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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 Tư, 09 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. Tình báo Mỹ: Putin có thể leo thang. 

2. Mỹ áp đặt lệnh cấm nhập khẩu dầu mỏ từ Nga. 

3. Điều gì sẽ xảy ra nếu San Francisco không vực dậy được?. 

Tin Thế Giới 

4. Cuộc tấn công của Nga vào Ukraine có thể thúc đẩy TQ chiếm 

Đài Loan. 

5. 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 Thanh Thúy đến với bản tin Hoa Kỳ 

1.- Tình báo Mỹ: Putin có thể leo thang 

Lãnh đạo các cơ quan tình báo Mỹ ngày 8/3 cảnh báo Tổng 

thống Nga Vladimir Putin có thể tăng cường tấn công Ukraine bất 

chấp những bước lùi về quân sự và khó khăn kinh tế do chế tài 

quốc tế, và rằng tình hình vài tuần tới đây sẽ ‘tệ hại’. 

Họ ước tính từ 2.000 đến 4.000 binh sĩ Nga đã tử trận và cho 

rằng Nga đang ‘ngấm đòn’ trừng phạt nhưng tình hình có thể trở 

nên tệ hại hơn rất nhiều cho người dân Ukraine khi mà nguồn cung 

cấp thực phẩm và nước uống tại Kyiv có thể cạn kiệt trong hai tuần 

tới. 

“Các nhà phân tích của chúng tôi đánh giá ông Putin sẽ không 

bị cản chân vì những trở ngại đó mà ngược lại có thể còn leo thang,” 

Giám đốc Tình báo Quốc gia Avril Haines tuyên bố tại cuộc điều 

trần hàng năm của Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ về các mối đe dọa 

toàn cầu. 

Bà Haines nói loan báo của ông Putin nâng mức sẵn sàng của 

lực lượng hạt nhân là ‘hết sức bất thường’ kể từ thập niên 60 tới 

nay, nhưng các nhà phân tích tình báo chưa thấy có những thay đổi 

trong tư thế hạt nhân của Nga vượt quá những gì đã phát hiện trong 

các cuộc khủng hoảng quốc tế trước đây. 

“Chúng tôi chưa thấy có thay đổi tư thế hạt nhân toàn lực lượng 

vượt quá những gì đã thấy trong những lúc căng thẳng dâng cao 

trước đây,” bà Haines nói. 



Ông William Burns, giám đốc Cục Tình báo Trung uơng, cũng 

cho rằng Nga sẽ không lùi bước. 

“Tôi nghĩ hiện ông Putin đang tức tối và giận giữ. Ông ấy có 

thể hạ quyết tâm tìm cách nghiền nát quân đội Ukraine bất kể thiệt 

hại thường dân,” ông Burns nói. 

Ông Burns nói ông và các nhà phân tích của CIA không cho 

rằng ông Putin có thể hoàn thành mục tiêu chiếm Kyiv và thay thế 

chính phủ của Tổng thống Volodymyr Lezenskiy bằng lớp lãnh đạo 

thân Nga hay bù nhìn. 

‘Tuyệt vọng’ tại Kyiv 

Trước tin Nga đang cắt các nguồn cung căn bản cho Kyiv, nơi 

có dân số 2,8 triệu, Trung tướng Scott Berriers, giám đốc Cơ quan 

Tình báo Quốc phòng Mỹ, nói tình hình tại thủ đô Ukraine có thể 

suy sụp nhanh chóng. 

Ông Berriers cho hay Mỹ không có bằng chứng Nga phạm tội 

ác chiến tranh nào hơn những gì đã xuất hiện trên truyền thông xã 

hội. 

Ông Burns nói giới lãnh đạo Trung Quốc ‘không yên’ trước các 

sự kiện chung quanh cuộc tấn công vào Ukraine, dù từ chối lên án 

Nga và không gọi cuộc tấn công này là xâm lược. 

“Theo tôi, họ có chút không yên về ảnh hưởng lên kinh tế toàn 

cầu…có chút không yên về cách ông Vladimir Putin đã đẩy người 

Mỹ và người châu Âu gần nhau hơn rất nhiều,” ông Burns nhận 

định. 

Mỹ đã ‘tăng mạnh chia sẻ thông tin tình báo’ với Ukraine, ông 

Burns cho biết. 



Nga gọi hành động của họ tại Ukraine là ‘chiến dịch quân sự 

đặc biệt’ mà họ nói là không nhằm chiếm lãnh thổ, chỉ để tiêu diệt 

khả năng quân sự của nước láng giềng Ukraine và bắt sống những 

người bị Moscow xem là các phần tử theo chủ nghĩa dân tộc nguy 

hiểm. 

Tại cuộc điều trần, các thành viên Dân chủ và Cộng hòa trong 

Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ đã tán dương việc làm của cộng đồng 

tình báo Mỹ trước cuộc xâm lược của Nga. 

2.- Mỹ áp đặt lệnh cấm nhập khẩu dầu mỏ từ Nga 

Tối 8/3, Nhà Trắng thông báo Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ 

công bố lệnh cấm nhập khẩu dầu mỏ của Nga trong bối cảnh 

Moskva đang triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại miền Đông 

Ukraine. 

Giới phân tích cho rằng quyết định trên của Mỹ sẽ làm gia tăng 

tác động của của chiến dịch quân sự đối với kinh tế toàn cầu sau 

khi thế giới đã phải trải qua việc thiếu hụt nguồn cung và giá cả leo 

thang do tác động của đại dịch COVID-19. Giá xăng tại Mỹ đã tăng 

lên mức cao kỷ lục, đẩy lạm phát lên mức cao nhất trong vòng 40 

năm qua. 

Nga là nước xuất khẩu dầu mỏ và khí đốt tự nhiên lớn nhất thế 

giới và cho đến nay việc xuất khẩu năng lượng của nước này vẫn 

chưa bị áp đặt trừng phạt. Mặc dù Mỹ không phải là nhà mua dầu 

hàng đầu của Nga, song các đồng minh của nước này dường như 

phải chịu sức ép đưa nền kinh tế thoát khỏi sự phụ thuộc vào nguồn 

năng lượng của Nga. 

Trước đó, các nước phương Tây cũng đã áp đặt một loạt biện 

pháp trừng phạt đối với Nga. Tập đoàn Shell của Anh thông báo rút 



khỏi các dự án ở Nga và sẽ không mua dầu mỏ và khí đốt của nước 

này, đồng thời gửi lời xin lỗi vì đã mua 1 chuyến dầu thô của Nga 

hồi tuần trước. 

Dự kiến, vào khoảng 16h00’ giờ GMT ngày 8/3, Chính phủ Anh 

cũng thông bố các biện pháp giảm phụ thuộc dần vào việc nhập 

khẩu dầu mỏ và khí đốt từ Nga. 

Trước đó, Thủ tướng Anh Boris Johnson cho rằng thế giới 

không thể đơn giản ngừng sử dụng dầu mỏ và khí đốt của Nga, 

song có thể đẩy nhanh quá trình chuyển đổi theo hướng giảm sự 

phụ thuộc vào dầu khí của Nga. 

3.- Điều gì sẽ xảy ra nếu San Francisco không vực 

dậy được? 

Tôi chưa bao giờ chứng kiến San Francisco tệ như bây giờ. 

Giống như bất kỳ thành phố lớn nào, San Francisco cũng có những 

khu vực tồi tệ trước năm 2020 — những khu vực gồ ghề mà quý vị 

biết để tránh — nhưng quý vị về căn bản là có thể đến bất cứ nơi 

nào khác mà không bị quấy rối. Hôm nay là một cái gì đó đã hoàn 

toàn khác rồi. 

Đường phố thì bẩn thỉu. Quý vị có thể thấy các trại người vô 

gia cư, rác rưởi, và chất thải ở khắp nơi. Những vụ trộm đột nhập 

vào xe hơi diễn ra thường xuyên đến mức về căn bản vấn nạn này 

đã trở thành một loại thuế phi chính phủ đối với những người đến 

đây. Tất nhiên, một số khu vực tồi tệ hơn nhiều so với các khu vực 

khác, nhưng hầu như tất cả các khu vực của thành phố đều bị ảnh 

hưởng bởi sự mục ruỗng này, và điều đó thật kinh khủng. 



Mỗi năm, thành phố dường như đều tìm ra những cách mới để 

đào ngày càng sâu hơn về phía đổ nát. Nhưng điều gì sẽ xảy đến 

với San Francisco nếu thành phố thực sự không vực dậy được? 

Điều gì sẽ xảy ra nếu những tai ương về tài chính, các trại người 

vô gia cư, tình trạng tội phạm gia tăng và lực lượng cảnh sát suy 

giảm trở thành trạng thái bình thường mới của thành phố đã từng 

tuyệt vời này? 

Dù các chính trị gia có muốn thừa nhận hay không thì San 

Francisco cũng đang trong tình trạng rất bấp bênh. Các đại công ty 

công nghệ (Big Tech) đã rời đi và sẽ không quay trở lại. Tất nhiên, 

một số công ty sẽ giữ một tòa nhà ở đây hoặc ở đó, nhưng giới 

công nghệ đã nhận ra rằng họ có thể làm việc ở bất cứ nơi đâu. Ai 

muốn chịu đựng các quy định và thuế má phiền hà của San 

Francisco chứ? Một khi quý vị đã chi trả khoản phí cao để được gia 

nhập tiểu bang, quý vị vẫn phải đối mặt với những điều kiện tồi tệ 

chỉ để đi làm. Thay vào đó, tại sao quý vị không mặc bộ đồ ngủ với 

một chiếc áo đẹp bên ngoài và bật Wi-Fi ở nhà? 

Đại dịch khiến nhiều văn phòng chuyển sang làm việc tại nhà 

hoặc một số dạng mô hình làm việc hỗn hợp. Giờ đây khi nhiều 

công ty và nhân viên của họ đã nhận thấy làm việc tại nhà có thể 

hiệu quả, thì có lý gì để các công ty này không duy trì cách làm việc 

đó vĩnh viễn? Sao lại phải tiếp tục trả phí cao cho không gian văn 

phòng ở San Francisco? 

Nếu quý vị đi vào trung tâm thành phố vào ban ngày, quý vị có 

thể thấy sự khác biệt. Các tòa nhà văn phòng đều vắng tanh. Lưu 

lượng xe cộ và người đi bộ không bằng một nửa so với trước đây. 

Nhưng điều đó có ảnh hưởng gì khác đối với thành phố này? 



Chà, có rất nhiều doanh nghiệp nhỏ ở tầng trệt của những tòa 

nhà lớn đó. Các doanh nghiệp này tồn tại bằng cách phục vụ tất cả 

các nhân viên đi làm trong các tòa nhà đó. Khi họ bắt đầu nhận ra 

các nhân viên này sẽ không quay trở lại, họ buộc phải chấp nhận 

thực tế mới và đóng cửa. Những doanh nghiệp đóng cửa này sẽ là 

khởi đầu cho vòng xoáy kinh tế chết chóc. 

Các doanh nghiệp đóng cửa dựng bảng để bảo đảm an toàn 

cho mặt tiền cửa hàng. Các cửa hàng đóng cửa dẫn đến việc ngày 

càng có nhiều người vô gia cư chiếm lĩnh khu vực này. Các khu đô 

thị tồi tàn và những trại người vô gia cư không truyền cảm hứng 

cho bất cứ ai mạo hiểm tiền tiết kiệm của họ, mở một doanh nghiệp, 

và cố gắng dọn dẹp khu vực này. Điều này chỉ làm hiện trạng thêm 

phần bế tắc và khiến việc thoát khỏi vực thẳm ngày càng khó khăn 

hơn. Các trại người vô gia cư sẽ lan rộng và bao phủ toàn bộ khu 

vực giống như một ổ virus. 

Du lịch là huyết mạch của thành phố 

Ngoài những vấn đề nói trên, đại dịch đã tàn phá ngành du lịch. 

Mà nền kinh tế địa phương của San Francisco thì lại tồn tại nhờ du 

lịch. Trong năm 2019, du khách đã chi tiêu ước tính 10.3 tỷ USD ở 

thành phố này. Nhưng ngày nay, một số khách sạn vẫn đóng cửa 

hoặc đã được chuyển thành nhà ở cho người vô gia cư. Các khách 

sạn đã mở cửa trở lại không có đủ khách để lấp đầy các phòng. 

Thêm vào đó là những câu chuyện lưu hành trên toàn quốc nói về 

khu vực đô thị đang liên tục suy tàn của San Francisco, vậy lấy đâu 

ra người muốn đi du lịch ở đây cho được? 

Những du khách nào đủ can đảm để đến, thì đều trải qua tất 

cả những điều không được in trên bưu thiếp. Những thứ như buôn 



bán ma túy công khai trên đường phố, sử dụng ma túy công khai, 

trại người vô gia cư, đường phố bẩn thỉu phủ đầy chất thải, và chi 

phí đắt đỏ gần như với mọi thứ. 

Ngay cả khi du khách vượt qua tất cả những điều đó, họ có thể 

trở thành một trong nhiều nạn nhân của các vụ trộm xe hơi khét 

tiếng của chúng ta. Trong trường hợp đó, họ sẽ phải thay cửa kính 

cho chiếc xe đã thuê và tất cả hành lý của mình. Đó không hẳn là 

những gì mà ai đó muốn trả thêm tiền để trải nghiệm trong kỳ nghỉ. 

Ai sẽ thanh toán các hóa đơn của thành phố? 

San Francisco có công nghệ và du lịch. Thành phố không có 

một số ngành công nghiệp lớn khác trả tiền cho các dịch vụ của 

mình. Ngoài ra, ngân sách cồng kềnh của San Francisco đòi hỏi 

hơn 13 tỷ USD/năm cho một thành phố có ít hơn 900,000 dân. Điều 

gì xảy ra khi tiền cạn kiệt? 

Tình trạng này đã xảy ra vào năm ngoái, cho đến khi chính phủ 

liên bang cứu trợ thành phố. Như San Francisco Chronicle đã đưa 

tin hồi tháng 03/2021, dự luật cứu trợ COVID trị giá 1.9 nghìn tỷ 

USD đã thanh toán khoản thâm hụt của San Francisco, cho phép 

thành phố tránh được “những đợt cắt giảm đau đớn” đối với lĩnh 

vực dịch vụ. 

Bài báo nói rằng dự luật “sẽ xóa phần lớn khoản 650 triệu USD 

thâm hụt ngân sách dự kiến của San Francisco trong hai năm tới.” 

Vì vậy, thay vì mang lại bất kỳ loại trách nhiệm tài chính nào, 

bảng cân đối kế toán trở về con số 0 và mọi thứ vẫn hoạt động như 

thường. 



Ông Jeff Cretan, phát ngôn viên của thị trưởng, cho biết trong 

bài báo: “Vấn đề của chúng tôi vẫn còn đó. Chỉ là lúc này chúng tôi 

không có vấn đề gì.” 

Ông Jeff Cretan đã đúng. Điều gì xảy ra khi Uncle Joe và các 

cộng sự không có mặt để thanh toán các hóa đơn của chúng ta? 

Điều hành thành phố như một sinh viên đại học năm thứ nhất đã sử 

dụng hết thẻ tín dụng đầu tiên của họ là không thể lâu dài. Không 

phải lúc nào bố mẹ cũng có mặt để thanh toán hóa đơn. Cuối cùng 

thì Peter Pan vẫn phải trưởng thành. 

Hy vọng rằng thành phố tìm được một con ngỗng vàng để đẻ 

trứng vàng, vì nếu không tìm được, thì sẽ cần phải cắt giảm nghiêm 

trọng các dịch vụ mà thành phố vẫn tự hào. Thêm vào đó là cuộc 

khủng hoảng nhân sự của cảnh sát, và một “thành phố đang suy 

tàn” có thể là cách nói nhẹ nhàng nhất để nói lên điều đó. 

San Francisco đang gặp khó khăn nghiêm trọng. Cho dù giới 

quyền quý có muốn thừa nhận điều đó hay không, thì những ngày 

tươi đẹp nhất có thể đã trở thành quá khứ của thành phố. Mọi người 

đã hỏi tôi, “Ông có thực sự nghĩ rằng tất cả có thể sụp đổ không?” 

Tôi sẽ để lại cho quý vị với cùng một suy nghĩ chia tay mà tôi 

đã để lại cho họ: 

Khi nhìn vào San Francisco lúc này, liệu tình hình của chúng ta 

có giống Detroit khi ngành công nghiệp xe hơi rời đi không? Hay nó 

giống như khi thành phố New York dọn dẹp vào cuối những năm 

90? 

Nhưng này, chí ít thì chúng ta có thời tiết đẹp. 

[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. NƠI ĐÂU HẠNH PHÚC – TG Diệu Hương – TB Tôn Lệ Ngọc. 

 

 

[Breaking News Sound] 

  



 

Kính thưa quý vị, sau đây là Thủy Tiên đến với bản tin Thế Giới. 

4.- Cuộc tấn công của Nga vào Ukraine có thể thúc 

đẩy TQ chiếm Đài Loan 

Các nhà phân tích nhận định, chế độ cộng sản Trung Quốc 

đang học hỏi từ cuộc xung đột Nga-Ukraine và những gì họ đang 

chứng kiến có thể thúc đẩy Bắc Kinh thực hiện tham vọng của mình 

đối với Đài Loan. 

Theo Đại tá Dan Steiner (Không quân Hoa Kỳ), khi quân đội 

Nga iến vào Ukraine, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang 

lập danh mục “tất cả thông tin từ cuộc xâm lược này” như một phần 

trong kế hoạch xâm lược Đài Loan sớm muộn sẽ xảy ra của họ. 

Tiến sĩ Stephen Bryen, giảng viên chính của Trung tâm Chính sách 

An ninh, một tổ chức tư vấn chính sách đặt ở Washington, đồng ý 

với quan điểm này. Ông nhận xét với tờ The Epoch Times rằng, khi 

Nga xâm lược Ukraine, chính quyền cộng sản Trung Quốc sẽ cảm 

thấy “rất lôi cuốn” muốn thực hiện một động thái như vậy với Đài 

Loan, đảo quốc dân chủ tự trị mà ĐCSTQ tuyên bố thuộc về mình. 

Tiến sĩ Bryen khuyến cáo, trong khi triển khai thêm quân ở châu 

Âu và cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine, “Hoa Kỳ cần phải 

tăng cường triển khai đến Thái Bình Dương để nói rõ ràng rằng 

chúng tôi không ngủ quên trong khu vực này trong bối cảnh cuộc 

chiến ở Ukraine đang diễn ra.” 

Hôm 22/2, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo, chế 

độ cộng sản Trung Quốc sẽ xâm lược Đài Loan sau khi chứng kiến 



quân đội Nga tiến vào Ukraine. Trong cuộc phỏng vấn hôm 26/2 với 

Fox News, Dân biểu Đảng Cộng hòa Scott Perry đã nhắc lại những 

lời của cựu Tổng thống Trump, bày tỏ mối quan ngại tương tự về 

việc ĐCSTQ được khuyến khích bởi cuộc xâm lược của Nga vào 

Ukraine. Dân biểu Perry nhận định, “vẫn chưa quá muộn” để chính 

quyền Biden “thể hiện sức mạnh” ở Thái Bình Dương. 

Theo Tiến sĩ Bryen, Hoa Kỳ đang bận tâm lo lắng cho châu Âu, 

đang điều thêm lực lượng đến Đức, Ba Lan, và Romania. Do đó, 

ông dự đoán, chính quyền Trung Quốc có thể coi mối bận tâm này 

của Hoa Kỳ là một cơ hội để hoạt động tự do hơn ở Thái Bình 

Dương. 

 Phân tích hành động của Mỹ 

Các nhà phân tích cho hay, chính quyền Trung Quốc đang theo 

dõi sát sao các hành động của Washington trong việc đáp trả sự 

xâm lược của Nga vào Ukraine. 

Tiến sĩ Bryen tiết lộ: “[ĐCSTQ] luôn phân tích các quyết định 

của Washington và cố gắng dự đoán những gì Washington có thể 

làm tiếp theo, bởi vì điều duy nhất mà chính quyền Trung Quốc lo 

sợ là Hoa Kỳ.” 

Đại tá Steiner chỉ ra: “Chính quyền Trung Quốc vẫn tương đối 

im lặng trong suốt cuộc xâm lược của Nga.” Theo ông, ĐCSTQ 

đang “ủng hộ một cách thụ động đối với Tổng thống Nga Vladimir 

Putin và lý do Trung Quốc ủng hộ Nga là bởi vì cuộc xâm lược này 

tạo ra một cơ hội cho ĐCSTQ nói với phần còn lại của châu Á “hãy 

chú ý những gì đang diễn ra ở châu Âu.” 

Ông còn suy đoán: “Cuộc xâm lược [của Nga] vào Ukraine có 

thể được sử dụng đến khiến người Đài Loan đặt câu hỏi về quyết 



tâm của Hoa Kỳ trong việc giải cứu họ. Họ [ĐCSTQ[ cũng sẽ chỉ ra 

cho toàn bộ châu Á thấy rằng Hoa Kỳ không có mối quan hệ lịch sử 

nào đối với khu vực [châu Á], giống như châu Âu, và loại chiến dịch 

này có thể sẽ tỏ ra khá hiệu quả.” 

Đại tá tiếp tục: “Cuối cùng, chính quyền Trung Quốc sẽ tự đưa 

mình vào vị thế có thể hỏi các quốc gia khác trong khu vực, bạn sẽ 

thiết lập mối quan hệ với ai để thành công trong phần còn lại của 

thế kỷ 21 – Hoa Kỳ hay chúng tôi?” 

“ĐCSTQ đang yêu cầu người dân Trung Quốc [ở Đài Loan] hãy 

lựa chọn một cách khôn ngoan, bởi vì hiện tại, Hoa Kỳ đang dường 

như bất lực ở châu Âu.” Mục đích là khiến người Đài Loan nghi ngờ 

về việc liệu Hoa Kỳ sẽ hỗ trợ Đài Loan hay không? 

“Đó là một thông điệp rất mạnh mẽ và mang tính chiến lược, 

bổ sung cho quá trình suy đã có sẵn ở đó [Đài Loan]… rằng Hoa 

Kỳ sẽ không gây chiến với Trung Quốc vì Đài Loan,” ông kết luận. 

Thử nghiệm và thông điệp 

Theo ý kiến của cả hai chuyên gia, chính quyền cộng sản Trung 

Quốc sẽ tiếp tục thử nghiệm quyết tâm của Đài Bắc và Washington. 

Trong những tuần gần đây, Bắc Kinh tiếp tục quấy rối đảo quốc dân 

chủ tự trị nhỏ bé ở Đông Á này bằng cách điều máy bay quân sự 

xâm nhập vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan  

Tiến sĩ Bryen lưu ý: “Bằng cách tiếp tục điều máy bay quân sự 

[xâm nhập Đài Loan] và tiến hành các cuộc tập trận quân sự trong 

suốt thời gian xảy ra cuộc xâm lược của Nga [vào Ukraine], Trung 

Quốc đang thử nghiệm Đài Loan và Hoa Kỳ, tăng mạnh mối đe 

dọa.” 



Ông khuyến nghị, là đồng minh lớn nhất của Đài Loan, “Hoa 

Kỳ cần phải mạnh mẽ hơn với ĐCSTQ, nói rõ hơn bao giờ hết rằng 

loại hành vi này [của Trung Quốc] là không thể chấp nhận được và 

đang làm xáo trộn cán cân lực lượng ở Thái Bình Dương.” 

Đại tá Steiner cho biết, khả năng ngăn chặn ĐCSTQ sẽ cần 

thực hiện nhiều việc hơn thay vì chỉ thực hiện các lệnh trừng phạt, 

như các lệnh trừng phạt đang được áp dụng đối với Nga. Một phần 

trong quá trình chuẩn bị lâu dài của Bắc Kinh cho một cuộc đối đầu 

với Hoa Kỳ sẽ bao gồm các phương tiện để chuẩn bị chống lại các 

lệnh trừng phạt như vậy. “Do đó, một ngày nào đó, khi Hoa Kỳ công 

bố các lệnh trừng phạt dữ dội đối với chính quyền Trung Quốc, thì 

đã quá muộn, bởi vì điều đó có thể cũng đã quá muộn trong cuộc 

khủng hoảng Nga – Ukraine hiện nay.” 

Đại tá Steiner gợi ý: “Nếu chúng ta [Hoa Kỳ] định gửi thông điệp 

cho Trung Quốc, thì việc gửi thông điệp cần phải bắt đầu ngay bây 

giờ.” 

Theo Tiến sĩ Bryen, một khởi đầu tốt sẽ bao gồm việc tăng 

cường bố trí hải quân của Hoa kỳ ở Thái Bình Dương “để hành 

động răn đe bất kỳ động thái nào mà chế độ Trung Quốc có thể 

đang xem xét.” 

Ông tiếp tục, ngoài ra “việc phô trương sức mạnh này cần phải 

gây ấn tượng cho công chúng Mỹ, bởi vì quốc gia này có đủ luận 

điệu theo chủ nghĩa thất bại xuất phát từ Lầu Năm Góc và nhiều tổ 

chức tư vấn khác nhau.” 

Theo Tiến sĩ Bryen, việc kết luận chế độ Trung Quốc sẽ thắng 

trong bất kỳ cuộc xung đột nào ở Thái Bình Dương là “hoàn toàn vô 

nghĩa.” Việc rút ra kết luận này chỉ từ các trò chơi chiến tranh và 



các quá trình tổng hợp khác là một vấn đề rất nghiêm trọng, bởi vì 

nó làm tăng thêm thái độ chủ bại của Lầu Năm Góc và mức độ ra 

quyết định của Washington.” 

Tiến sĩ Bryen chỉ trích: “Điều đó rất phá hoại ngầm và rất tệ hại, 

và nó phải được sửa chữa.” 

Ông coi điều đó “rất nguy hiểm bởi vì Hoa Kỳ càng tỏ ra yếu 

đuối và thiếu quyết đoán, càng có nhiều khả năng chính quyền 

Trung Quốc sẽ được khuyến khích làm điều mà họ không nên làm.” 

Cả hai chuyên gia đều chỉ ra rằng Hoa Kỳ sẽ sớm chứng kiến 

ĐCSTQ trở nên gây hấn hơn. Tiến sĩ Bryen kết luận, nếu không làm 

gì để chống lại các hành động của chính quyền cộng sản Trung 

Quốc, “Đài Loan, Hoa Kỳ và các đồng minh của họ sớm muộn gì 

cũng sẽ gặp rắc rối nghiêm trọng.” 

5.- Điểm Tin Thế Giới 

Người phát ngôn chính phủ Nga nói nước này sẽ ngừng tấn 

công nếu Ukraine ngừng hành động quân sự, sửa hiến pháp để bảo 

đảm tính trung lập, thừa nhận Crimea là lãnh thổ của Nga và công 

nhận Donetsk và Luhansk là các lãnh thổ độc lập. Giới quan sát đã 

chỉ ra việc Nga không yêu cầu “phi phát xít hóa” Ukraine, tức thiết 

lập chế độ mới. 

Các nhà lãnh đạo Anh, Đức và Hà Lan đều tỏ ra thờ ơ trước 

tuyên bố của Mỹ là các đồng minh của họ đang xem xét cấm nhập 

khẩu dầu từ Nga. Hiện giá dầu thô Brent đã chạm 139 USD/thùng 

trong phiên mở cửa ngày thứ Hai trước khi chốt ở mức 120 USD. 

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nhiều lần kêu gọi cấm 

vận dầu mỏ Nga. 



Ukraine từ chối đề nghị của chính phủ Nga về việc thiết lập 

“hành lang nhân đạo” cho phép dân thường được sơ tán khỏi Kyiv 

và Kharkiv – vì Nga chỉ cho phép các “hành lang” này dẫn đến 

Belarus hoặc Nga. Đáng lẽ các tuyến đường này, xuất phát từ 

Mariupol và Sumi, sẽ phải đến các vùng khác của Ukraine. Đây là 

nỗ lực thứ ba để tổ chức di tản; sau khi hai thỏa thuận ban đầu đều 

thất bại vì giao tranh tiếp diễn. Người phát ngôn của ông Zelensky 

nói đề nghị của Nga là “hoàn toàn vô đạo đức.” 

Thị trưởng Lviv đã kêu gọi giúp đỡ hàng trăm nghìn người tị 

nạn đang trú ẩn hoặc có đi qua thành phố này trên hành trình đến 

miền tây Ukraine. Liên Hợp Quốc cho biết đã có 1,7 triệu người rời 

khỏi Ukraine trong vòng chưa đầy hai tuần qua, với hơn 1 triệu 

người đến Ba Lan, khoảng 53.000 người đến Nga và 400 người 

đến Belarus. 

Các công ty kế toán trong nhóm “Big Four,” bao gồm Deloitte, 

EY, KPMG và PricewaterhouseCoopers, đồng loạt tuyên bố ngừng 

kinh doanh tại Nga. Trước đó, ứng dụng chia sẻ video TikTok cũng 

hạn chế dịch vụ tại Nga. Công ty Trung Quốc cho biết họ “không có 

lựa chọn nào khác” trước luật “chống tin giả” của Nga, theo đó sẽ 

phạt bất kỳ ai phát tán thông tin trái ý Điện Kremlin. Netflix cũng 

đình chỉ hoàn toàn các dịch vụ của mình ở Nga. 

Anh cho biết sẽ viện trợ thêm 175 triệu bảng Anh (230 triệu 

USD) cho Ukraine, nâng tổng số viện trợ của nước này lên 400 triệu 

bảng Anh. Cho đến nay, Anh chỉ mới cấp 50 thị thực cho người tị 

nạn Ukraine. Còn Mỹ cho biết sẽ ban hành gói viện trợ nhân đạo, 

kinh tế và quân sự trị giá 10 tỷ USD cho Ukraine trong tuần này. 

Trong khi đó, ông chủ SpaceX Elon Musk đã đồng ý gửi thêm thiết 



bị đầu cuối cho internet vệ tinh Starlink, qua đó giúp nhiều người 

Ukraine truy cập internet hơn. 

Chính quyền Biden đề xuất thắt chặt quy định ô nhiễm đối với 

xe buýt và xe tải thương mại. Dự thảo luật này sẽ đặt ra mục tiêu 

cắt giảm đến 60% lượng khí thải nitrogen-oxide của năm quy chiếu 

2027 cho tới năm 2045. Các tin vắn khác: Công ty dầu khí quốc gia 

Libya cho biết một nhóm vũ trang ở nước này đã đóng cửa hai mỏ 

dầu, khiến sản lượng giảm 330.000 thùng một ngày. Nước này có 

trữ lượng dầu lớn nhất châu Phi và sản xuất tới 1,2 triệu thùng/ngày 

trong điều kiện bình thường. • Trong khi đó, Nga đe dọa can thiệp 

vào đàm phán khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran, và yêu cầu phải 

có đảm bảo bằng văn bản là các lệnh trừng phạt xoay quanh 

Ukraine sẽ không ảnh hưởng đến giao thương Nga-Iran. 

TIÊU ĐIỂM 

Tuyên bố của Blinken làm thị trường dầu chao đảo 

Giá dầu tăng vọt khi ngoại trưởng Mỹ nói nước ông đang thảo 

luận với châu Âu và các đồng minh về “khả năng cấm nhập khẩu 

dầu Nga.” Cụ thể, tuyên bố của Antony Blinken đã làm giá dầu thô 

Brent tăng lên gần 140 USD/thùng vào ngày 6 tháng 3 (sau đó giá 

có giảm, nhưng vẫn cao). 

Nguồn cung dầu đã eo hẹp từ trước khi Nga xâm lược Ukraine. 

Nhu cầu có giảm trong đại dịch nhưng đã phục hồi mạnh vào năm 

2021, trong khi đầu tư thấp cùng đứt gãy cung ứng do covid-19 

khiến sản lượng suy yếu trên toàn cầu. Ngoài ra, Nga là nước xuất 

khẩu xăng dầu lớn thứ hai thế giới, với tổng sản lượng xuất khẩu 

đạt tới 4,5 triệu thùng dầu thô và 2,5 triệu sản phẩm dầu mỗi ngày. 



Lệnh cấm vận dầu mỏ là vũ khí kinh tế cứng rắn nhất mà đến 

nay Mỹ chưa sử dụng. Hiện có nhiều công ty đang tránh mua dầu 

của Nga. Nhưng các lệnh trừng phạt từng bước trước đây, như đã 

áp đặt lên Iran, từng khiến thị trường hoảng loạn. Một lệnh cấm 

hoàn toàn sẽ làm khuynh đảo nền kinh tế toàn cầu. 

Hội nghị thượng đỉnh về nâng cao năng lực ứng phó đại 

dịch trong tương lai 

Thế giới sẽ phản ứng ra sao trước “Bệnh X,” tức tên gọi tạm 

thời cho danh sách các mầm bệnh tiềm năng hiện chưa được khoa 

học biết đến? Vào thứ Ba, Liên minh Đổi mới Tiềm lực Ứng phó 

trước Dịch bệnh (CEPI) sẽ cùng chính phủ Anh tổ chức hội nghị 

thượng đỉnh ở London để bàn về chuyện này. Trước sức tàn phá 

kinh tế-xã hội to lớn của SARS-CoV-2, Hội nghị Thượng đỉnh về 

Chuẩn bị cho Đại dịch Toàn cầu đặt ra mục tiêu giúp thế giới ứng 

phó nhanh hơn trong tương lai. 

Các chính phủ, cơ quan quốc tế, nhà khoa học, tổ chức phi 

chính phủ cũng như công ty dược phẩm đều muốn thảo luận về “kế 

hoạch 100 ngày” để phát triển nhanh chóng các loại vắc-xin, thuốc 

và phương pháp chẩn đoán an toàn hiệu quả để nhanh chóng ngăn 

chặn đại dịch trong tương lai. CEPI cần 3,5 tỷ đô la để thực hiện 

những ý tưởng này. Những người tổ chức cuộc họp kỳ vọng thu hút 

được công luận về viễn cảnh một đại dịch mới. Ngay cả khi đại dịch 

Covid-19 qua đi và cả thế giới chuyển sự chú ý sang Ukraine, đây 

vẫn là một nhiệm vụ quan trọng. 

The Economist công bố chỉ số bình đẳng giới về việc làm 



Bốn quốc gia Bắc Âu — Thụy Điển, Iceland, Phần Lan và Na 

Uy — một lần nữa đứng đầu chỉ số bình đẳng nữ quyền trong môi 

trường làm việc của The Economist. Chỉ số này đo lường vai trò và 

ảnh hưởng của phụ nữ trong lực lượng lao động ở các nước OECD. 

Nhật Bản và Hàn Quốc, nơi phụ nữ thường phải lựa chọn giữa gia 

đình hoặc sự nghiệp, xếp cuối cùng, trong khi Mỹ đứng thứ 20 trên 

tổng 29 quốc gia. 

Điểm của mỗi nước được tính theo mười chỉ số phụ, bao gồm 

chênh lệch lương theo giới, thời gian nghỉ phép của cha mẹ, chi phí 

chăm sóc con cái, trình độ học vấn và mức độ nữ giới nắm các vị 

trí chính trị và quản lý cấp cao. The Economist đặt nhiều trọng số 

hơn cho các chỉ số ảnh hưởng đến tất cả phụ nữ (chẳng hạn như 

tham gia lực lượng lao động) và ít hơn cho các chỉ số chỉ ảnh hưởng 

một số người (chẳng hạn như lương thai sản). Ngoài ra lương thai 

sản của người chồng cũng được ghi nhận. Các nghiên cứu đã chỉ 

ra rằng khi các ông bố nghỉ thai sản, các bà mẹ có xu hướng quay 

trở lại thị trường lao động, qua đó tăng số lao động nữ và giảm 

chênh lệch thu nhập giới. 

Tranh cử tổng thống Pháp bước vào giai đoạn cuối 

Thứ Ba này sẽ công bố danh sách ứng viên chính thức tranh 

cử tổng thống Pháp. Cuộc bầu cử bao gồm hai vòng, vào ngày 10 

và 24 tháng 4. Hôm qua, chủ tịch hội đồng hiến pháp Laurent Fabius 

đã xác nhận 12 ứng cử viên, với tất cả đều trình đủ 500 chữ ký của 

các quan chức dân cử. Trong số đó có tổng thống đương nhiệm 

Emmanuel Macron, người vừa tuyên bố tái tranh cử vào tuần trước. 



Có đến năm ứng viên cánh hữu. Họ bao gồm Valérie Pécresse 

trung hữu, Marine Le Pen theo chủ nghĩa dân tộc-dân túy và Eric 

Zemmour cực hữu. Ngoài ra còn có sáu ứng viên cánh tả, bao gồm 

Anne Hidalgo của đảng Xã hội, Yannick Jadot của đảng Xanh và 

Jean-Luc Mélenchon cực tả. Dự báo của The Economist đang đặt 

khả năng ông Macron vào vòng hai đến 99%. Hiện chiến dịch tranh 

cử chỉ còn là cuộc đua xem ai sẽ gặp ông Macron ở vòng cuối, nơi 

The Economist dự đoán ông tiếp tục giành chiến thắng. 
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Phần văn nghệ tiếp tục 

MUSIC – Bài 2, 3, 4, 5, 6, 7 

2. CÔ GÁI GIA LONG – TG Phượng Linh. TB Mỹ-Hạnh Huỳnh (VA). 

3. QUÁN NƯỚC QUÊ NGHÈO – TB Tiên  Nữ & Thanh Kiệt 

4. CHƯƠNG TRÌNH Y TẾ – Tên bài đọc - Hà-Vân/Jennifer Lê  

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

6. NẾU VẮNG ANH – TG Anh Bằng. Hòa âm: Nguyễn Anh Huy. TB Kim-

Phụng  

7. TRUYỆN ĐỌC – ĐƯỜNG DUY TÂN. Người đọc Đỗ Như. 

& BÀI HÁT TRẢ LẠI EM YÊU – TG Phạm Duy. TB Đỗ Như/Trịnh Tân 
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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. 

 


