
Chương Trình Phát Thanh của Nhà Việt Nam – Maryland, 

Bản Tin Cộng Đồng, 12/03/2022 

 

 
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 Bảy, 12 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. Đổi giờ vào ngày sáng Chủ Nhật 13 tháng Ba, 2022. 

2. Mỹ cắt giảm tình trạng trao đổi thương mại với Nga. Cấm 

nhập khẩu rượu, hải sản của nước này. 

3. Tổng thống Biden cho rằng tình trạng lạm phát ‘giá tăng vì 

ông Putin’. 

4. Goldman Sachs đóng cửa hoạt động kinh doanh tại Nga. 

5. Hai người chết, 9 người bị thương sau khi xe hơi lao vào 

chỗ ngồi ngoài trời tại nhà hàng ở thủ đô HTĐ. 

Tin Thế Giới 

6. Liên Âu loại trừ khả năng kết nạp nhanh Ukraina. 

7. IMF: Tăng trưởng kinh tế toàn thế giới sụt giảm vì chiến 

tranh Ukraina. 

8. Chiến tranh Ukraina: Các nước Baltic ngưng cấp visa cho 

công dân Nga. 

9. Philippines sẽ tiếp nhận lính Mỹ nếu khủng hoảng Ukraine 

lan đến châu Á. 



10. CIA: Trung cộng “bất an” trước tổn thất của Nga ở Ukraine, 

nhưng vẫn để mắt đến Đài Loan Nhật Bản tuyên bố sẵn 

sàng tham gia cùng Mỹ để trừng phạt Nga. 

11. Theo ước tính của Mỹ, số quân Nga bị giết ở Ukraine trong 

2 tuần nhiều hơn quân đội Mỹ trong toàn thời gian Chiến 

tranh Iraq 

Tin Việt Nam 

12. Tình trạng Covid-19 tại Việt Nam. 

13. Giá xăng tăng lần thứ 7, sát mức 30,000 đồng/lít. 

Tin Cuối Cùng 

14. Hạ viện Mỹ thông qua dự luật chi tiêu 1.5 ngàn tỷ USD, với 

13.6 tỷ USD viện trợ cho Ukraine. 

[Breaking News Sound] 

  



Thông Báo của Nhà VN:  

 

 

• Một số thông báo thêm từ anh HL (nếu có) 
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Kính thưa quý vị, sau đây là Thanh Nguyễn đến với bản tin Hoa 

Kỳ 

1.- Đổi giờ vào ngày sáng Chủ Nhật 13 tháng Ba, 

2022. 

Việc đổi giờ vào mùa xuân để tiết kiệm ánh sáng vào ban 

ngày của năm 2022 chính thức bắt đầu vào Chủ nhật, ngày 13 

tháng 3 lúc 2 giờ sáng, nghĩa là chúng ta di chuyển đồng hồ trước 

một giờ. Đối với hầu hết mọi người, điều này co. nghĩa là di 

chuyển đồng hồ trước một giờ trước khi đi ngủ vào tối thứ Bảy. 

Sự thay đổi này giúp cho chúng ta có nhiều giờ ban ngày hơn 

vào buổi chiều.  

2.- Mỹ cắt giảm tình trạng trao đổi thương mại với 

Nga. Cấm nhập khẩu rượu, hải sản của nước này. 

Tổng Thống Joe Biden hôm thứ Sáu tuyên bố Hoa Kỳ sẽ hạ 

cấp độ đáng kể quy chế thương mại với Nga để trừng phạt hành 

vi xâm lăng Ukraine, đồng thời cấm nhập khẩu hải sản, rượu và 

kim cương của Nga. 

Sự chuyển dịch thương mại rộng rãi, nhằm thu hồi quy chế 

“tối huệ quốc” đối với Nga, đang được thực hiện với sự phối hợp 

của Liên minh châu Âu và Nhóm 7 nước. 

"Thế giới tự do đang xích lại gần nhau để đối đầu với Putin, 

Tổng Thống Biden nói từ Phòng Roosevelt của Tòa Bạch Ốc. 



Việc tước bỏ quy chế tối huệ quốc khỏi Nga sẽ cho phép Mỹ 

và các đồng minh áp đặt mức thuế cao hơn đối với một số mặt 

hàng nhập khẩu của Nga, làm tăng sự cô lập của nền kinh tế 

Nga. 

Những thay đổi của Biden về tình trạng thương mại của Nga 

diễn ra khi áp lực của lưỡng đảng đang gây dựng ở Washington 

nhằm thu hồi cái được chính thức gọi là "liên hệ thương mại bình 

thường vĩnh viễn" với Nga. Tổng thống Ukraine Volodymyr 

Zelenskyy đã thúc ép Mỹ và các đồng minh thực hiện hành động 

chống lại Nga trong phát biểu trước Quốc hội vào cuối tuần qua. 

Nó diễn ra vài ngày sau khi Biden ra lệnh cấm nhập khẩu các 

sản phẩm dầu và khí đốt của Nga. 

Các hành động trong tuần này là hành động mới nhất đối 

với các lệnh trừng phạt đã làm tê liệt nền kinh tế Nga và là dấu 

hiệu cho thấy Mỹ và các đồng minh sẽ tiếp tục xử dụng khoản 

tiền có được để trả đũa Tổng thống Nga Vladimir Putin. Các biện 

pháp khác bao gồm việc đóng băng tài sản của ngân hàng trung 

ương, hạn chế xuất cảng và các biện pháp trừng phạt đối với các 

nhà tài phiệt Nga và gia đình của họ. Những công cụ tài chính 

này đã khiến đồng rúp của Nga mất 76% giá trị so với đồng đô 

la Mỹ trong tháng qua, gây ra lạm phát hủy diệt có thể làm xói 

mòn khả năng của Putin trong việc tiến hành một cuộc chiến kéo 

dài ở Ukraine. 

Biden, sau những nỗ lực ban đầu chậm chạp của Quốc hội nhằm 

thực hiện hành động thương mại chống lại Nga, đã đón nhận 

những nỗ lực của các nhà lập pháp để thực hiện điều đó vào thứ 

Sáu. 



Các lệnh trừng phạt trước đó đối với việc nhập khẩu dầu, 

khí đốt và than đá của Nga đã cắt đứt khoảng 60% lượng hàng 

hóa nhập cảng của Hoa Kỳ từ nước này. 

Quy chế tối huệ quốc đã là cơ sở cho thương mại toàn cầu, 

đảm bảo rằng các quốc gia trong Tổ chức Thương mại Thế giới 

được đối xử tương tự. Một số quốc gia trong WTO có những đặc 

quyền đặc biệt do địa vị của họ là các nền kinh tế đang phát triển. 

Nga sẽ gia nhập hàng ngũ của Cuba và Triều Tiên bằng cách 

không có quy chế MFN từ Hoa Kỳ. 

Thay vì mức thuế quan hiện tại, người mua hàng hóa của 

Nga sẽ phải trả mức thuế suất được thiết lập theo Đạo luật thuế 

quan Smoot-Hawley năm 1930, đạo luật này đã làm gián đoạn 

thương mại trong thời kỳ Đại suy thoái.  

Canada là đồng minh lớn đầu tiên của Mỹ xóa bỏ quy chế 

tối huệ quốc cho Nga vào tuần trước. 

3.- Tổng thống Biden cho rằng tình trạng lạm phát 

cho ‘giá tăng vì ông Putin’ 

Hôm thứ Năm (10/03), Tổng thống Joe Biden đã ra một 

tuyên bố cho rằng cuộc xâm lược Ukraine của ông Vladimir Putin 

như là chất xúc tác cho lạm phát giá cả, mà báo cáo Chỉ số Giá 

tiêu dùng (CPI) gần đây nhất cho biết là đang ở mức cao nhất 

hàng năm trong hơn bốn mươi năm. 

“Báo cáo lạm phát của ngày hôm nay là một lời nhắc nhở 

rằng ngân sách của người Mỹ đang bị căng ra do giá cả tăng và 

các gia đình bắt đầu cảm thấy tác động của việc giá tăng vì ông 

Putin,” Tổng thống Biden nói trong tuyên bố. “Một yếu tố góp 



phần lớn vào lạm phát trong tháng này là việc giá khí đốt và năng 

lượng tăng khi thị trường phản ứng với các hành động xâm lược 

của ông Putin. Như tôi đã nói ngay từ đầu, sẽ có những cái giá 

phải trả tại quê nhà khi chúng ta áp đặt các biện pháp trừng phạt 

gây hậu quả nặng nề để đáp trả cuộc chiến vô cớ của ông Putin, 

nhưng giờ đây người Mỹ có thể biết điều này: tổn thất mà chúng 

ta đang áp đặt lên ông Putin và những người dưới tay ông ta còn 

thảm khốc hơn nhiều so với chi phí mà chúng ta đang phải đối 

mặt.” 

Tuyên bố trên là phần trả lời cho những phát hiện hôm thứ 

Năm từ Cục Thống kê Lao động, vốn ghi nhận lạm phát giá ở 

mức 7.9% kể từ tháng 02/2021 trong tất cả chỉ số của các mặt 

hàng trong báo cáo Chỉ số Giá tiêu dùng (CPI) hàng tháng — tỷ 

lệ lạm phát hàng năm cao nhất kể từ tháng 01/1982. 

4.- Goldman Sachs đóng cửa hoạt động kinh 

doanh tại Nga 

Goldman Sachs cho biết họ sẽ đóng cửa hoàn toàn hoạt 

động tại Nga, như thế họ sẽ trở thành ngân hàng lớn đầu tiên ở 

Wall Street làm như vậy kể từ khi Nga xâm lăng Ukraine. 

Thông báo của Goldman được đưa ra sau khi Citigroup cho 

biết họ sẽ bắt đầu cắt giảm các hoạt động tại Nga. Nhưng quá 

trình đó có thể sẽ mất nhiều thời gian hơn vì Citi điều hành một 

chi nhánh ngân hàng tiêu dùng và ngân hàng doanh nghiệp bên 

trong nước này. 

Giống như các ngân hàng khác của Wall Street, Goldman 

đã điều hành một doanh nghiệp ngân hàng đầu tư nhỏ ở nước 



này trong vài năm qua. Ngân hàng này cho biết trong một tuyên 

bố hôm thứ Năm rằng họ có khoảng 650 triệu USD nợ của Nga. 

Ngân hàng là ngành mới nhất chịu áp lực cắt đứt liên hệ với 

Nga do chiến tranh. Nhưng không giống như các công ty sản 

xuất hàng hóa gửi đến Nga, các ngân hàng có các khoản cho 

vay, tiền gửi, và các mối quan hệ khách hàng hiện có cần thời 

gian để thu hồi hoặc bán tháo. 

5.- Hai người chết, 9 người bị thương sau khi xe 

hơi lao vào chỗ ngồi ngoài trời tại nhà hàng ở thủ 

đô HTĐ. 

Giám đốc EMS và Phòng cháy chữa cháy thủ đô HTĐ. John 

A. Donnelly cho biết những nhân viên cứu cấp đã đánh giá và 

vận chuyển nhiều nạn nhân sau khi một người lái xe lạc tay lái 

và lao vào các bàn bên ngoài Parthenon, một nhà hàng Hy Lạp 

và phòng chờ liền kề trong khu phố Chevy Chase gần tiểu bang 

Maryland. 

Một phát ngôn viên của cảnh sát D.C. cho biết hai phụ nữ 

đã chết vì vết thương của họ vào chiều thứ Sáu. Danh tính của 

họ không được tiết lộ ngay lập tức. 

Các viên chức cứu hỏa xác nhận, ít nhất 11 người bị thương 

khi vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 12 giờ 18 phút, 8 người trong 

số họ đã được vận chuyển đến các bệnh viện khác nhau. Năm 

người ban đầu được liệt kê trong tình trạng nguy kịch với những 

vết thương đe dọa tính mạng, bao gồm cả hai người phụ nữ sau 

đó đã tử vong. Ba người khác bị thương nhẹ đã được điều trị và 

về nhà ngay sau đó. 



Donnelly nói: “Điều này thật hiếm khi xảy ra, chúng tôi đã 

không gặp sự việc như thế này trong nhiều năm. Commander 

Duncan Bedlion từ Quận 2 của Sở Cảnh sát thành phố cho biết 

các nhà điều tra tin rằng một người đàn ông lớn tuổi đã mất kiểm 

soát chiếc xe SUV của mình khi đang đi về hướng bắc trên Đại 

lộ Connecticut và không có dấu hiệu cho thấy vụ va chạm là cố 

ý. 

Bedlion nói: “Tất cả các dấu hiệu cho thấy điều này thực sự 

là ngẫu nhiên. "Người điều khiển phương tiện đã lái một mình ... 

ông ta hợp tác với cảnh sát." 

Donnelly nói thêm, những người bị thương có độ tuổi từ 

khoảng 30 đến gần 80, và tất cả đều ngồi bên ngoài nhà hàng. 

Không có thiệt hại về kiến trúc đối với tòa nhà và không có ai bị 

mắc kẹt trong tai nạn. 

Cảnh sát D.C. vẫn đang làm việc để ghi nhận lại những 

khoảnh khắc trước khi vụ tai nạn xảy ra. Bedlion yêu cầu các 

thành viên của công chúng chứng kiến tai nạn, đặc biệt là những 

người quay được video tai nạn, xin iên lạc với cơ quan cảnh sát 

bằng cách gọi số 202-727-9099 hoặc nhắn tin 50411. 

 

[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. ANH VỀ MỘT CHIỀU MƯA – Tác giả: Anh Thy/Duy Khánh. – 

Hòa Âm Hoàng Cung Fa – TB Đèo Văn Sách. 

 

[Breaking News Sound] 

  



  

Kính thưa quý vị, sau đây là Kevin Phạm đến với bản tin Thế 

Giới. 

6.- Liên Âu loại trừ khả năng kết nạp nhanh 

Ukraina 

Tại cuộc họp thượng đỉnh Liên Hiệp Châu Âu (EU) tại lâu 

đài Versailles, ngoại ô Paris, hôm 10/03/2022, lãnh đạo 27 nước 

thành viên đã đồng ý  loại trừ mọi khả năng kết nạp nhanh 

Ukraina vào Liên Âu, nhưng vẫn mở cửa cho việc thắt chặt hơn 

liên hệ với Kiev. 

Đề nghị chính thức của Ukraina, hôm 28/02, muốn gia nhập 

Liên Hiệp Châu Âu nhanh nhất có thể là một chủ đề nhạy cảm 

đối với Liên Âu. Trong cuộc họp thượng đỉnh tại lâu đài Versailles 

hôm 10/3, lãnh đạo 27 nước đã loại trừ ý định kết nạp nhanh 

Kiev. Vấn đề đã được đồng ý  hoàn toàn. Pháp, chủ tịch luân 

phiên của EU, cũng như nhiều nước thành viên khác như Đức 

hay Hà Lan, đều khẳng định không thể có khả năng Ukraina gia 

nhập Liên Hiệp Châu Âu trong ngắn hạn. 

Tại cuộc họp, tổng thống Pháp Emmanuel Macron phát 

biểu : «  Liệu ta có thể mở thủ tục gia nhập (Liên Âu) cho một đất 

nước đang có chiến tranh ? Tôi không tin điều đó. Liệu ta phải 

đóng cửa và nói rằng không bao giờ ? Như thế là bất công ». 

Chủ đề trọng tâm của cuộc họp thượng đỉnh lần này là soạn 

thảo một chương trình đối phó về kinh tế và quân sự của Liên 

Hiệp Châu Âu, trước cú sốc Nga xâm lược Ukraina. Vấn đề được 



thảo luận là thoát khỏi sự lệ thuộc vào năng lượng hóa thạch của 

Nga và phát triển chiến lược quốc phòng chung của Liên Âu, 

cũng như củng cố kinh tế của Liên Âu. Cuộc họp lần này không 

đưa ra quyết định cụ thể nào, mà chỉ vạch ra phương hướng 

chính sách để phát triển trong thời gian tới.   

Vấn đề Ukraina gia nhập Liên Hiệp Châu Âu cũng đã được 

thảo luận. Về điểm này, các phát biểu đều theo cùng hướng : 

Đồng ý xích gần với Ukraina, nhưng sẽ không có thủ tục kết nạp 

đặc biệt và nhanh chóng. Không đóng cửa với Ukraina, nhưng 

27 nước thành viên cũng muốn làm dịu tình hình, sau yêu cầu 

mạnh mẽ của tổng thống Zelensky muốn sớm gia nhập Liên Âu. 

»   

7.- IMF: Tăng trưởng kinh tế toàn thế giới sụt 

giảm vì chiến tranh Ukraina 

Theo AFP, hôm qua, 10/03/2022, tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ 

Quốc tế (IMF), bà Kristalina Georgieva, đã cảnh báo là cuộc 

chiến tranh Ukraina đang làm giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế 

của toàn thế giới.   

Các nước đang phải chịu sức ép rất lớn về giá lương thực, 

năng lượng. Các gia đình cũng như doanh nghiệp đang 

hoang  mang lo lắng. Trước báo giới, lãnh đạo IMF phát biểu : « 

Tóm lại, chúng ta đang bị tác động khủng khiếp của cuộc chiến 

tranh ở Ukraina. Chúng ta thấy cuộc chiến có thể sẽ có tác động 

đến tương lai kinh tế toàn cầu ». Ngay từ khi chiến tranh Ukraina 

chưa xảy ra, IMF và Ngân Hàng Thế Giới đã dự báo tăng trưởng 

kinh tế thế giới sẽ giảm từ 5,9% năm 2021 xuống 4,4% trong năm 

2022. 



Kinh tế Nga bị suy giảm vì các trừng phạt ồ ạt của phương 

Tây, nhưng các nước ra lệnh trừng phạt cũng thiệt hại không 

nhỏ. Các chuyên gia đều nhận định, châu Âu sẽ là nơi bị tác động 

rõ nhất. Tăng trưởng kinh tế sẽ giảm và lạm phát gia tăng không 

kiểm soát được, vì giá cả nguyên vật liệu, nhiên liệu tăng vọt. 

Nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới, Trung cộng , dù vẫn duy trì 

liên hệ làm ăn với Nga, cũng sẽ bị thiệt hại bởi cuộc chiến tranh 

Ukraina. Hôm nay, 11/03, tại kỳ họp Quốc Hội Trung cộng  thủ 

tướng Lý Khắc Cường đã dự báo khó có thể duy trì được mức 

tăng trưởng cao trong thời gian tới và đây là thách thức lớn cho 

Trung cộng . Bắc Kinh đã đề ra mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 

nay là 5,5%. Đây là tốc độ thấp nhất từ 30 năm qua của Trung 

cộng. Năm ngoái Trung cộng đạt tăng trưởng 8,1%. 

Bên lề phiên họp Quốc Hội, được AFP đặt câu hỏi, thủ tướng 

Trung cộng tránh không trả lời về tác động có thể của cuộc chiến 

tranh Ukraina đối với kinh tế Trung cộng. 

Trung cộng cũng là đối tác thương mại lớn nhất của Ukraina, 

với 1/3 lượng ngô nhập khẩu của Trung cộng  đến từ Ukraina.  

8.- Chiến tranh Ukraina : Các nước Baltic ngưng 

cấp visa cho công dân Nga 

Cả ba nước vùng Baltic, sát biên giới với Nga, đều đã quyết 

định ngưng cấp thị thực nhập cảnh cho các công dân Nga, nhằm 

phản đối cuộc xâm lăng Ukraina.  

« Liệu người Nga có thể qua tắm hơi ở Narva, một thành 

phố của Estonia, ngăn cách với Nga bởi con sông cùng tên, được 

không ? Điều đó giờ là không thể nữa đối với du khách Nga, 



chừng nào cuộc chiến xâm lược Ukraina kéo dài, theo như tuyên 

bố của ngoại trưởng Estonia, được truyền thông nhà nước dẫn 

lại.   

Estonia là nước sau cùng trong số ba quốc gia vùng Baltic 

đưa ra quyết định như vậy. Litva và Latvia đã thông qua biện 

pháp này ngay từ đầu cuộc chiến, ngày 24/02. Chính quyền Litva 

thậm chí còn mở rộng biện pháp cấm visa nhập cảnh đối với các 

công dân Belarus.   

Đương nhiên, các loại thị thực nhập cảnh vì lý do nhân đạo, 

đến thăm gia đình hay để chữa bệnh vẫn sẽ được cấp. Những 

người Nga nào đã hiện diện ở những nước này cũng sẽ không 

bị trả về. Nhưng đây lại là thông tin được đại sứ quán Nga tại 

Estonia cho lan truyền trên các trang mạng xã hội.   

Giải thích với đài RFI, bà bộ trưởng Tư Pháp Estonia cho 

biết một cuộc điều tra của cảnh sát đang được mở ra về vụ loan 

tin đồn này. Đại sứ Estonia tại Nga đã được  triệu hồi về Riga để 

tham vấn. 

Nếu phải đưa ra một quyết định nào khác triệt để hơn, ba 

nước vùng Baltic này sẽ thực hiện chung. Điều này sẽ mang lại 

một trọng lượng nào đó cho biện pháp, nhất là đây là một vấn đề 

an ninh. » 

9.- Philippines sẽ tiếp nhận lính Mỹ nếu khủng 

hoảng Ukraine lan đến châu Á 

Theo Đài GMA dẫn lời Đại sứ Philippines tại Mỹ- Jose 

Manuel Romualdez, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte sẵn 



sàng mở cửa các cơ sở để tiếp nhận quân đội Mỹ nếu khủng 

hoảng Nga – Ukraine lan đến khu vực châu Á. 

Nhà ngoại giao này phát biểu với báo giới tại một diễn đàn 

truyền thông được tổ chức trực tuyến ngày 10/3: “Ông ấy nói 

rằng, nếu họ đề nghị hỗ trợ của Philippines, nếu tình thế ép buộc, 

Philippines sẽ sẵn sàng tham gia nỗ lực đó, đặc biệt là nếu khủng 

hoảng ở Ukraine lan đến châu Á. Philippines sẽ sẵn sàng mở 

cửa, đặc biệt với đồng minh Mỹ về việc sử dụng các cơ sở, bất 

cứ cơ sở nào họ có thể cần”. 

Bộ Ngoại giao Philippines và văn phòng tổng thống nước 

này chưa đưa ra bình luận liên quan. 

Philippines có Hiệp ước Phòng thủ chung (MDT) với Mỹ 

được ký kết vào năm 1951, quy định cả hai bên cần hành động 

để đáp lại mối đe dọa chung, trong trường hợp một trong hai bị 

tấn công vũ trang ở khu vực Thái Bình Dương. 

Đại sứ Romualdez gần đây đã gặp Tổng thống Duterte tại 

Manila. Ông cho biết tổng thống tỏ ý sẽ mở các căn cứ quân sự 

trước đây tại Clark, Pampanga và Subic ở Zamabales đối với 

Mỹ, nếu xảy ra “tình huống khẩn cấp”. 

Tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, Philippines nằm trong 140 

nước lên án hành động của Nga tại Ukraine, phản đối “việc sử 

dụng vũ lực đối với sự độc lập chính trị và toàn vẹn lãnh thổ của 

bất cứ quốc gia nào”. 

10.- CIA: Trung cộng “bất an” trước tổn thất của 

Nga ở Ukraine, nhưng vẫn để mắt đến Đài Loan 



Tại cuộc điều trần thường niên của Ủy ban Tình báo Hạ viện 

về các mối đe dọa trên toàn thế giới, Giám đốc CIA William Burns 

đã được yêu cầu bình luận về việc liệu mối liên quan giữa Nga 

và Trung cộng có còn bền chặt sau cuộc xâm lược Ukraine của 

Nga hay không.  

Ông Burns nói rằng mối liên quan giữa hai nước đã tiếp tục 

được củng cố kể từ năm 2019, nhưng ông cho rằng ông Tập và 

giới lãnh đạo Trung cộng “có chút bất an với những gì họ đang 

thấy ở Ukraine. Họ không lường trước được những khó khăn 

đáng kể mà người Nga sẽ đụng độ.” 

“Vì ông Tập và ông Putin từng tuyên bố khi bắt đầu Thế vận 

hội Mùa đông ở Bắc Kinh rằng ‘tình hữu nghị giữa hai quốc gia 

không có giới hạn,’ giới lãnh đạo Trung Quốc không yên tâm 

trước những tổn hại về danh tiếng có thể xảy ra do sự liên kết 

chặt chẽ của họ với Tổng thống Putin,” ông Burns tiếp tục. 

Ông lưu ý rằng hiện Nga đang phải gánh chịu những hậu 

quả kinh tế từ các lệnh trừng phạt, trong khi Trung cộng  có tốc 

độ tăng trưởng hàng năm thấp nhất trong hơn ba thập kỷ, khiến 

Bắc Kinh cảm thấy bất an về tác động đối với nền kinh tế toàn 

cầu.  

Ông Burns nói rằng Trung cộng cũng lấy làm lo ngại với cách 

mà ông Putin đã “thúc đẩy châu Âu và Mỹ xích lại gần nhau hơn,” 

qua đó làm đảo ngược nỗ lực của Bắc Kinh nhằm chia rẽ mối 

liên hệ giữa Mỹ và EU. 

Sau đó, ông Burns được hỏi rằng với các hậu quả kinh tế 

mà Nga phải gánh chịu sau cuộc xâm lược Ukraine, liệu điều này 



có mở ra cơ hội nào cho một “cuộc đối thoại hiệu quả hơn” giữa 

Mỹ và Trung cộng về Đài Loan hay không.  

Ông Burns trả lời ông không thấy điều này có ảnh hưởng 

theo cách như vậy: “Tôi sẽ không đánh giá thấp Chủ tịch Tập và 

quyết tâm của lãnh đạo Trung cộng đối với Đài Loan.” 

Ông nói rằng các nhà lãnh đạo Trung Quốc đã “ngạc nhiên 

và bất an ở một mức độ nào đó trước những gì họ đã thấy tại 

Ukraine trong 12 ngày qua. Tất cả mọi thứ, từ sự quyết liệt trong 

phản ứng phương Tây, hay sự chống trả của người Ukraine, cho 

đến màn trình diễn tương đối kém cỏi của quân đội Nga.” 

Khi được hỏi thêm rằng liệu điều này có mang lại lợi ích cho 

Đài Loan hay không, ông Burns nói, “Không, tôi nghĩ rằng nó có 

tác động đến tính toán của Trung cộng đối với Đài Loan, và đó 

là điều mà chúng tôi chắc chắn sẽ tiếp tục lưu ý một cách cẩn 

thận.” Tuy nhiên, ông không giải thích chi tiết tác động đó có thể 

là gì. 

11.- Theo ước tính của Mỹ, số quân Nga bị giết ở 

Ukraine trong 2 tuần nhiều hơn quân đội Mỹ 

trong toàn thời gian Chiến tranh Iraq 

Các lực lượng Nga tiếp tục xâm nhập vào miền nam 

Ukraine, nhưng một số chuyên gia quân sự dường như cho rằng 

cuộc chiến đang diễn ra rất thuận lợi đối với Nga. Một quan chức 

Hoa Kỳ nói với CBS News hôm thứ Tư, đưa ra ước tính của Hoa 

Kỳ vào khoảng 5.000 đến 6.000 quân Nga bị giết trong chiến 

dịch. Con số đó có thể so sánh với tổn thất trong các trận chiến 

trong Thế chiến thứ hai, quan chức Mỹ cho biết. Như Jacqui 



Heinrich của Fox News ghi nhận, "còn nhiều hơn cả số người Mỹ 

bị giết trong Chiến tranh Iraq." 

Ước tính của Hoa Kỳ là khoảng một nửa giữa 500 thương 

vong của Nga mà Moscow tuyên bố và 12.000 người Nga bị 

Ukraine tuyên bố. Ước tính của tình báo Mỹ cũng đưa ra con số 

thương vong của Ukraine là 2.000 đến 4.000 quân thiệt mạng 

cộng với hàng trăm hoặc hàng nghìn dân thường bị giết. 

Các lực lượng Ukraine tiếp tục tiêu diệt một đoàn xe quân 

sự Nga dài 40 dặm đang bị đình trệ ở phía bắc Kyiv, và "hiệu quả 

bất ngờ" của hệ thống phòng không Ukraine đã hạn chế hoạt 

động không quân của Nga, Bộ Quốc phòng Anh cho biết vào đầu 

ngày thứ Năm, trong đánh giá tình báo công khai mới nhất của 

họ. Và khi thương vong của Nga ngày càng gia tăng, bao gồm 

cả trong số quân lính nhập ngũ, Tổng thống Nga Vladimir Putin 

"sẽ buộc phải thu hút từ các Lực lượng vũ trang Nga và các 

nguồn khác để thay thế cho những tổn thất của mình." 

"Putin thực sự tin rằng mọi người sẽ chào đón (người Nga) 

bằng hoa. Thay vào đó, họ được gặp gỡ với cocktail Molotov", 

nhà ngoại giao Ukraine Volodomyr Shalkivskyi cho biết tại Câu 

lạc bộ Báo chí Quốc gia của Australia hôm thứ Năm. Ông nói 

thêm: "Các binh sĩ Nga tiến vào Ukraine không có đạn hoặc thực 

phẩm. "Bạn không thể thắng một cuộc chiến chống lại một dân 

tộc tự do quyết tâm chiến đấu cho tự do của họ. Không đời nào 

chúng tôi bỏ cuộc." 

 

[Breaking News Sound] 

 



 

 

Thưa quý vị, trước khi chương trình chuyển đển những phần cuối 

cùng của chương trình phát thanh hôm nay, 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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Kính thưa quý vị, sau đây là Thanh Nguyễn trở lại với bản tin 

Việt Nam 

12.- Tình trạng Covid-19 tại Việt Nam 

Việt Nam ngày 11/3 ghi nhận tổng cộng hơn 188,000 trường 

hợp nhiễm mới, 71 trườn hợp tử vong, hơn 75,000 trường hợp 

khỏi bệnh. 

Tổng hơn 188,000 trường hợp nhiễm trong ngày, gần 

113,000 F0 cộng đồng 

Tối 11/3, Bộ Y tế thông báo về 169,114 trường hợp nhiễm 

mới gồm 24 trường hợpnhập cảnh và 169,090 trường hợp ghi 

nhận tại 61 tỉnh/thành, trong đó có 112,937 trường hợp nhiễm 

cộng đồng. 

Ngoài ra, Vĩnh Phúc đăng ký bổ sung thêm 19,326 trường 

hợp nhiễm mới, nâng tổng số F0 trong ngày tại Việt Nam lên 

188,440 ca. 

Trong ngày 11/3, Việt Nam có 74,857 bệnh nhân khỏi bệnh, 

71 trường hợp tử vong, số trường hợp nặng đang điều trị là gần 

4,000 trường hợp, trong đó có 442 trường hợp thở máy và 3 

trường hợp ECMO. 

Tính từ đầu mùa dịch đến nay, Việt Nam có gần 5.449 triệu 

trường hợp nhiễm. Hiện có 41,228 trường hợp tử vong, hơn 

2.983 triệu bệnh nhân khỏi bệnh. 



13.- Giá xăng tăng lần thứ 7, sát mức 30,000 

đồng/lít 

Tại kỳ điều chỉnh hôm 11/3, Liên Bộ Tài chính – Công 

Thương đã tăng giá bán lẻ xăng dầu nội địa lên mức rất cao, từ 

gần 3,000 đến gần 4,000 đồng một lít, tùy loại. Đây là lần thứ 7 

xăng dầu tăng giá. 

Cụ thể, bắt đầu từ 15h cùng ngày, xăng E5 RON 92 và RON 

95 tăng gần 3,000 đồng một lít, lần lượt lên mức 28,980 đồng/lít 

và 29,820 đồng một lít, tương đương khoảng 5 đô la một gallon 

tại Hoa Kỳ. 

Giá các loại dầu tăng rất cao, gần 4,000 đồng một lít, còn 

dầu mazut tăng hơn 2,500 đồng một kg. Sau điều chỉnh giá dầu 

lần lượt được niêm yết ở mức: dầu diesel 25,260 đồng một lít, 

dầu hỏa 23,910 đồng một lít; dầu mazut 20,980 đồng một kg. 

Tại kỳ này, Quỹ bình ổn được chi mạnh cho xăng từ 750 

đồng đến 1,000 đồng một lít; dầu diesel 1,500 đồng một lít còn 

dầu hỏa là 300 đồng một lít. 

 

  



 

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.. 

14.- Hạ viện thông qua dự luật chi tiêu 1.5 ngàn tỷ 

USD, với 13.6 tỷ USD viện trợ cho Ukraine 

Hôm thứ Tư (09/03), Hạ viện Hoa Kỳ đã bỏ phiếu thông qua 

dự luật chi tiêu bao gồm nhiều mục đích (omnibus) trị giá 1.5 

ngàn tỷ USD, trong đó bao gồm 13.6 tỷ USD tiền viện trợ cho 

Ukraine và các đồng minh Âu Châu, và sẽ tài trợ cho chính phủ 

liên bang đến tháng 30/09/2022. 

Vài giờ trước đó, các nhà lập pháp của Đảng Dân Chủ đã 

loại bỏ khoản viện trợ COVID-19 trị giá 15.6 tỷ USD ban đầu của 

dự luật này, đánh dấu một bước thụt lùi lớn đối với chính phủ 

Tổng thống Biden, vốn đã thúc đẩy trong nhiều tuần để khoản 

tiền bổ sung này được thông qua. 

Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi (Dân Chủ-California) đã gọi 

quyết định từ bỏ điều khoản này là “đau lòng”. Đảng Cộng Hòa 

đã yêu cầu cắt giảm khoản viện trợ cho các tiểu bang này để tài 

trợ cho sáng kiến mới. 

“Chúng ta đang có một cuộc chiến ở Ukraine,” bà Pelosi nói 

với các phóng viên, giải thích sự cấp bách mà các thành viên 

Đảng Dân Chủ cảm thấy khi nhượng bộ trong thương lượng với 

Đảng Cộng Hòa. “Chúng tôi có công việc quan trọng mà chúng 



tôi đang làm ở đây.” Bà cho biết với việc Thượng viện chia đều 

theo tỷ lệ 50-50 thì đảng của bà cần ít nhất 10 phiếu từ Đảng 

Cộng Hòa để thông qua dự luật, vì vậy các thành viên Đảng Dân 

Chủ “sẽ hiểu rằng cần phải có sự thỏa hiệp.” 

Dự luật tổng quát đã được Hạ viện thông qua trong hai cuộc 

biểu quyết riêng biệt. Các chương trình an ninh của biện pháp 

này đã được chấp thuận với tỷ lệ áp đảo 361-69, phần còn lại 

được chấp thuận với tỷ lệ 260-171, vấp phải sự phản đối từ hầu 

hết các thành viên Đảng Cộng Hòa.   

Khoản viện trợ Ukraine bao gồm 6.5 tỷ USD chi phí cho việc 

điều quân và gửi vũ khí của Hoa Kỳ tới Đông Âu cùng với việc 

trang bị cho các lực lượng đồng minh ở đó để ứng phó với cuộc 

xâm lược của Tổng thống Nga Vladimir Putin do ông phát động 

hôm 24/02. 

Sẽ có thêm 6.8 tỷ USD nữa dành cho việc chăm sóc người 

tị nạn và cung cấp viện trợ kinh tế cho các đồng minh, và trợ giúp 

thêm cho các cơ quan liên bang thực thi các biện pháp trừng 

phạt kinh tế đối với Nga cũng như bảo vệ khỏi các mối đe dọa 

an ninh mạng tại quê nhà. 

Con số này cao hơn con số mà ban đầu chính phủ Tổng 

thống Biden yêu cầu, 6.5 tỷ USD, và cao hơn con số 10 tỷ USD 

trong yêu cầu chính thức của Tòa Bạch Ốc gửi Quốc hội. 

Hôm thứ Ba (08/03), Lãnh đạo Thiểu số Thượng viện Mitch 

McConnell (Cộng Hòa-Kentucky) cho biết gói viện trợ của Quốc 

hội dành cho Ukraine và các đồng minh Đông Âu của quốc gia 

này là 14 tỷ USD. Ông chỉ trích tốc độ mà gói viện trợ được thông 

qua. 



Dân biểu Tom Cole (Cộng Hòa-Oklahoma), Lãnh đạo Đảng 

Cộng Hòa trong Ủy ban Nội quy Hạ viện, gọi dự luật trị giá 1.5 

ngàn tỷ USD này là một “sự thỏa hiệp hợp lý” và nói rằng chi tiêu 

quốc phòng bổ sung trong dự luật này “rõ ràng là cần thiết sau 

hành động xâm lược vô cớ của ông Vladimir Putin đối với 

Ukraine.” 

Khoảng 730 tỷ USD cũng đã được phân bổ cho chi tiêu quân 

sự của Bộ Quốc phòng, và 125 tỷ USD nữa sẽ được chuyển cho 

Bộ Cựu Chiến Binh. 

Dự luật này sẽ tăng chi tiêu cho dinh dưỡng trẻ em và chăm 

sóc trẻ em, thực thi pháp luật địa phương, cải thiện băng thông 

rộng ở các vùng nông thôn, hỗ trợ giáo dục cho sinh viên khuyết 

tật và các trường Đại học và Cao đẳng trước kia từng dành cho 

người Mỹ gốc Phi Châu. 

Dự luật chi tiêu vẫn cần được Thượng viện thông qua. Lãnh 

đạo Đa số Chuck Schumer (Dân Chủ-New York) cho biết ông hy 

vọng sẽ thông qua đạo luật trước thứ Sáu (11/03) để ngăn chặn 

chính phủ đóng cửa. 

[Breaking News Sound] 

  



 

Phần văn nghệ tiếp tục 

MUSIC – Bài 3, 4, 5 

3. NGƯỜI YÊU CỦA LÍNH – TG Trần Thiện Thanh – TB Lan Ly / 

Phương Vy  

4. NỐI LẠI TÌNH XƯA  –  TG Ngân Giang. TB Nhất Lĩnh. 

5. NẾU XA NHAU – TG Đức Huy – TB Hồng Nhân  

6. TIẾNG MƯA ĐÊM – TG Đức Huy – TB Anh-Thoại 

 

[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. 

 

 


