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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, 30 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. Ngân sách của Tổng Thống Biden kêu gọi tài trợ cho cảnh sát, 

đánh thuế người giàu, chống lại Trung Quốc. 

2. California, New York mất đi lượng cư dân lớn nhất trong năm 

đầu đại dịch COVID-19. 

3. Hoa Kỳ cấp phép tiêm mũi 4 bằng vắc-xin ngừa COVID-19 của 

Pfizer/BioNTech và Moderna. 

Tin Thế Giới 

4. Ukraina chiếm lại nhiều thành phố, cảnh báo tình hình nhân 

đạo « thảm họa » ở Mariupol. 

5. Trung Quốc: Phong tỏa Thượng Hải để chống COVID-19 

6. Điểm Tin Thế Giới. 

7. Tiêu Điểm Thế Giới trong tuần 

8. Trung Quốc đặt mục tiêu thống trị Mỹ Latinh trong vòng 5 năm. 

 

[Breaking News Sound] 

  



Thông Báo của Nhà VN:  

 

 

• Thông báo phần 2 – Kết quả Ủy lạo Ukraine 

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

 

 

  



  

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

1.- Ngân sách của Tổng Thống Biden kêu gọi tài trợ 

cho cảnh sát, đánh thuế người giàu, chống lại Trung 

Quốc 

Theo tin từ The Epoch Times, hôm 28/03, Tổng thống (TT) Joe 

Biden đã công bố ngân sách 5.8 ngàn tỷ USD của mình cho năm 

tài chính 2023, trong đó có khoản tài trợ lớn dành cho hoạt động 

chấp pháp, trong một nỗ lực nhằm tạo sự khác biệt với những người 

cấp tiến trong đảng của ông, những người đã ủng hộ việc cắt ngân 

sách cảnh sát. 

TT Biden cũng kêu gọi tăng chi tiêu quốc phòng và áp một mức 

thuế tối thiểu mới nhắm vào người giàu. 

Theo Tòa Bạch Ốc, ngân sách của TT Biden phân bổ 3.2 tỷ 

USD trong quỹ tùy nghi cho các khoản trợ cấp của nhà nước và địa 

phương, cũng như 30 tỷ USD quỹ bắt buộc để “hỗ trợ hoạt động 

chấp pháp, phòng chống tội phạm, và can thiệp bạo lực cộng đồng.” 

Các quan chức Tòa Bạch Ốc cho biết, theo kế hoạch này sẽ 

có nhiều sĩ quan cảnh sát [phục vụ] cộng đồng trên các đường phố 

khắp đất nước. Kế hoạch này cũng đề nghị tăng cường năng lực 

của các cơ quan chấp pháp liên bang như FBI và Cảnh sát Tư pháp 

Hoa Kỳ để chống lại tội phạm bạo lực. 

Đánh thuế người siêu giàu 



Là một phần trong ngân sách năm 2023 của mình, TT Biden 

cũng đang yêu cầu Quốc hội thông qua đạo luật yêu cầu các gia 

đình đại phú của Hoa Kỳ phải trả một khoản tối thiểu tương ứng với 

20% trên toàn bộ thu nhập của họ, bao gồm cả lợi tức vốn từ các 

tài sản chưa bán như cổ phiếu. Lợi tức vốn chỉ bị đánh thuế khi các 

giao dịch được ghi nhận – khi tài sản được bán ra – theo luật hiện 

hành. 

Theo Tòa Bạch Ốc, dự luật “Thuế Thu nhập Tối thiểu của Tỷ 

phú” của TT Biden sẽ làm cho luật thuế của Hoa Kỳ công bằng hơn, 

đồng thời giảm thâm hụt 360 tỷ USD trong mười năm tới. 

Theo kế hoạch trên, chỉ có 0.01% gia đình giàu có nhất ở Hoa 

Kỳ (những gia đình có tài sản hơn 100 triệu USD) sẽ bị áp thuế này. 

Tòa Bạch Ốc nêu rõ trong một thông tri, những gia đình kiếm được 

hơn 1 tỷ USD sẽ chiếm hơn một nửa doanh thu. 

Nếu một gia đình giàu có đã trả 20% trên tổng thu nhập của họ 

(thu nhập chịu thuế tiêu chuẩn và thu nhập đầu tư chưa được ghi 

nhận), thì họ sẽ không phải chịu bất kỳ khoản thuế bổ sung nào 

theo đề xướng nói trên. Tuy nhiên, nếu thu nhập chưa thực nhận 

được miễn thuế của một gia đình giàu có cho phép họ trả ít hơn 

20% trên tổng thu nhập của mình, thì họ sẽ phải trả thêm một khoản 

thanh toán bổ sung để đạt mức tối thiểu 20% này. 

Không rõ liệu [dự luật] thuế mới này có tiến triển tại Quốc hội 

hay không. Ông Garrett Watson, nhà phân tích chính sách cao cấp 

tại tổ chức Tax Foundation theo khuynh hướng bảo tồn truyền 

thống, đã chỉ trích sự phức tạp của đề xướng này. 

Ông Watson nói với The Epoch Times rằng, “Rõ ràng là đề nghị 

này sẽ làm cho luật thuế trở nên phức tạp hơn và có thể không thực 



hiện hiệu quả mục tiêu của những người đề xướng, vốn đang tìm 

cách tăng thuế suất đối với những người có giá trị tài sản ròng và 

thu nhập rất cao.”  

Tuy nhiên, Viện Chính sách Kinh tế và Thuế (ITEP), một tổ 

chức tư vấn thiên tả, đã hoan nghênh kế hoạch thuế mới này. 

“Điều đó sẽ giúp chúng ta giải quyết tình trạng bất bình đẳng 

đang tăng cao mà chúng ta chứng kiến ở đất nước này và làm cho 

luật thuế trở nên công bằng hơn, đầy đủ hơn, và bền vững hơn,” 

bà Amy Hanauer, giám đốc điều hành tại ITEP, cho biết trong một 

tuyên bố. “Kế hoạch này cung cấp một sự thay đổi mang tính 

chuyển đổi và được kỳ vọng từ lâu.” 

Ngoài ra, Tòa Bạch Ốc đã đề nghị tăng thuế suất doanh nghiệp 

lên 28% từ mức hiện tại là 21% và tăng khung thuế cá nhân hàng 

đầu từ 37% lên 39.6%. 

‘Các mối đe dọa toàn cầu’ 

Ngân sách nói trên cũng tập trung vào việc “đối mặt với các 

mối đe dọa toàn cầu”, khi đề nghị một khoản ngân sách trị giá 773 

tỷ USD cho Bộ Quốc phòng, so với 728.5 tỷ USD được cung cấp 

trong chi tiêu tùy nghi vào năm 2022. 

Tòa Bạch Ốc tuyên bố: “Để duy trì và tăng cường khả năng răn 

đe, kế hoạch Ngân sách này coi Trung Quốc là một ưu tiên thách 

thức hàng đầu của Bộ Quốc Phòng.” 

Ngân sách đề nghị cũng bao gồm gần 1.8 tỷ USD cho Bộ Ngoại 

giao và USAID “để hỗ trợ một Khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình 

Dương tự do và cởi mở, kết nối, an toàn, và linh hoạt, cũng như 

Chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương,” và 400 triệu USD cho 



“Quỹ Đối phó với Ảnh hưởng Độc hại của Cộng hòa Nhân dân 

Trung Hoa.” 

TT Biden nói trong một tuyên bố: “Tôi đang kêu gọi một trong 

những khoản đầu tư lớn nhất trong lịch sử cho an ninh quốc gia của 

chúng ta, với số tiền cần thiết để bảo đảm rằng quân đội của chúng 

ta vẫn là quân đội được chuẩn bị tốt nhất, được đào tạo tốt nhất, và 

được trang bị tốt nhất trên thế giới.”  

TT Biden cũng đang ủng hộ việc tiếp tục đầu tư để “đáp trả 

mạnh mẽ” các hành động nhằm vào Ukraine của TT Putin bằng 

cách cung cấp sự hỗ trợ kinh tế, nhân đạo, và an ninh cho Kyiv, 

Ukraine. Ngân sách này phân bổ khoảng 682 triệu USD tiền viện 

trợ cho Ukraine. 

Hồi tháng Hai, Quốc hội Hoa Kỳ đã thông qua một biện pháp 

tài trợ bổ sung trị giá 13.6 tỷ USD để cung cấp hỗ trợ nhân đạo và 

an ninh cho Ukraine như một phần của kế hoạch ngân sách năm 

2022. 

Đề xướng ngân sách của TT Biden chủ yếu là một danh sách 

mà ông mong muốn, vì 12 dự luật phân bổ ngân sách [của 12 tiểu 

bang] cho chính phủ cuối cùng cũng đã được Quốc hội thông qua. 

Do đó, kế hoạch ngân sách này của tổng thống chủ yếu được sử 

dụng như một công cụ truyền tải thông điệp cho chính phủ. 

Theo Tòa Bạch Ốc, kế hoạch ngân sách của TT Biden sẽ giúp 

giảm thâm hụt liên bang hơn 1 ngàn tỷ USD trong thập niên tới. 

2.- California, New York mất đi lượng cư dân lớn 

nhất trong năm đầu đại dịch COVID-19 



Dữ liệu Điều tra dân số được công bố hôm 24/03 cho thấy, 

California và New York đã chứng kiến những mất mát lớn nhất về 

cư dân trong khoảng thời gian từ ngày 01/07/2020 đến ngày 

01/07/2021. 

Những yếu tố tổ hợp dẫn đến sự mất mát cư dân này là: số ca 

tử vong nhiều hơn số ca sinh — vốn bị đại dịch làm cho trầm trọng 

hơn; dân số đang già đi; và số người di chuyển đến các khu vực có 

thưa thớt dân cư hơn hoặc ít đắt đỏ hơn có một sự gia tăng nhẹ 

trong bối cảnh làm việc từ xa tăng cao. 

Quận Los Angeles, nơi có số người tử vong vì COVID-19 cao 

nhất ở Hoa Kỳ, đã chứng kiến sự sụt giảm dân số lớn nhất so với 

tất cả các quận. Họ đã mất khoảng 184,465 cư dân trong năm đầu 

tiên của đại dịch COVID-19, theo dữ liệu nói trên. 

Ba quận khác của California cũng chứng kiến những sự mất 

mát về cư dân khá lớn: Quận San Francisco (58,764 người), Quận 

Santa Clara (50,751 người), và Quận Alameda (33,797 người). 

Đứng sau những tổn thất của California là những tổn thất của 

New York, một thành phố mà, có một thời điểm nào đó trong mùa 

xuân năm 2020 ấy, đã trở thành tâm chấn của đại dịch COVID-19 

ở Hoa Kỳ, khiến các bệnh viện bị quá tải. 

Theo dữ liệu trên, Quận New York mất 117,375 người, trong 

khi Quận Kings mất 95,022 người và Quận Queens mất 74,321 

người. 

Theo dữ liệu, Quận Cook ở Illinois, trong đó bao gồm thành 

phố Chicago, cũng báo cáo thiệt hại lớn, giảm 102,395 cư dân. 

Gần như tất cả sự mất mát dân số của các tiểu bang này được 

thúc đẩy bởi hoạt động di cư trong nước, đó là khi mọi người di 



chuyển từ khu vực này sang khu vực khác của Hoa Kỳ, theo dữ liệu 

trên. 

Quận Los Angeles chứng kiến mức thiệt hại ròng lớn nhất về 

di cư nội địa với 179,757 cư dân, tiếp theo là Quận New York với 

113,642 cư dân. 

Ông Hans Johnson, một nhà nhân khẩu học của Viện Chính 

sách Công California, nói với Los Angeles Times: “Chúng ta đang 

ở trong kỷ nguyên nhân khẩu học mới này đối với California với tốc 

độ tăng trưởng rất chậm hoặc thậm chí có thể âm. Và điều đó có 

những tác động đến mọi thứ trong tiểu bang của chúng ta — từ 

cách chúng ta sinh hoạt, đến việc các trường học nào sẽ bị cho 

đóng cửa, rồi đến cả việc chúng ta sẽ cần công suất bao nhiêu cho 

mạng lưới giao thông, và cuối cùng là đến vấn đề địa ốc.” 

“Sự thiệt hại mà cả California và Quận Los Angeles đang trải 

qua này là dạng cơn bão hoàn hảo từ khía cạnh nhân khẩu học, và 

tất cả các yếu tố dẫn đến thay đổi dân số đều đang có xu hướng tồi 

tệ hơn cho cả tiểu bang này lẫn Los Angeles.” 

Nhìn chung, gần ba phần tư số quận ở Hoa Kỳ có số tử vong 

tăng đột biến vào năm 2021, với hơn 73% (2,297) số quận chứng 

kiến dân số “giảm tự nhiên” (khi số người tử vong nhiều hơn số 

người sinh ra trong một khoảng thời gian nhất định) vào năm 2021, 

tăng từ 45.5% vào năm 2019 và 55.5% vào năm 2020 tại cao điểm 

của đại dịch COVID-19, theo dữ liệu nói trên. 

Năm 2021, tất cả các quận ở Delaware, Maine, New 

Hampshire, và Rhode Island đều có số ca tử vong nhiều hơn số ca 

sinh, theo dữ liệu điều tra dân số. 



Mặc dù vậy, nhìn chung, hầu hết các quận (2,063 quận, hay 

65.6%) đã có “tỷ lệ di cư trong nước dương” từ năm 2020 đến năm 

2021, có nghĩa là có nhiều người chuyển đến sống ở các khu vực 

đó hơn là rời khỏi đó. 

Trong số các khu vực đại đô thị, thì 251 khu vực (65%) có dân 

số tăng trong khoảng thời gian đó, trong khi 287 (52.9%) trong số 

543 tiểu khu của Hoa Kỳ đã chứng kiến sự gia tăng dân số vào năm 

2021. 

Ông Christine Hartley, trợ lý trưởng bộ phận phụ trách các ước 

tính và dự báo tại Phòng Dân số của Cục Điều tra Dân số cho biết: 

“Các mô hình di cư trong nước mà chúng tôi quan sát đã có biến 

động vào năm 2021. Mặc dù theo thời gian, chúng tôi nhận thấy số 

lượng các quận có tỷ lệ giảm tự nhiên cao hơn và di cư quốc tế 

ròng tiếp tục giảm, nhưng trong năm vừa qua, hoạt động di cư trong 

nước đã góp phần làm giảm tác động tiêu cực của những xu hướng 

này, vì vậy thực tế có nhiều quận tăng hơn là mất dân số.” 

3.- Hoa Kỳ cấp phép tiêm mũi 4 bằng vắc-xin ngừa 

COVID-19 của Pfizer/BioNTech và Moderna 

Hôm 29/3 vừa qua, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược 

phẩm (FDA) của Hoa Kỳ đã cấp phép sử dụng vắc-xin ngừa 

COVID-19 của hãng Pfizer/BioNTech và Moderna để tiêm mũi thứ 

4 (sẽ tiêm ít nhất 4 tháng sau liều thứ 3) cho những người trên 50 

tuổi trước lo ngại hiệu quả miễn dịch suy giảm của nhóm đối tượng 

này. 

Ngoài ra, FDA cũng cho phép tiêm mũi thứ 4 cho nhóm đối 

tượng trẻ hơn có hệ miễn dịch bị suy yếu, cụ thể là trên 12 tuổi với 



vắc-xin của Pfizer/BioNTech và trên 18 tuổi với vắc-xin của 

Moderna. 

Động thái trên diễn ra sau khi các nhà khoa học bày tỏ sự lo 

ngại trước sự lây lan của dòng phụ BA.2 của biến thể Omicron, vốn 

là nguyên nhân khiến số ca mắc mới gia tăng tại nhiều nước. 

Số liệu của Cơ quan Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Hoa 

Kỳ (CDC) cho thấy số ca mắc mới đã giảm mạnh so với tháng 1 

vừa qua, nhưng trong tuần qua có xu hướng tăng nhẹ. Giám đốc 

điều hành Pfizer, Albert Bourla cho rằng việc FDA cấp phép sử dụng 

khẩn cấp vắc-xin của hãng này cho việc tiêm mũi thứ 4 sẽ giúp giải 

quyết nhu cầu hiện nay và hãng cũng đang tập trung phát triển vắc-

xin ngừa COVID-19 phiên bản cập nhật, không chỉ có khả năng 

phòng ngừa các biến thể hiện nay của virus corona mà còn có hiệu 

quả lâu dài. 

Ở một diễn biến khác, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hiện đang 

xem xét và đánh giá về tình trạng bị mất thính giác hiếm gặp và mắc 

các vấn đề về thính giác khác sau khi tiêm chủng ngừa COVID-19. 

Cụ thể, trong một bản tin đăng tải trên trang web của mình, 

WHO cho hay rằng cơ quan này đã nhận được một số báo cáo ghi 

nhận các trường hợp gặp các vấn đề về thính giác (đặc biệt là 

chứng ù tai) có thể liên quan đến vắc-xin ngừa COVID-19. Theo đó, 

tổ chức này đã ghi nhận 367 trường hợp bị ù tai và 164 ca bị mất 

thính lực ở những người đã tiêm vắc-xin trên toàn cầu, thường xảy 

ra trong vòng 1 ngày sau khi tiêm. Các trường hợp này dường như 

cực kỳ hiếm gặp, chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong số hơn 11 tỷ liều 

vắc-xin COVID-19 đã tiêm trên toàn cầu. 



Các báo cáo được ghi nhận tại 27 quốc gia (trong đó có Ý, Anh 

và Mỹ) từ Trung tâm Giám sát Uppsala, tổ chức phi lợi nhuận và 

độc lập ở Thụy Điển hợp tác với WHO. Những người được ghi nhận 

xảy ra hiện tượng ù tai có độ tuổi từ 19 – 91, với gần 75% là phụ 

nữ và hơn 30% là những người làm việc trong ngành y tế. Nhiều 

người cho biết đã hồi phục sau đó; tuy nhiên, một số khác cho biết 

họ bị ù tai liên tục trong nhiều tháng sau khi tiêm vắc-xin. 

[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. DƯ ÂM - TG Nguyễn Văn Tý. TB Thủy-Tiên. 
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Kính thưa quý vị, sau đây là Thanh Thúy đến với điểm tin Thế Giới. 

4.- Ukraina chiếm lại nhiều thành phố, cảnh báo tình 

hình nhân đạo « thảm họa » ở Mariupol 

Ngày 28/03/2022, chính quyền Ukraina thông báo đã chiếm lại 

được một số thành phố nhỏ ở ngoại ô thủ đô, trong đó có Irpin. 

Quân Nga cũng bị đẩy lùi về Brovary ở phía đông Kiev trong vòng 

24 giờ qua. Tuy nhiên, tại các khu vực Chernihiv, Sumy, Kharkov, 

Donbass và ở miền nam Ukraina, « tình hình vấn rất căng thẳng, 

nhiều khó khăn », theo phát biểu của tổng thống Zelensky. 

Theo chính quyền Kiev, có ít nhất 5.000 người chết tại 

Mariupol, thành phố cảng chiến lược miền nam Ukraina, bị Nga bao 

vây từ một tháng nay với khoảng 170.000 người sống dưới bom 

đạn hàng ngày. Hôm nay, 29/03, Ukraina « thông báo mở ba hành 

lang nhân đạo trong ngày », trong đó có một tuyến đi từ Mariupol 

đến thành phố Zoporojie. Thông thường, các hành lang nhân đạo 

được Ukraina tổ chức hàng ngày từ những thành phố chịu giao 

tranh nặng nhất để sơ tán thường dân nhưng bị tạm ngừng hôm 

28/03 do lo ngại Nga « gây hấn ». 

Bộ trưởng Quốc Phòng Ukraina đánh giá tình hình tại Mariupol 

là « thảm họa », thiếu mọi nhu yếu phẩm và thuốc men. Liên Hiệp 

Quốc kêu gọi « đình chiến nhân đạo ». Tổng thống Pháp Emmanuel 

Macron hôm 27/03 thông báo sẽ đàm phán với đồng nhiệm Nga 

Vladimir Putin chiều 29/03 để triển khai « một chiến dịch nhân đạo 

đặc biệt » ở Mariupol do Pháp phối hợp với Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp. 



Tuy nhiên, trả lời RFI ngày 28/03, ông Petro Andrushenko, cố 

vấn thị trưởng Mariupol, không tỏ ra lạc quan về kế hoạch này : 

« Chúng tôi hy vọng là các cuộc đàm phán về việc lập một hành 

lang nhân đạo sẽ đạt được kết quả, nhưng không biết là có thực 

hiện được không. Cách đây mấy ngày, thị trưởng của chúng tôi 

Vadym Boychenko đã nói chuyện với một cố vấn của tổng thống 

Macron về tình hình ở Mariupol. Dĩ nhiên là chúng tôi hy vọng sáng 

kiến này sẽ thành công. Nhưng hiện tại chưa thấy có nhiều tiến triển 

lắm. 

Chúng tôi hiểu rõ Nga. Chúng tôi phải trả giá cho điều đó với 

cuộc chiến này. Vì thế, chúng tôi không thể tin vào nước Nga. Tất 

cả những gì họ nói đều là giả dối. Tuy nhiên, trong tình hình hiện 

nay, chúng tôi tiếp tục hy vọng. Thực ra chúng tôi còn có thể làm gì 

khác ngoài giữ hy vọng ? » 

Theo tổ chức Ân Xá Quốc Tế (Amesty International), cuộc xâm 

lược Nga tại Ukraina là « sự lặp lại những gì đã thấy ở Syria ». Trả 

lời AFP ngày 29/03 nhân dịp công bố báo cáo nhân quyền năm 

2021-2022, bà Agnès Callamard, tổng thư ký Ân Xá Quốc Tế, lên 

án « hàng loạt tội ác chiến tranh » ở Ukraina với « những vụ tấn 

công có chủ đích các cơ sở hạ tầng dân sự, khu dân cư », oanh 

kích trường học. Bà cũng cáo buộc Nga cho phép lập hành lang 

nhân đạo nhưng sau đó biến chúng thành những chiếc « bẫy chết 

người ». 

5.- Trung Quốc: Phong tỏa Thượng Hải để chống 

COVID-19 

Thành phố lớn nhất và giàu có nhất của Trung Quốc, Thượng 

Hải, đã bị đóng cửa từ hôm nay Thứ Hai 28 Tháng Ba trong bối 



cảnh các trường hợp nhiễm COVID-19 mới đang gia tăng. Thủ đô 

tài chính của Trung Quốc sẽ bị phong tỏa theo hai giai đoạn, bắt 

đầu đóng cửa nửa phía Đông trong năm ngày; sau đó việc đóng 

cửa sẽ chuyển sang nửa còn lại của thành phố. 

Đài truyền hình CBS News tường thuật, sáng nay Thứ Hai, các 

đường phố vốn bình thường rất nhộn nhịp của Thượng Hải đã trở 

nên vắng vẻ khi tất cả 25 triệu cư dân thành phố đã được yêu cầu 

xếp hàng để kiểm tra COVID. 

Vụ phong tỏa Thượng Hải là đợt đóng cửa vì coronavirus lớn 

nhất của Trung Quốc kể từ khi thành phố Vũ Hán – nơi được cho 

là nơi phát sinh đại dịch – bị đóng cửa cách đây hai năm. 

Trong hai ngày cuối tuần qua, người dân Thượng Hải đã đổ xô 

đến các cửa hàng, siêu thị trong một cơn mua sắm hoảng loạn, vét 

sạch các kệ hàng và một số người thậm chí còn đánh nhau để tranh 

mua hàng hóa. 

Từ Thứ Hai, tất cả cư dân quận Phố Đông (Pudong) ở phía 

Đông Thượng Hải – nơi có phi trường quốc tế chính và trung tâm 

tài chính lâu đời nhất Trung Quốc – phải yên trong nhà. Việc đóng 

cửa sẽ chuyển từ Phố Đông đến quận Phố Tây (Puxi) ở nửa phía 

Tây đông dân hơn của Thượng Hải trong bốn ngày vào đầu Tháng 

Tư. Trong thời gian phong tỏa, các hàng hóa thiết yếu của cư dân 

sẽ được giao tại các trạm kiểm soát ở rìa các khu dân cư bị đóng 

cửa và chỉ những cơ sở kinh doanh thiết yếu mới được phép hoạt 

động. Giao thông công cộng cũng bị đóng cửa. 

Theo chiến lược “zero-COVID” của Trung Quốc, các cuộc 

phong tỏa thành phố một cách cực đoan không phải là điều bất 



thường, nhưng đóng cửa toàn bộ thành phố Thượng Hải rõ ràng 

không phải là một lựa chọn được người dân ủng hộ. 

Thượng Hải là một trung tâm tài chính và sản xuất toàn cầu và 

là một cảng quốc tế lớn, vì vậy việc phong tỏa thành phố sẽ gây 

gián đoạn hoạt động kinh doanh và thương mại thế giới.  

Thượng Hải đã nỗ lực kiểm soát sự gia tăng của các trường 

hợp nhiễm biến thể Omicron trong gần một tháng. Số ca nhiễm 

bệnh của thành phố vẫn còn thấp theo tiêu chuẩn phương Tây, chỉ 

với 3,500 trường hợp xét nghiệm dương tính vào Thứ Hai, nhưng 

đó là con số kỷ lục ở Trung Quốc và các loại vaccine do Trung Quốc 

sản xuất bị đánh giá là kém hiệu quả so với các loại vaccine ở 

phương Tây. Vì vậy làn sóng truyền nhiễm mới đã khiến người ta 

nghi ngờ khả năng của Trung Quốc trong việc khống chế biến thể 

mới. 

Chính phủ Bắc Kinh nói họ đang thực hiện các bước quyết liệt 

ở Thượng Hải để hạn chế sự lây lan “càng sớm càng tốt.” 

6.- Điểm Tin Thế Giới 

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhấn mạnh đến 

“toàn vẹn lãnh thổ” trước cuộc đàm phán hòa bình ở Thổ Nhĩ Kỳ 

vào thứ Ba. Động thái này khác với tuyên bố trước đó là ông sẵn 

sàng thảo luận về tình trạng của Crimea, vốn bị Nga sáp nhập hồi 

năm 2014, cũng như vùng Donbas, nơi đang diễn ra xung đột với 

phe ly khai thân Nga. Ngoài ra ông Zelensky nói nước ông sẵn sàng 

đảm bảo tính trung lập để đổi lấy thỏa thuận hòa bình với Nga. 

 



Theo ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, quan hệ Nga-Trung 

đang ở giai đoạn vững vàng nhất từ trước đến nay. Cho tới nay, 

Trung Quốc hiếm khi lên án cuộc xâm lược, với các quan chức của 

họ liên tục nhấn mạnh rằng Nga đang tự vệ trước tham vọng bành 

trướng của Mỹ và NATO. 

Người phát ngôn Điện Kremlin nói tuyên bố của tổng thống Mỹ 

Joe Biden rằng Vladimir Putin “không thể tiếp tục nắm quyền” là 

“đáng báo động.” Cả Pháp và Anh đều không ủng hộ bình luận của 

ông Biden. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói ông sẽ không 

phát biểu như vậy và cảnh báo các bên không leo thang. Trong khi 

đó một bộ trưởng nội các Anh nói vị trí của ông Putin phải để người 

dân Nga quyết định. Nhà Trắng cũng ra thông cáo là ông Biden 

không kêu gọi thay đổi chế độ. 

Vào hôm thứ Hai, Ukraine tuyên bố sẽ không vận hành bất kỳ 

hành lang nhân đạo nào ra khỏi các thành phố bị bao vây, bao gồm 

cả Mariupol, vì nguy cơ đối với dân thường trước những “hành động 

khiêu khích” của Nga. Ông Zelensky nói có hơn 2.000 trẻ em ở 

Mariupol đã bị Nga bắt cóc. Trước đó, giới chức Ukraine cho biết 

các đoàn xe buýt đang sơ tán người khỏi Mariupol đã bị quân Nga 

chặn và giữ lại. Một cố vấn của thị trưởng thành phố cho biết hàng 

nghìn người sơ tán đang bị giam giữ mà không có thức ăn và nước 

uống. Ông còn nói một số cư dân Mariupol đã bị đưa đến Donetsk 

và sau đó là đưa sang Nga. 

Một thẩm phán liên bang khẳng định Donald Trump “khả năng 

cao” đã phạm tội khi tìm cách lật ngược cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 

năm 2020. Tuyên bố này nằm trong phán quyết của tòa yêu cầu 

một cộng sự của ông Trump phải nộp các tài liệu liên quan đến cuộc 

bầu cử cho quốc hội • Hàng nghìn người xuống đường ở 



Islamabad, thủ đô Pakistan, để yêu cầu phế truất thủ tướng Imran 

Khan. Ông Khan sẽ đối mặt một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm trong 

tuần này vì tham nhũng và quản lý kinh tế yếu kém • Chính quyền 

Thượng Hải cho biết họ sẽ phong tỏa thành phố trong hai đợt bắt 

đầu từ thứ Hai nhằm xét nghiệm toàn dân trong bối cảnh số ca 

nhiễm tăng cao. Nửa phía đông của thành phố sẽ phong tỏa vào 

thứ Hai; nửa phía tây theo sau vào thứ Sáu. 

Huawei Technologies báo cáo lợi nhuận ròng 113,7 tỷ nhân 

dân tệ (17,8 tỷ USD) trong năm 2021, tăng 76% so với năm 2020. 

Đây là mức tăng lợi nhuận năm cao nhất từ trước đến nay của công 

ty, chủ yếu do bán một số mảng kinh doanh vì bị Mỹ trừng phạt. 

Đây cũng là báo cáo kết quả đầu tiên kể từ khi giám đốc tài chính 

Mạnh Vãn Chu trở về từ trại giam Canada vào năm ngoái • Ngân 

sách của Tổng thống Joe Biden sẽ đề xuất mức thuế tối thiểu 20% 

đối với các hộ gia đình có tài sản hơn 100 triệu đô la. Thuế “tỷ phú,” 

được công bố vào thứ Hai này, sẽ nhắm vào lãi tài sản chưa hiện 

thực hóa (unrealized capital gains), và được cho là tạo ra doanh thu 

thuế 360 tỷ đô la trong thập niên tới. 

7.- Tiêu Điểm thế giới trong tuần 

Quan điểm của Nga và Ukraine trong đàm phán ở Thổ Nhĩ 

Kỳ 

Một vòng đàm phán mới giữa các nhà ngoại giao Nga và 

Ukraine sẽ bắt đầu tại Istanbul vào thứ Ba. Các quan chức Thổ Nhĩ 

Kỳ nói họ hy vọng có thể trung gian được một lệnh ngừng bắn. 

Tuần trước, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan nói 

Nga và Ukraine đã đồng ý về bốn trên sáu điểm tranh luận chính, 

bao gồm tình trạng của tiếng Nga ở Ukraine và mối quan hệ của 



nước này với NATO. Nhưng sau đó ngoại trưởng Ukraine lại nói 

khác đi. Một vấn đề dễ đạt đồng thuận hơn là tính trung lập của 

Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nói ông sẵn 

sàng chấp nhận trung lập nếu đó là cái giá của hòa bình. Ông cũng 

nhấn mạnh rằng thỏa thuận phải đảm bảo an ninh cho Ukraine. 

Nhưng các yêu cầu của Nga, bao gồm Ukraine phải giải trừ quân bị 

và công nhận nền độc lập của Luhansk và Donetsk, cho thấy tổng 

thống Nga Vladimir Putin không phải muốn hòa bình mà chỉ muốn 

Ukraine đầu hàng. Ukraine sẽ không để Putin giành được điều đó. 

Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đau đầu với giá năng lượng 

tăng 

Cuộc chiến ở Ukraine đã đẩy giá năng lượng trên khắp châu 

Âu lên cao. Nhưng vấn đề đặc biệt nghiêm trọng ở bán đảo Iberia. 

Tây Ban Nha có hai đường ống dẫn khí đốt nối với Pháp và một 

đường ống với Algeria, trong khi Bồ Đào Nha nhận khí đốt thông 

qua Tây Ban Nha. Điện của hầu hết người Tây Ban Nha đều đến 

từ khí đốt. Vì vậy, vào tuần trước, thủ tướng Tây Ban Nha Pedro 

Sánchez và thủ tướng Bồ Đào Nha António Costa đã được các lãnh 

đạo EU khác cho phép tạm thời đặt mức trần giá khí đốt. Giờ đây, 

họ phải tìm cách để tránh vi phạm quy tắc thị trường đơn nhất của 

khối. 

Họ cũng phải thống nhất với giới tài xế xe tải về chương trình 

trợ cấp nhiên liệu. Một nhóm tài xế đã đình công trong hai tuần qua, 

dẫn đến tình trạng thiếu lương thực. 

CNN chuẩn bị ra mắt dịch vụ phát trực tuyến 



Sau Disney+, Paramount+ và Apple TV+ là CNN+. Vào thứ Ba 

này, gã khổng lồ tin tức truyền hình cáp sẽ ra mắt dịch vụ phát trực 

tuyến 5,99 đô la một tháng ở Mỹ. Sau đó họ triển khai ra quốc tế. 

Các thuê bao CNN+ sẽ được xem tin tức và chương trình thực 

tế, bao gồm chương trình dài tập của nữ diễn viên Eva Longoria về 

ẩm thực Mexico. Nhưng kênh tin tức tổng hợp chủ lực của CNN lại 

không có ở Mỹ, vì nó được dành riêng cho khách hàng truyền hình 

cáp. Những người trong cuộc cho biết thuê bao CNN+ ở nước ngoài 

nhiều khả năng sẽ có kênh tin tức này. 

Với việc nhiều hộ gia đình chấm dứt dùng truyền hình cáp, phát 

trực tuyến có lẽ sẽ trở thành xu hướng ở Mỹ. Hiện chỉ hơn một nửa 

số gia đình có dịch vụ truyền hình cáp, giảm so với gần chín trên 

mười hộ của một thập niên trước. Các kênh phát trực tuyến liên tục 

đem về các bộ phim truyền hình, hài kịch và phim tài liệu hay nhất, 

đồng thời cũng bắt đầu mua bản quyền thể thao. Việc CNN tham 

gia phát trực tuyến là một dấu hiệu khác cho thấy truyền hình cáp 

đã lỗi thời. 

Blue Origin phóng tên lửa du lịch thứ tư 

Công ty hàng không vũ trụ của Jeff Bezos sẽ khởi hành chuyến 

bay có hành khách thứ tư đến rìa bầu khí quyển của Trái đất vào 

thứ Ba, muộn hơn sáu ngày so với kế hoạch. Việc này khiến diễn 

viên hài Pete Davidson không thể tham gia. Anh được thay thế bởi 

Gary Lai, một kỹ sư cấp cao làm việc cho Blue Origin suốt 18 năm 

qua. Sự trung thành này khiến ông trở thành “của hiếm.” 

Xoay vòng nhân lực là một vấn đề nhức nhối trong ngành hàng 

không vũ trụ, vì nhân viên bỏ việc sẽ mang đi hết các kiến thức đã 

học được, trong khi đào tạo tân binh mất rất nhiều thời gian. Blue 



Origin cũng không phải ngoại lệ. Song các vấn đề của công ty càng 

thêm phức tạp khi nhân viên phàn nàn về văn hóa làm việc độc hại. 

Tham vọng của Blue Origin không chỉ ở việc đưa người giàu 

lên vũ trụ. Họ kỳ vọng tên lửa New Glenn của họ sẽ tham gia vào 

nền kinh tế không gian bằng cách thường xuyên phóng tàu và vệ 

tinh. Nhưng các vấn đề về nhân sự – cùng với đại dịch và hợp đồng 

chậm trễ – gây hại cho tham vọng của họ. Dù được lên kế hoạch 

cho 2020, New Glenn sẽ không thể ra mắt cho đến ít nhất là năm 

2023. 
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Thưa quý vị, trước khi chương trình chuyển sang phần tin cuối cùng 

của bản tin thế giới, xin kính mời quý vị thưởng thức phần văn nghệ. 

Bài tiếp theo trong chương trình văn nghệ hôm nay là … 

MUSIC – Bài 1 

2. MONG TÌM LẠI MÙA XUÂN - Thơ Hoàng Phượng. Nhạc Lê 

Khang. TB Ngọc Quy 

 

[Breaking News Sound] 

  



 

Kính chào Quý Vị, 

Chúng tôi là Hoàng Đức Long, 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.. 

8.- Trung Quốc đặt mục tiêu thống trị Mỹ Latinh 

trong vòng 5 năm 

Theo chuyên gia an ninh Joseph J. Humire, Trung Quốc đang 

mở rộng tầm ảnh hưởng của mình ở Nam Mỹ để chống lại sự thống 

trị của Hoa Kỳ ở khu vực phía Tây bán cầu này. 

Ông Humire gần đây đã nói với chương trình “China Insider” 

(Nội tình Trung Quốc) của EpochTV: “Họ đã đang xây dựng nó một 

cách dần dần, có hệ thống, trong rất nhiều, rất nhiều năm — qua 

hàng thập niên.” 

Giao thương và đầu tư trong khu vực là một phần không thể 

thiếu trong nỗ lực của Bắc Kinh về mặt này. Nhưng hoạt động 

thương mại này đi kèm với các điều kiện, ông cho hay.  

Ông Humire, giám đốc điều hành của tổ chức nghiên cứu chính 

sách an ninh quốc gia có tên là Trung tâm vì một Xã hội Tự do An 

toàn, cho biết: “Những điều kiện đó thường là mất chủ quyền của 

quý vị, trong một số trường hợp là mất lãnh thổ của quý vị … và 

trong một số trường hợp, Trung Quốc có thể lừa quý vị đưa họ vào 

quỹ đạo địa chính trị của họ.”  

Trung Quốc và Argentina gần đây đã làm sâu sắc thêm mối 

bang giao của họ bằng cách ký một thỏa thuận tại Thế vận hội Mùa 



đông Bắc Kinh hôm 06/02, vốn bổ sung nước này vào “Sáng kiến 

Vành đai và Con đường” của Bắc Kinh — một dự án đầu tư cơ sở 

hạ tầng lớn nhằm mở rộng ảnh hưởng kinh tế và chính trị trên toàn 

thế giới của Bắc Kinh. Với thỏa thuận này, Argentina sẽ vay 23.7 tỷ 

USD để phát triển cơ sở hạ tầng của Trung Quốc. 

Theo ông Humire, những cam kết kiểu này đang tạo tiền đề 

cho nhà cầm quyền Trung Quốc đẩy tham vọng quân sự của mình 

lên cao. 

Để minh họa cho quan điểm này, ông đã dẫn chứng về trạm 

theo dõi vệ tinh do quân đội Trung Quốc kiểm soát được xây dựng 

ở tỉnh Neuquén, tây bắc Patagonia, Argentina vào năm 2014. Trung 

Quốc đã tuyên bố rằng trạm vũ trụ này là để quan sát và thăm dò 

không gian một cách hòa bình. Tuy nhiên, theo ông Humire, các 

nhà phân tích kỹ thuật đã cáo buộc rằng cơ sở này được trang bị 

cho chiến tranh điện tử.  

Hôm 26/02, tại Hội nghị Hành động Chính trị Truyền thống ở 

Orlando, Florida, ông Humire cho hay: “Điều đó có nghĩa là, trong 

một thời gian ngắn, họ sẽ chiếm lấy vệ tinh của Hoa Kỳ, và ném họ 

ra khỏi quỹ đạo ở Châu Mỹ Latinh … ở nơi mà Hoa Kỳ được cho là 

có ảnh hưởng lớn nhất.”  

Chuyên gia này cho biết, chính phủ Trung Quốc đang tìm cách 

lợi dụng Mỹ Latinh làm đòn bẩy để chống lại Hoa Kỳ. 

Ông Humire nói: “Người Trung Quốc đang muốn chắc chắn 

rằng Mỹ Latinh đang trở thành một khu vực không thiện chí để Hoa 

Kỳ giao thương, du lịch và kinh doanh.” 



Ông nói thêm: “Đó là một phần trong tính toán chiến lược nhằm 

hạn chế khả năng của Hoa Kỳ trong việc ngăn chặn tham vọng của 

Trung Quốc ở khu vực tiệm cận họ.” 

Sự thống trị ngày càng tăng của nhà cầm quyền này trong khu 

vực được phản ánh trong mối bang giao đang có chuyển biến của 

các quốc gia Nam Mỹ với Đài Loan tự trị, một hòn đảo mà Bắc Kinh 

coi là của riêng họ. 

Ông nói, “Đài Loan … đã được công nhận mạnh mẽ ở Mỹ 

Latinh trong nhiều thập niên.”  

Do đó, một số quốc gia như El Salvador và Cộng hòa Dominica 

đã chuyển sự công nhận của họ đối với Đài Loan sang công nhận 

Trung Quốc.  

Trong khi đó, theo ông Humire, Guatemala và Paraguay vẫn là 

đồng minh mạnh mẽ của Đài Loan, nhưng họ đang bị Trung Quốc 

gây áp lực trên mọi mặt để từ bỏ sự công nhận đó.  

Chuyên gia này tin rằng nếu Trung Quốc thực sự khiến hai 

quốc gia đó thay đổi lập trường, thì Bắc Kinh sẽ thực hiện hành 

động xâm lược Đài Loan vì hòn đảo này sẽ bị quốc tế cô lập hơn 

và thiếu sự hỗ trợ.  

Ông cảnh báo rằng trong vòng năm năm, Trung Quốc sẽ tiếp 

quản Châu Mỹ Latinh, và kêu gọi Hoa Kỳ “mau chóng ngăn chặn 

họ.” 

Ông Humire nói: “Miễn là Trung Quốc còn ở Mỹ Latinh, họ sẽ 

luôn có thể thực hiện các hành động gây hấn hơn trong khu vực Ấn 

Độ Dương-Thái Bình Dương.” 



Ông nói thêm rằng, “Và phần đó là một mối đe dọa đáng báo 

động không chỉ đối với Hoa Kỳ, mà còn đối với thế giới phương 

Tây.” 
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Phần văn nghệ tiếp tục 

MUSIC – Bài 2, 3, 4, 5, 6, 7 

3. CỔ NHẠC - NHẠC LÒNG NĂM CŨ - TB Thanh kiệt. 

4. Y TẾ THƯỜNG THỨC : 

5. BẾP NHÀ VIỆT NAM : 

6. ĐOẠN TUYỆT - TG Phượng Linh. Hòa Âm Tâm Đăng.TB Hà Vân 
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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. 

 


