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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, 16 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. Nga cấm nhập cảnh đối với Tổng thống Mỹ và Thủ tướng 

Canada. 

2. Mỹ gấp rút cấp 200 triệu đôla giá trị vũ khí cho Ukraine phòng 

thủ. 

3. Thượng nghị sĩ tìm hiểu Bệnh tật tăng vọt trong Cơ sở dữ liệu 

Quân đội. 

4. Chính phủ Hoa Kỳ, Pfizer ‘đều đồng ý’ trì hoãn quyết định về 

vaccine COVID-19 cho trẻ em. 

Tin Thế Giới 

5. Điểm Tin Thế Giới. 

6. Tiêu Điểm Thế Giới trong tuần 

 

[Breaking News Sound] 

  



Thông Báo của Nhà VN:  

 

 

• Thông báo Ủy lạo Ukraine 

• 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.- Nga cấm nhập cảnh đối với Tổng thống Mỹ và 

Thủ tướng Canada 

Nga ngày 15/3 loan báo đưa tên Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thủ 

tướng Canada Justin Trudeau cùng hàng chục quan chức cao cấp 

của Mỹ vào danh sách cấm nhập cảnh Nga. 

Ngoài Tổng thống Biden, các quan chức Mỹ có tên trong danh 

sách bao gồm Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin, Giám đốc CIA 

William Burns, Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan và cựu ngoại 

trưởng Mỹ Hillary Clinton. 

Lệnh cấm này đáp trả các chế tài mà Washington đã áp đặt lên 

các giới chức Nga. Bộ Ngoại giao Nga sau đó còn bổ sung tên ông 

Trudeau vào danh sách các cá nhân bị chế tài. 

Các biện pháp này dường chủ yếu mang tính tượng trưng, Bộ 

Ngoại giao Nga nói vẫn giữ các mối quan hệ chính thức và nếu cần 

sẽ đảm bảo các liên lạc cấp cao với những người trong danh sách 

có thể diễn ra. 

2.- Mỹ gấp rút cấp 200 triệu đôla giá trị vũ khí cho 

Ukraine phòng thủ 

Mỹ ngày thứ Bảy cho biết họ sẽ gấp rút cung cấp thêm 200 

triệu đôla vũ khí nhỏ, vũ khí chống tăng và phòng không cho 

Ukraine, trong lúc các quan chức Ukraine thỉnh cầu cung cấp thêm 



trang thiết bị để phòng thủ trước những đợt pháo kích dữ dội của 

lực lượng Nga. 

Tòa Bạch Ốc cho biết Tổng thống Joe Biden ngày thứ Bảy cho 

phép cấp thêm viện trợ an ninh bổ sung, mở đường cho việc vận 

chuyển "ngay lập tức" trang thiết bị quân sự mới tới Ukraine, một 

quan chức chính quyền cao cấp cho biết, theo Reuters. 

Quyết định của ông Biden nâng tổng số tiền viện trợ an ninh 

của Mỹ cung cấp cho Ukraine lên tới 1,2 tỉ đôla kể từ tháng 1 năm 

2021 và lên tới 3,2 tỉ đôla kể từ năm 2014, khi Nga sáp nhập bán 

đảo Crimea của Ukraine, theo các quan chức chính quyền cao cấp. 

Trong một thông tri gửi tới Ngoại trưởng Antony Blinken, ông 

Biden chỉ thị cấp tới 200 triệu đôla vốn được phân bổ thông qua 

Đạo luật Hỗ trợ Nước ngoài cho quốc phòng Ukraine. 

Ngân khoản này có thể được sử dụng cho vũ khí và các vật 

phẩm khác từ kho dự trữ của Bộ Quốc phòng, cũng như giáo dục 

và đào tạo quân sự để giúp Ukraine chống lại cuộc xâm lược của 

Nga, giờ đã sang tuần thứ ba. 

"Viện trợ quân sự sẽ được cấp ngay lập tức cho Ukraine, bao 

gồm các hệ thống chống thiết giáp, phòng không và vũ khí nhỏ để 

hỗ trợ các lực lượng phòng thủ tuyến đầu của Ukraine," một quan 

chức phát biểu với điều kiện ẩn danh, Reuters cho biết. 

Lầu Năm Góc từ chối bình luận, đề nghị chuyển các câu hỏi 

cho Tòa Bạch Ốc và Bộ Ngoại giao, Reuters nói thêm. 

Ukraine đã yêu cầu cung cấp thêm vũ khí chống tăng Javelin 

và phi đạn Stinger để bắn hạ máy bay. 



Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine, Dmytro Kuleba, ngày thứ Bảy 

nhấn mạnh Ukraine cần thêm quân nhu trong một cuộc phỏng vấn 

với tổ chức phi lợi nhuận Renew Democracy Initiative. 

Mỹ đã vài lần rút từ kho dự trữ vũ khí của mình để cung cấp 

cho Ukraine, bắt đầu từ mùa thu năm 2021 và sau đó một lần nữa 

vào tháng 12 và tháng 2. 

Theo Lầu Năm Góc, lô vũ khí gần đây nhất mà Mỹ cung cấp 

vào tháng 2 bao gồm vũ khí chống thiết giáp, vũ khí cỡ nhỏ, giáp 

thân và nhiều loại đạn dược khác nhau, cũng như các hệ thống 

phòng không. 

Đêm ngày thứ Năm, Quốc hội Mỹ thông qua khoản viện trợ 

khẩn cấp trị giá 13,6 tỉ đôla cho Ukraine như một phần của gói chi 

tiêu trị giá 1,5 ngàn tỉ đôla để tài trợ cho hoạt động của chính phủ 

Mỹ cho đến tháng 9. 

3.- Mỹ: Thượng nghị sĩ tìm hiểu Bệnh tật tăng vọt 

trong Cơ sở dữ liệu Quân đội 

Một thượng nghị sĩ Mỹ đang tìm kiếm thêm thông tin về sự gia 

tăng tỉ lệ bệnh tật được báo cáo trong cơ sở dữ liệu y tế của quân 

đội Mỹ. 

Thượng nghị sĩ Ron Johnson (Đảng Cộng hòa - Bang 

Wisconsin) đã đề nghị Unissant — công ty quản lý Cơ sở Dữ liệu 

Dịch tễ Y tế Quốc phòng (DMED) của quân đội Mỹ — cho biết chi 

tiết về cách công ty này vận hành DMED. 

Theo dữ liệu trên DMED, trong quân đội Mỹ đã có sự gia tăng 

đột biến của nhiều loại bệnh khác nhau trong năm 2021. Quân đội 

Mỹ đã thừa nhận các số liệu này, nhưng khẳng định rằng, dữ liệu 



bị báo cáo thiếu trong những năm 2016-2020, còn năm 2021 thì dữ 

liệu là đúng, do đó nhìn có vẻ như năm 2021 có sự gia tăng đột 

biến.  

Quân đội "đã tắt DMED, để xác định và sửa chữa nguyên nhân 

gốc rễ của việc dữ liệu bị sai", một phát ngôn viên quân đội nói với 

tờ Epoch Times vào tháng Hai. 

Thượng nghị sĩ Johnson được thông báo sau đó rằng, quân 

đội đã tạo và duy trì một bản sao lưu đầy đủ của DMED để đáp ứng 

yêu cầu gìn giữ dữ liệu. Nhưng quân đội phần lớn đã không cung 

cấp được phản hồi thích hợp cho ba bức thư gửi cho các quan chức 

Lầu Năm Góc, theo như thượng nghị sĩ Johnson cho biết. 

Vì Bộ Quốc phòng Mỹ "thiếu minh bạch", nên Thượng nghị sĩ 

Johnson đã quay sang Unissant, theo như ông nói trong bức thư 

ngày 7/3 (pdf) gửi cho Giám đốc điều hành công ty này — Manish 

Malhotra. 

Thượng nghị sĩ Johnson đặt câu hỏi, liệu Unissant có biết về 

các vấn đề với dữ liệu trên DMED không. 

"Nếu biết, thì những vấn đề đó là gì, những vấn đề đó được 

phát hiện khi nào, ai đã phát hiện ra những vấn đề đó, và Unissant 

đã thông báo những vấn đề đó cho Bộ Quốc phòng đến mức độ 

nào?", trong thư nêu rõ. Bức thư cũng yêu cầu Unissant cung cấp 

danh sách tất cả các trường hợp khác có vấn đề trên DMED, và tất 

cả các liên lạc giữa Unissant và Bộ Quốc phòng Mỹ mà có liên quan 

đến DMED kể từ ngày 1/8/2021. 

Thượng nghị sĩ Johnson muốn Unissant cung cấp các thông 

tin và hồ sơ trước ngày 21/3. 



Unissant và Bộ Quốc phòng Mỹ đã không trả lời đề nghị bình 

luận. 

Thượng nghị sĩ Johnson trước đây đã viết thư cho Bộ trưởng 

Quốc phòng Lloyd Austin, nhằm yêu cầu trả lời vấn đề dữ liệu bệnh 

tật tăng vọt trong quân đội Mỹ. Trong thư trích dẫn số liệu do các 

bác sĩ trong Quân đội Mỹ giao cho luật sư Thomas Renz, cho thấy 

Tăng huyết áp tăng 2.181%, Các bệnh thần kinh tăng 1.048%, Ung 

thư thực quản tăng 894%, Hội chứng Guillain-Barre tăng 551%, Vô 

sinh nữ tăng 472% trong năm 2021, so với mức bình quân 5 năm 

2016-2020. 

Thượng nghị sĩ Johnson thấy lo ngại vì DMED đã bị Bộ Quốc 

phòng tắt đi, ngay sau khi ông yêu cầu rằng tất cả các hồ sơ đề cập, 

liên quan đến, hoặc được báo cáo cho DMED phải được lưu giữ. 

4.- Chính phủ Hoa Kỳ, Pfizer ‘đều đồng ý’ trì hoãn 

quyết định về vaccine COVID-19 cho trẻ em 

Hôm 13/03, Giám đốc điều hành của Pfizer cho biết, chính phủ 

Hoa Kỳ và Pfizer đã đạt được thỏa thuận để trì hoãn quyết định cấp 

phép của Hoa Kỳ đối với loại vaccine COVID-19 dành cho trẻ em 

dưới 6 tháng tuổi của công ty này. 

“Tất cả chúng tôi đều đồng ý rằng sẽ tốt hơn nếu chúng tôi đợi 

[phác đồ] ba liều [của vaccine] này được ra mắt,” Giám đốc điều 

hành Albert Bourla nói trên chương trình “Face the Nation” của đài 

CBS. 

Pfizer và đối tác BioNTech của họ đang thử nghiệm vaccine 

của họ trên trẻ em từ 6 tháng đến 4 tuổi nhưng hồi cuối năm 2021 

đã thông báo rằng họ đang mở rộng thử nghiệm lâm sàng với [phác 



đồ] ba liều vì phác đồ sơ khởi hai liều không kích hoạt phản ứng 

miễn dịch đầy đủ ở một số trẻ. 

Thay vì chờ đợi quá trình thử nghiệm mở rộng hoàn tất, Cục 

Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) ngay sau đó đã 

yêu cầu Pfizer cung cấp dữ liệu về loại vaccine đó. Do sự gia tăng 

đột biến các ca COVID-19 và các ca nhập viện với biến thể Omicron 

của chủng virus này, nên các cơ quan quản lý đang xem xét mở 

rộng cấp phép sử dụng khẩn cấp đối với mũi chích cho nhóm dân 

số nhỏ tuổi này. 

Các quan chức dường như đã sẵn sàng để cấp phép mở rộng 

vào tháng Hai, nhưng vài ngày trước cuộc họp định trước của ban 

cố vấn vaccine, họ đã thông báo tạm hoãn quyết định này. 

“Dữ liệu mà chúng tôi thấy đã khiến chúng tôi nhận ra rằng 

chúng tôi cần xem dữ liệu của liều thứ ba, ở trong cuộc thử nghiệm 

đang diễn ra này, để đưa ra quyết định là chúng tôi có thể tiếp tục 

thực hiện việc cấp phép hay không,” Tiến sĩ Peter Marks, giám đốc 

Trung tâm Nghiên cứu và Đánh giá Sinh học của FDA, nói với các 

phóng viên qua điện thoại. Ông cho biết ông hy vọng hành động 

này sẽ “trấn an” mọi người rằng FDA “đang bảo đảm bất kỳ thứ gì 

mà chúng tôi chấp thuận đều có tính an toàn và hiệu quả mà mọi 

người đã kỳ vọng từ việc đánh giá điều chỉnh của chúng tôi đối với 

các sản phẩm y tế.” 

Các quan chức FDA đã từ chối cung cấp thêm thông tin chi tiết 

về lý do hoãn. Tiến sĩ Scott Gottlieb, cựu giám đốc FDA, người ở 

trong hội đồng quản trị của Pfizer, cho biết điều này xuất phát từ 

“một số lượng thấp về tổng thể các ca nhiễm trong thử nghiệm lâm 

sàng”. 



Ông nói: “Hầu hết trẻ em không có triệu chứng COVID.” 

Hôm 13/03, khi được hỏi về tình hình, ông Bourla cho biết các 

quan chức FDA “rất muốn” công ty gửi dữ liệu qua, nhưng các giám 

đốc điều hành của Pfizer “hơi lưỡng lự trong việc nộp [dữ liệu] hai 

liều, vì chúng tôi cảm thấy [phác đồ] ba liều là những gì trẻ em sẽ 

cần.” 

Cuối cùng, các bên đã đi đến thỏa thuận, theo vị giám đốc điều 

hành này. 

“Có vaccine là một chuyện, ngoài ra phải có một bức tranh rõ 

ràng cho các bậc cha mẹ mà tất cả các nhà khoa học, rằng tất cả 

họ đều đồng tình — CDC, FDA, ngành công nghiệp, học viện — 

rằng đây là điều đúng đắn cần làm cho trẻ em,” ông Bourla nói, và 

nói thêm rằng ông tin phác đồ ba liều “có thể sẽ cung cấp một bộ 

bằng chứng rất mạnh mẽ khiến mọi người đều đồng ý.” 

Một số chuyên gia đã đặt nghi vấn về sự cần thiết phải có 

vaccine ở trẻ nhỏ, lưu ý về hiệu quả giảm dần ở những trẻ lớn hơn 

— những trẻ từ 12 đến 17 tuổi đã được khuyên nên chích liều thứ 

ba vì sự suy giảm đó — khả năng xảy ra các tác dụng phụ, và thực 

tế là khả năng có các ca COVID-19 có triệu chứng hoặc nghiêm 

trọng ở trẻ em ít hơn khi so với các nhóm tuổi lớn hơn. 

Những người khác nói rằng lợi ích của vaccine — mức độ bảo 

vệ đến một chừng mực nào đó, ngay cả khi là không đáng kể, chống 

lại việc lây nhiễm, và bảo vệ mạnh mẽ hơn chống lại việc bị bệnh 

nặng – lớn hơn các rủi ro, và rằng trẻ em nên có được sự bảo vệ 

đó. 

Ông Bourla cho biết dữ liệu về cách thức hoạt động của phác 

đồ ba liều cho trẻ dưới 6 tháng tuổi có thể sẽ khả dụng vào tháng 



Tư, và việc cấp phép có thể thực hiện vào tháng Năm, “nếu nó [phác 

đồ điều trị] khởi tác dụng.” 

Các cơ quan quản lý, “tôi chắc chắn, sẽ cố gắng hết sức để 

đánh giá chúng một cách nhanh chóng,” ông nói, “và chúng tôi sẽ 

sẵn sàng cho việc sản xuất.” 

 

[Breaking News Sound] 

 

 

 

Thưa quý vị, trước khi chương trình chuyển sang phần điểm 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. BÊN EM ĐANG CÓ TA - Nhạc Trúc Hồ. Lời Trầm Tử Thiêng. TB 

Phong Vũ. 

 

[Breaking News Sound] 

  



 

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

5.- Điểm tin thế giới 

Theo tin RFI – Trung Quốc : Dịch Covid-19 tiếp tục lan mạnh. 

Trước tình hình số ca nhiễm mới lan nhanh, chính quyền thành phố 

Thượng Hải đã đình chỉ các chuyến bay từ nước ngoài cho đến 

ngày 01/05. Hàng chục triệu người dân Trung Quốc được kêu gọi 

ở nhà hay hạn chế di chuyển. Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc 

hôm qua, 14/03/2022, cho biết có hơn 5.500 ca nhiễm mới được 

ghi nhận tại Hoa Lục và gần 27 ngàn ở Hồng Kông.  

Theo tin AFP – Kiev ban hành lệnh giới nghiêm 35 giờ kể từ tối 

thứ Ba 15/03. Đô trưởng Vitali Klitschko cho rằng « thủ đô đang trải 

qua một giai đoạn nguy hiểm và khó khăn. Giao thông sẽ bị cấm kể 

từ 20 giờ hôm nay cho đến 7 giờ sáng thứ Năm 17/03.  

Theo tin AFP – Hạt nhân Iran: Nga đã có được những bảo đảm 

từ Mỹ. Ngoại trưởng Nga Serguei Lavrov, hôm nay, 15/03/2022, 

khẳng định là đã nhận được các bảo đảm từ Mỹ như mong muốn. 

Cụ thể là các lệnh trừng phạt nhắm vào Nga do cuộc chiến tại 

Ukraina sẽ không ảnh hưởng đến hợp tác giữa Nga và Iran. Như 

vậy, điều này có thể giúp khai thông bế tắc về hồ sơ hạt nhân Iran.  

Theo tin AFP – Navalny: Tòa án Nga kêu án thêm 13 năm tù. 

Viện Công Tố Nga hôm nay, 15/03/2022, đề nghị phạt thêm 13 năm 

tù nhà đối lập Navalny, hiện đã bị giam vì tội gian lận và vi phạm 

pháp luật, đồng thời yêu cầu cho chuyển nhà đối lập sang một trại 

giam khác nghiêm ngặt hơn.  



 

Theo tin Le Parisien – Liên Âu phê duyệt gói trừng phạt thứ tư 

nhắm vào Nga. Gói trừng phạt được thông qua bởi 27 nước thành 

viên Liên Hiệp châu Âu (EU) "nhằm cô lập Nga hơn nữa" sẽ có hiệu 

lực từ hôm nay 15/03/2022. Chủ tịch Ủy ban châu Âu, Ursula von 

der Leyen nói rằng gói trừng phạt này được tung ra với mục đích 

làm cho Nga bị cạn kiệt các nguồn lực được sử dụng để tài trợ cho 

cuộc chiến tranh ở Ukraina.  

Theo tin RFI – Cháu trai cựu tổng thống Kazakhstan bị bắt. 

Kairat Satybaldy là thành viên đầu tiên trong gia đình cựu tổng 

thống Nursultan Nazarbayev bị bắt hôm 13/03/2022. Nhân vật này 

bị nghi ngờ có dính líu đến việc tổ chức các vụ bạo động hồi đầu 

tháng Giêng năm nay.  

Theo tin AFP – Úc chuẩn bị nhận tàu ngầm hạt nhân từ Anh và 

Mỹ. Hôm nay 15/03/2022, thủ tướng Úc Scott Morrison thông báo 

Canberra dự kiến sẽ bắt đầu nâng cấp căn cứ tàu ngầm tại 

Henderson vào năm 2023-2024, để có thể tiếp nhận các tàu ngầm 

hạt nhân của Anh và Mỹ trong khuôn khổ liên minh quân sự AUKUS 

được ký kết giữa 3 quốc gia vào tháng 9 năm ngoái, theo đó, Úc sẽ 

trở thành quốc gia phi hạt nhân đầu tiên sở hữu tàu ngầm hạt nhân. 

Các tin ngắn khác 

Các quan chức địa phương cho biết hơn 160 xe ô tô đã rời 

Mariupol ở đông nam Ukraine để đến thành phố Zaporizhzhia về 

phía tây bắc, dọc theo hành lang nhân đạo. Đây sẽ là cuộc di tản 

thành công đầu tiên ra khỏi Mariupol. Những nỗ lực gần đây đều 

thất bại vì bị Nga pháo kích. Chính quyền thành phố còn cho biết 

có hơn 2.500 cư dân đã thiệt mạng cho đến nay. 



Nga bác bỏ tin họ yêu cầu Trung Quốc cung cấp thiết bị quân 

sự – một cáo buộc được giới chức Mỹ đưa ra. Người phát ngôn của 

đại sứ quán Trung Quốc tại Washington cho biết ông “chưa bao giờ 

được biết” về một yêu cầu nào như vậy, đồng thời nhấn mạnh ưu 

tiên của nước ông là đảm bảo xung đột không leo thang. Hôm thứ 

Hai, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan đã gặp ủy viên Bộ 

Chính trị Trung Quốc Dương Khiết Trì tại Rome. Tòa Bạch Ốc thông 

báo cuộc họp là một phần của “những nỗ lực đang diễn ra” nhằm 

điều tiết môi trường cạnh tranh Mỹ-Trung, cũng như thảo luận về 

tác động của việc Nga xâm lược Ukraine. 

Điện Kremlin nói Nga có thể sớm tấn công và giành quyền kiểm 

soát các thành phố lớn của Ukraine. Người phát ngôn của họ cho 

biết tổng thống Vladimir Putin đã phản đối chiến thuật này ở giai 

đoạn đầu của cuộc chiến, vì sợ Ukraine dùng dân thường làm lá 

chắn. Trước đó, Nga và Ukraine đã nối lại đàm phán với tâm thế 

lạc quan hơn sau các cuộc thảo luận hiệu quả hồi cuối tuần qua. 

Ukraine cho biết họ muốn có ngừng bắn, Nga rút quân ngay lập tức 

và được đảm bảo an ninh. 

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky một lần nữa kêu gọi 

NATO thiết lập vùng cấm bay trên đất nước ông, sau khi ít nhất 35 

người thiệt mạng và hơn một trăm người khác bị thương trong cuộc 

tấn công tên lửa của Nga vào một căn cứ huấn luyện quân sự ở 

miền tây Ukraine. Chỉ mới trước đó vào hôm Chủ nhật, các bộ 

trưởng ngoại giao Nga và Ukraine đều cho rằng đàm phán đang 

chuyển biến tích cực. 

Bộ Quốc phòng Anh cho biết hải quân Nga đã thiết lập “phong 

tỏa từ xa” khu vực bờ Biển Đen của Ukraine, qua đó “cô lập Ukraine 



khỏi thương mại hàng hải quốc tế.” Họ cũng thông tin Nga có thể 

một lần nữa nỗ lực đổ bộ xuống bờ Biển Azov trong những tuần tới. 

Các biện pháp trừng phạt áp đặt lên Nga có thể khiến nước 

này vỡ nợ nhưng sẽ không gây khủng hoảng tài chính toàn cầu, 

theo IMF. Giám đốc điều hành của quỹ Kristalina Georgieva cho 

biết mặc dù vỡ nợ không còn là điều “không thể,” nhưng tổng mức 

tiếp xúc của các ngân hàng với Nga chỉ khoảng 120 tỷ đô la, tức 

“không gây nguy hiểm cho cả hệ thống.” 

Đức tuyên bố sẽ mua 35 máy bay chiến đấu F-35 do Mỹ sản 

xuất để thay thế các máy bay cũ, hợp đồng lớn đầu tiên kể từ khi 

nước này cam kết dành 100 tỷ euro (110 tỷ USD) cho chi tiêu quân 

sự sau khi Nga xâm lược Ukraine • Iran cam kết sẽ tiếp tục đàm 

phán nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân quốc tế. Đàm phán đã bị 

đình trệ vào tuần trước sau khi Nga bất ngờ đe dọa làm chậm tiến 

độ • Trung Quốc phong tỏa Thâm Quyến, thành phố 17 triệu dân 

nằm giáp Hồng Kông. Có gần 3.500 ca nhiễm được ghi nhận trên 

khắp nước này vào hôm Chủ nhật. 

Con số trong ngày: 10.000, là tổng số người hoặc công ty bị 

Mỹ áp lệnh trừng phạt, bao gồm mọi thứ, từ tra tấn đến tiền điện tử. 

6.- Tiêu điểm thế giới trong tuần 

Triều Tiên lại phóng tên lửa 

Trong khi phần còn lại của thế giới mải theo dõi Ukraine, Triều 

Tiên vẫn tiếp tục với điều họ làm tốt nhất – phóng tên lửa. Nước 

này gần đây đã thực hiện hai vụ phóng, với lý do kiểm tra thiết bị 

nhằm tiến tới triển khai “vệ tinh do thám.” Nhưng đây có thể không 

phải toàn bộ câu chuyện. 



Trước đây nước này đã từng phóng vệ tinh, song giới phân 

tích nói các vệ tinh này không còn hoạt động. Kim Jong Un đã nói 

cần có vệ tinh mới để thu thập thông tin về “đế quốc Hoa Kỳ và các 

chư hầu của nó.” Tuy nhiên, Mỹ lại nói hai quả tên lửa vừa được 

phóng là nhằm thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. Nếu đúng như 

vậy, Triều Tiên xem như đã chấm dứt lệnh cấm thử ICBM và hạt 

nhân mà họ từng tự áp đặt vào năm 2018. Phân tích hình ảnh vệ 

tinh cho thấy Triều Tiên đang chuẩn bị phô trương sức mạnh trong 

một cuộc duyệt binh lớn. Mục đích thực sự của vụ phóng rồi sẽ sáng 

tỏ. 

Diễn biến chiến trường Ukraine 

Cuộc chiến ở Ukraine, hiện đã bước sang tuần thứ ba, vẫn 

đang tỏ ra khó nhằn cho người Nga. Quân đội Ukraine chống trả 

quyết liệt ở các vùng ngoại ô xung quanh thủ đô Kyiv, buộc quân 

Nga phải ngưng đà tiến trên bộ, tổ chức lại và bổ sung tiếp tế. 

Ở phía nam quân Nga có tiến bộ hơn. Họ đã chiếm các thị trấn 

ở phía bắc Mariupol, một thành phố cảng đang bị bao vây tàn bạo, 

và có thể đang tiến về Dnipro, một thành phố quan trọng trên bờ 

sông Dnieper. 

Nếu Nga tiếp tục tiến quân từ phía nam và đông bắc, quân 

Ukraine ở phía đông có thể sẽ bị chia cắt và bị đánh bại. Chiến tranh 

cũng không còn giới hạn ở nửa phía đông của đất nước nữa. Hôm 

Chủ nhật khoảng 30 quả tên lửa đã bắn xuống một căn cứ huấn 

luyện bên ngoài thành phố Lviv ở phía tây đất nước. Vụ nổ thậm 

chí có thể nhìn thấy được từ cách xa 25 km ở phía bên kia biên giới 

Ba Lan. Điều này báo trước khả năng xảy ra các vụ tấn công nằm 

sát lãnh thổ NATO. 



El Salvador phát hành trái phiếu bitcoin 

Tháng 9 năm ngoái El Salvador trở thành quốc gia đầu tiên trên 

thế giới tuyên bố chấp nhận bitcoin làm phương tiện thanh toán. 

Tiếp theo họ sẽ trở thành nước đầu tiên phát hành trái phiếu 10 

năm với tổng giá trị 1 tỷ đô la với bitcoin làm tài sản đảm bảo. Tổng 

thống Nayib Bukele sẽ chi nửa tiền này để mua thêm bitcoin với 

nửa còn lại để xây “Thành phố Bitcoin,” một khu định cư trên sườn 

núi lửa, nơi sẽ được quy hoạch khai thác tiền điện tử. 

Kế hoạch này khiến cộng đồng tiền điện tử xôn xao, nhưng 

không phải ai cũng hào hứng. IMF đã chỉ trích việc El Salvador áp 

dụng bitcoin và dường như đã tạm dừng đàm phán cho khoản vay 

1,3 tỷ đô la. Rất ít người Salvador từ bỏ đồng colone, vốn được neo 

theo đô la, trong khi dự trữ bitcoin của chính phủ đã giảm xuống kể 

từ năm ngoái. Ông Bukele, một người chuyên che giấu phong cách 

độc đoán của mình sau các chính sách hào nhoáng, muốn chứng 

minh là ông không cần các thể chế truyền thống. Ván bài của ông 

đang không thực sự thành công. 

Cải tổ hệ thống tài chính công của Puerto Rico 

Sáu năm sau khi Quốc hội Hoa Kỳ khởi động quy trình vỡ nợ 

cho Puerto Rico, tài chính của hòn đảo đang được phục hồi. Vào 

tháng 1 một thẩm phán liên bang đã thông qua một chương trình 

giảm 80% số nợ của chính phủ Puerto Rico. Thỏa thuận sẽ chính 

thức có hiệu lực từ thứ Ba, qua đó giúp giảm bớt các khoản thanh 

toán lãi suất của lãnh thổ này. Một kế hoạch tài khóa mới, do hội 

đồng giám sát của Quốc hội đề ra, đang được tiến hành — bao gồm 

tăng lương cho nhiều nhân viên trong khu vực công. 



Sau một thập niên rưỡi suy giảm dân số và kinh tế đình trệ, 

trong đó GDP giảm 20%, triển vọng trước mắt của 3,2 triệu dân 

Puerto Rico đang được cải thiện. Hàng chục tỷ đô la viện trợ từ liên 

bang sẽ giúp thúc đẩy nền kinh tế của hòn đảo. Nhưng các chính 

trị gia cần phải tận dụng cơ hội bằng cách thực hiện cải cách và kỷ 

luật tài chính. Nếu họ không làm vậy, các cuộc biểu tình giận dữ ở 

San Juan sẽ còn kéo dài. 

Chiến tranh thông tin ở Nga 

Những nỗ lực nhằm làm suy yếu cuộc chiến tranh thông tin của 

Nga đang nhanh chóng leo thang. Trong số đó có trang web 

1920.in, nơi kêu gọi các tình nguyện viên nhắn tin hoặc gửi email 

cho những người Nga được họ chọn ngẫu nhiên từ cơ sở dữ liệu 

gồm 20 triệu số điện thoại di động và gần 140 triệu địa chỉ email. 

Nó thậm chí có sẵn các thông điệp bằng tiếng Nga để người gửi tự 

sao chép. Vận hành trang web này là một tổ chức ở Ba Lan mang 

tên Squad303, và tới nay đã có hàng triệu thông điệp được gửi đi. 

Song giọng điệu có phần chói tai. Các thông điệp có sẵn bao gồm 

“Putin đang hủy diệt nước Nga!” và “Đã đến lúc lật đổ nhà độc tài 

Putin!” Lực lượng an ninh Nga được cho là đã tăng cường kiểm tra 

tại chỗ điện thoại thông minh, nhằm tìm kiếm dấu hiệu cho thấy 

công dân có thiện cảm với thế lực bên ngoài. 

Một trang web của Lithuania, CallRussia.org, lại có cách tiếp 

cận khác. Họ kêu gọi những người nói tiếng Nga ở nước ngoài gọi 

cho danh sách 40 triệu số điện thoại Nga có sẵn. Đáng kinh ngạc là 

gần một nửa số cuộc gọi được nhấc máy dẫn đến các cuộc trò 

chuyện, một nhà lãnh đạo của dự án cho biết. Ngoài ra còn có việc 

sử dụng một cách sáng tạo các ứng dụng hẹn hò như Tinder. Để 



nhằm thảo luận các sự kiện với người Nga, một số người nước 

ngoài đã tự thay đổi địa điểm hồ sơ của mình thành Moscow. 
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Phần văn nghệ tiếp tục 

MUSIC – Bài 2, 3, 4, 5, 6, 7 

2. BÀI KHÔNG TÊN SỐ 7 - TG Vũ Thành An. TB Lương Minh.    

3. DŨNG SĨ GỐC ĐA - TG Hoàng Song Việt. TB Huỳnh Thóc (Đan 

Mạch) &Thanh Kiệt. 

4. Y TẾ THƯỜNG THỨC  

5. BẾP NHÀ VIỆT NAM - Sara and Tina Chu  

6. TRUYỆN TRONG 10 TRUYỆN ÂM NHẠC SẼ ĐẾN VÀO TUẦN 

SAU 
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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. 

 


