối cho thuê thì hãy tự mình xử lý! 

Làm thế nào để các phi công của chúng tôi có thể đến Nga và sau 

đó bay về?" 

  Khi EU đòi lại thì những chiếc máy bay này sẽ được xác định 

là "Máy bay lạ" trong không phận của Nga. Ai cũng biết các loại 

hỏa tiễn S-400 và S-500 dùng để làm gì. 

 Đây quả là 1 bài toán thật khó cho các doanh nghiệp cho thuê phi 

cơ tại Châu Âu. Có thể trong thời gian tới lần đầu tiên trong lịch sử 

chúng ta sẽ được chứng kiến máy bay Airbus di chuyển bằng 



đường bộ, phải đứng chờ đèn đỏ… Hoặc phải bơi vượt biển hàng 

nghìn km để về nhà. 

  

  



 

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.- Thượng viện Hoa Kỳ vào ngày 3 tháng 3 đã 

thông qua một quyết định chấm dứt tình trạng khẩn 

cấp quốc gia về đại dịch COVID-19. 

Nghị quyết đã được thông qua 48–47 trên một cuộc bỏ phiếu 

theo đảng phái. 

Tất cả đảng viên Đảng Cộng hòa đã bỏ phiếu cho S.J.Res. 

38, sẽ chấm dứt tình trạng khẩn cấp quốc gia do Tổng thống 

Donald Trump tuyên bố vào ngày 13 tháng 3 năm 2020. Tất cả các 

đảng viên Đảng Dân chủ đã bỏ phiếu chống lại tuyên bố, đã được 

Tổng thống Joe Biden gia hạn hai lần. 

Năm thượng nghị sĩ vắng mặt không bỏ phiếu, trong đó có ba 

thành viên Đảng Dân chủ. 

“Sau gần hai năm sống trong tình trạng khẩn cấp này, người 

dân Mỹ đã kiệt sức và khao khát được thở tự do; họ khao khát 

những quyền tự do do Đức Chúa Trời ban cho, và những nhà lãnh 

đạo đứng về phía họ. Không còn nghi ngờ gì nữa, đã đến lúc quốc 

gia của chúng ta học cách chung sống với COVID ”, Thượng nghị 

sĩ Roger Marshall (R-Kan.), Người đưa ra biện pháp này, cho biết 

trong một tuyên bố sau cuộc bỏ phiếu. 



“Tôi tự hào rằng các đồng nghiệp của tôi đã cùng nhau hủy bỏ 

tuyên bố khẩn cấp này và mang đến một chiến thắng mang tính 

biểu tượng cho công dân của chúng tôi rằng, tình trạng bình 

thường đã đến gần, và chính phủ hạn chế cũng như các quyền 

hiến pháp của chúng tôi vẫn ngự trị tối cao. Đã đến lúc ngừng nói 

về những hạn chế và điều chưa biết. Chúng ta phải vạch ra một lộ 

trình mới để chiến thắng ngày hôm nay, tôn trọng virus  và các 

quyền tự do của chúng ta. " 

Trước khi cuộc bỏ phiếu bắt đầu, Lãnh đạo Đa số Thượng 

viện Chuck Schumer (D-N.Y.) Kêu gọi các thượng nghị sĩ bỏ phiếu 

chống . Ông lập luận rằng không phải là thời điểm thích hợp để kết 

thúc tuyên bố khẩn cấp, để điều này cho phép tổng thống thực hiện 

một số hành động nhất định, vì các biến thể mới của virus gây ra 

COVID-19 có thể xuất hiện. 

Ông nói, đề nghị “chính xác sẽ làm mất khả năng của chính 

quyền Biden trong việc chống lại đại dịch, và làm tăng nguy cơ 

rằng tất cả những tiến bộ của chúng ta sẽ đột ngột bị sáng tỏ trong 

tương lai,” ông nói, đồng thời khẳng định tuyên bố “là một trong 

những công cụ mạnh mẽ nhất và tốt nhất để huy động chính phủ 

liên bang để chống lại đại dịch. ” 

Thượng nghị sĩ Mike Braun (R-Ind.) Không đồng ý, nói với cơ 

thể rằng số lượng người đã được tiêm chủng kết hợp với những 

người được hưởng miễn dịch tự nhiên có nghĩa là "phần lớn quốc 

gia đã được bảo vệ" và rằng virus đã trở thành bệnh dịch . 

Ông nói: “Khi tình trạng khẩn cấp này được ban bố lần đầu 

tiên cách đây hai năm vào tuần này, thì điều đó là cần thiết, nhưng 

đã qua thời gian để tổng thống và các thống đốc trên toàn quốc từ 



bỏ quyền hạn bổ sung được cấp cho họ, theo tuyên bố khẩn cấp 

COVID. 

“Nếu chúng ta phải chung sống với loại virus này và tiến lên 

với tư cách là một quốc gia, chúng ta phải chấm dứt ủy quyền khẩn 

cấp quốc gia, và sau đó các thống đốc khác trên toàn quốc phải 

làm theo.” 

Quyết nghị hiện hướng tới Hạ viện, do đảng Dân chủ kiểm 

soát, những người thường ủng hộ các hạn chế trong đại dịch hơn 

là GOP. Ngay cả khi Hạ viện thông qua biện pháp này, Tòa Bạch 

Ốc  cho biết vào ngày 3 tháng 3 rằng Biden sẽ phủ quyết nó. 

Phát ngôn viên của Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi (D-Calif.) 

đã không trả lời báo chí về yêu cầu bình luận về quyết định của 

Thượng Viện.  

[Breaking News Sound] 

  



 

Phần văn nghệ tiếp tục 

 

MUSIC – Bài 3, 4, 5, 6, 7 

3. ĐỪNG XA EM ĐÊM NAY – TG Đức Huy – TB Hà-Vân.  

4. MUỘN MÀNG LÀ TỪ LÚC – TG Đức Trí  –  TB Thủy-Tiên.  

5. DẤU TÌNH SẦU – TG Ngô Thụy Miên  –  TB Anh-Thoại.  

6. PHAN RANG NHỚ – Nhạc Bảo Hương. Thơ Nguyễn Nam Trung. 

Hòa Âm Đặng Vương Quân. TB Tâm Thư.  

7. CASABLANCA (SAO KHÔNG ĐẾN BÊN EM) – Bertie Higgins, 

John Healy, Sony Limbo. Lời Việt Kim Tuấn. TB Lương Minh 

 

 

[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. 

 


