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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, 20 tháng 04, năm 2022 trên các hệ thống truyền thông 

của Nhà Việt Nam và website Việt Washington DC Radio. Bản tin hôm nay 

gồm có những tin tức chính sau đây: 

Tin Hoa Kỳ 

1. Mỹ sẽ tổ chức cuộc họp thượng đỉnh chống Covid-19 vào ngày 12/5. 

2. Mỹ và Cuba họp cấp cao tại Washington bàn về di dân. 

3. Lo ngại về an ninh với Trung Quốc, Mỹ phái quan chức cấp cao đến 

Quần Đảo Salomon. 

Tin Thế Giới 

4. Hoàn Cầu Thời Báo kêu gọi dân Trung Quốc chuẩn bị chiến tranh với 

Mỹ. 

5. Điểm Tin Thế Giới 

6. Tiêu Điểm Thế Giới 

[Breaking News Sound] 

  



Thông Báo của Nhà VN:  

 

 

• 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.- Mỹ sẽ tổ chức cuộc họp thượng đỉnh chống Covid-19 

vào ngày 12/5 

Tòa Bạch Ốc ngày 18/04/2022 thông báo sẽ tổ chức một cuộc họp 

thượng đỉnh thế giới chống virus corona vào ngày 12/05/2022. Mục tiêu là 

đánh giá tình hình, để kết thúc đại dịch Covid-19,  và chuẩn bị đối phó với 

những mối đe dọa dịch tễ trong tương lai. 

Từ Washington, thông tín viên đài RFI, Guillaume Naudin cho biết cụ 

thể :  

« Đại dịch vẫn chưa kết thúc. Đây chính là tuyên bố của bà lãnh đạo 

cơ quan chống dịch bệnh virus corona, trực thuộc Tổ chức Y tế Thế giới. 

Không chút nghi ngờ, đây cũng là một trong số các lý do mà những người 

tham dự sẽ phải giữ khoảng cách và cuộc họp sẽ được tổ chức qua cầu 

truyền hình.  

Đây là lần thứ hai cuộc họp thượng đỉnh kiểu này được tổ chức theo 

sáng kiến của Joe Biden. Cuộc họp sẽ do Mỹ, Đức – chủ tịch luân phiên của 

khối G7, Indonesia – chủ tịch luân phiên của khối G20, Senegal – chủ tịch 

luân phiên khối Liên Hiệp Châu Phi và Belize – chủ tích luân phiên khối các 

nước vùng Caribê – đồng chủ trì.  

Các nhà tổ chức muốn thoát ra khỏi giai đoạn căng thẳng của đại dịch 

và chuẩn bị đối phó với nhiều cuộc khủng hoảng dịch tễ khác. Dù rằng tại 

nhiều nước, tỷ lệ tử vong đang giảm, nhưng khả năng lây nhiễm mạnh của 

biến thể Omicron luôn ngăn cản cuộc sống trở lại bình thường. Hàng triệu 

người dân vẫn bị phong tỏa, nhất là tại Trung Quốc. Tại nước này, làn sóng 

phản đối có thể thấy rõ ở Thượng Hải bất chấp các biện pháp nghiêm ngặt. 

Nhưng ở Mỹ, những khó khăn vẫn tồn tại.   



Vài giờ sau thông báo tổ chức cuộc họp cấp cao này, một nữ thẩm 

phán liên bang tại Florida tuyên bố việc bắt buộc đeo khẩu trang trên các 

phương tiện công cộng – bất kể là hàng không hay đường sắt – là bất hợp 

pháp. Chính quyền Biden lại vừa kéo dài biện pháp này thêm hai tuần. » 

2.- Mỹ và Cuba họp cấp cao tại Washington bàn về di dân 

Reuters 18/04/2022 cho biết, Hoa Kỳ và Cuba họp cấp cao tại 

Washington vào ngày thứ Năm 21/04 để thảo luận về tình hình di dân. Đây 

là cuộc họp cấp cao đầu tiên giữa Mỹ và Cuba kể từ năm 2021 khi Joe Biden 

nhậm chức tổng thống Hoa Kỳ.   

Hãng tin Anh Reuters 18/04/2022, trích dẫn hai nguồn thạo tin xin ẩn 

danh, khẳng định thứ trưởng Ngoại Giao Cuba Carlos Fernandez de Cossio, 

sẽ dẫn đầu phái đoàn đến gặp các quan chức cao cấp của bộ Ngoại Giao 

Mỹ và nhiều cơ quan khác. Cuộc họp sẽ thảo luận vấn đề nhập cư mà Hoa 

Kỳ đang phải vật vã đối phó do dòng người di cư đổ về Mỹ thông qua biên 

giới Mêhicô không ngừng tăng lên, trong đó có cả người Cuba.   

Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh quan hệ La Habana và Washington 

vẫn căng thẳng. Hoa Kỳ chỉ trích mạnh mẽ chính quyền Cuba đàn áp các 

cuộc biểu tình và tiếp tục gia tăng trừng phạt đối với đảo quốc cộng sản và 

nhiều vấn đề khác cũng đang gây khó khăn cho sự hợp tác giữa hai nước 

trước một số thách thức như di dân bất thường.   

Washington muốn La Habana tiếp nhận lại nhiều hơn số người Cuba 

bị trục xuất, vào lúc số người Cuba nhập cư trái phép vào Mỹ tăng kỷ lục. 

Theo các số liệu thống kê, tính đến ngày 26/03, đã có khoảng 40.000 người 

Cuba ở Mỹ đã nhận được lệnh trục xuất từ thẩm phán di trú. Tuy nhiên, theo 

một quan chức Mỹ và một nguồn tin ẩn danh khác, chính quyền Cuba không 

chấp nhận các chuyến bay trục xuất từ Mỹ từ hơn 6 tháng qua.    

La Habana cho biết chỉ ủng hộ chính sách di dân hợp pháp, có trật tự 

và an toàn, và đổ lỗi cho Mỹ về tình hình gia tăng di dân bất thường khi nhắc 

đến các đòn trừng phạt mang dáng dấp Chiến Tranh Lạnh và quyết định 



đóng cửa cơ quan lãnh sự tại La Habana đã thúc đẩy người dân Cuba tìm 

kiếm những con đường rủi ro để rời đảo.   

Reuters nhắc lại, trong tháng Ba vừa qua, bộ Ngoại Giao Mỹ thông báo 

mở lại thủ tục cấp visa cho người Cuba tại La Habana để giảm bớt số hồ sơ 

tồn đọng sau bốn năm gián đoạn, nhưng tiến độ xử lý vẫn còn rất chậm.  

3.- Lo ngại về an ninh với Trung Quốc, Mỹ phái quan 

chức cấp cao đến Quần Đảo Salomon 

Phủ tổng thống Mỹ ngày hôm qua 18/04/2022 cho biết: Điều phối viên 

Tòa Bạch Ốc, Kurt Campbell, phụ trách vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương và 

quan chức hàng đầu của bộ Ngoại Giao Mỹ về châu Á sẽ ghé Salomon trong 

tuần này, trong bối cảnh Mỹ lo ngại quốc đảo Thái Bình Dương đang thực 

hiện một thỏa thuận an ninh với Trung Quốc.  

Trong một thông cáo, Hội Đồng An Ninh Quốc Gia Tòa Bạch Ốc loan 

báo: Ông Kurt Campbell và trợ lý ngoại trưởng Mỹ phụ trách Đông Á và Thái 

Bình Dương, Daniel Kritenbrink, sẽ dẫn đầu phái đoàn quan chức bộ Quốc 

Phòng và Cơ Quan Phát Triển Quốc Tế của Hoa Kỳ đi thăm ba quốc gia : 

Quần Đảo Salomon, Fiji và Papua New Guinea,   

Đoàn cũng sẽ dừng lại ở Hawaii để “tham khảo ý kiến của các quan 

chức quân sự cấp cao và các đối tác khu vực tại bộ Tư Lệnh Ấn Độ-Thái 

Bình Dương của Hoa Kỳ”, nhưng ngày giờ cụ thể của chuyến đi không được 

đưa ra. Theo phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Mỹ Ned Price, những lo ngại về 

Trung Quốc là một trong những chủ đề được thảo luận với các quan chức 

Quần đảo Salomon. 

Trong cuộc họp báo thường kỳ tại Washington, Ned Price xác định 

chính sách của Hoa Kỳ đối với khu vực là bảo đảm sao cho các nước hiểu 

được lợi ích của việc can dự của Washington chứ không nhắm vào Trung 

Quốc hay bất kỳ quốc gia nào khác. Vào tháng 2, Hoa Kỳ tuyên bố sẽ mở 

đại sứ quán ở Quần Đảo Salomon, một động thái nằm trong nỗ lực của 

chính quyền Biden nhằm cung cấp thêm nguồn lực ngoại giao và an ninh 



cho Ấn Độ-Thái Bình Dương để chống lại đà tăng ảnh hưởng của Trung 

Quốc.  

Tháng 3 vừa qua, Quần Đảo Salomon cho biết đang thiết lập quan hệ 

đối tác với Trung Quốc để giải quyết các mối đe dọa an ninh và bảo đảm 

một môi trường an toàn cho đầu tư. Quyết định này được cho là mở ra cho 

Bắc Kinh một con đường rộng lớn để tiến vào một khu vực mà các đồng 

minh Úc và New Zealand của Mỹ trong nhiều thập kỷ coi là “sân sau” của 

họ.   

Sau phản ứng dữ dội trong khu vực, Quần đảo Salomon cho biết họ 

sẽ không cho phép Trung Quốc đặt căn cứ quân sự, tuy nhiên các quan 

chức Mỹ vẫn lo ngại rằng tính chất bao quát của thỏa thuận được đề xuất 

với Bắc Kinh sẽ mở rộng cửa cho việc triển khai lực lượng Trung Quốc. 

 

[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. CÁNH CHIM TRỜI – Tác giả: Linh Giang. Trình bày: Kim Phụng.  
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Kính thưa quý vị, sau đây là Thủy Tiên đến với bản tin Thế Giới 

4.- Hoàn Cầu Thời Báo kêu gọi dân Trung Quốc chuẩn bị 

chiến tranh với Mỹ 

BẮC KINH, Trung Quốc – Ông Hồ Tích Tiến (Hu Xijin), cựu tổng biên 

tập của tờ Hoàn Cầu Thời Báo (Global Times) và là một trong những nhân 

vật truyền thông nổi tiếng nhất Trung Quốc, kêu gọi người dân nước này 

chuẩn bị tinh thần trước tình hình có thể xảy ra chiến tranh với Mỹ vì Đài 

Loan, theo tạp chí Newsweek hôm Chủ Nhật, 17 Tháng Tư. 

Hoàn Cầu Thời Báo là phó bản của tờ Nhân Dân Nhật Báo và được 

xem là cơ quan ngôn luận bán chính thức của đảng Cộng Sản Trung Quốc. 

Trong một bài bình luận được đăng tải vào hôm Thứ Bảy, ông Hồ Tích 

Tiến nói về một “khủng hoảng thật sự” đang diễn ra ở Đài Loan, đó là người 

dân nơi này đã có tâm lý chuẩn bị sẵn sàng cho chiến tranh hơn cả Trung 

Quốc. 

“Khi tình hình ở eo biển Đài Loan ngày càng căng thẳng, chúng ta phải 

chuẩn bị trước cho một cuộc xung đột quân sự có thể xảy ra,” ông Hồ Tích 

Tiến viết. “Người Trung Quốc phải sẵn sàng đương đầu với thách thức và 

khó khăn khi phải ứng chiến với Mỹ vì Đài Loan.” 

Gần đây, một số thành viên cấp cao của Quốc Hội Mỹ, trong đó có 

Thượng Nghị Sĩ Lindsey Graham (Cộng Hòa – South Carolina) và Thượng 

Nghị Sĩ Bob Menendez (Dân Chủ – New Jersey), đã ghé thăm Đài Bắc. 

Đáp lại, chính quyền Bắc Kinh tuyên bố một chuỗi các cuộc tập trận 

quân sự nhắm vào Đài Loan. 

“Một số người than phiền rằng Trung Quốc phản ứng quá nhẹ,” ông 

Hồ Tích Tiến viết tiếp. “Theo quan điểm của tôi, tình hình tại eo biển Đài 



Loan là khoảng khắc yên lặng trước một cơn bão; khoảnh khắc bùng nổ gần 

hơn chúng ta tưởng.” 

“Năm trước, khi một loạt các cuộc diễn tập quân sự diễn ra tại khu vực 

này giúp chúng ta tạo được ‘lợi thế về mặt tâm lý.’ Tuy nhiên, cuộc chiến 

tranh giữa Nga và Ukraine đã thay đổi điều này,” cựu tổng biên tập Hồ Tích 

Tiến nhắc. 

“Cuộc chiến của Nga không được suôn sẽ. Người Mỹ thành công trong 

việc kêu gọi các quốc gia phương Tây thực hiện hàng loạt biện pháp trừng 

phạt kinh tế mạnh tay khiến cuộc xâm lược của Nga gặp nhiều trở ngại.” 

Ông Hu khuyến cáo người dân Hoa Lục rằng: “Vì lẽ đó, chính quyền 

Washington tin rằng các lệnh trừng phạt này có thể trở thành chiến thuật 

thương lượng mới để đối phó với Trung Quốc.” 

Dù đã viện trợ hàng tỷ đô la cho Ukraine để giúp họ chống lại các nỗ 

lực xâm lược từ Nga, giới chức quốc phòng tại Washington vẫn nhận định 

rằng cuộc chiến thật sự của Mỹ là với Trung Quốc. 

Không giống như nước Nga đang dần suy yếu, Trung Quốc vẫn đang 

trên đà phát triển ở Châu Á và giới lãnh đạo Bắc Kinh đang nuôi tham vọng 

tái thiết lập trật tự thế giới để nâng hình ảnh đảng Cộng Sản Trung Quốc 

(CCP). 

Tại trường đại học Georgia Tech vào hôm Thứ Năm, ông William 

Burns, giám đốc CIA, gọi Trung Quốc là đối tác thầm lặng trong cuộc chiến 

xâm lăng của ông Putin và cho rằng Bắc Kinh là thử thách lớn nhất mà CIA 

phải đối mặt. 

Trong chuyến thăm Đài Bắc, Thượng Nghị Sĩ Graham nhấn mạnh sự 

ủng hộ của Mỹ dành cho Đài Loan. 

Ông Graham cho rằng Trung Quốc cần phải trả giá đắt do ủng hộ Tổng 

Thống Nga Vladimir Putin và cho các hành động của họ trên toàn thế giới. 



Khi được hỏi liệu Mỹ sẽ bảo vệ Đài Loan về mặt quân sự nếu Trung 

Quốc xâm lăng đảo quốc, Thượng Nghị Sĩ Graham đáp: “Chúng sẵn sàng 

tất cả.” 

Ông Hồ Tích Tiến dự đoán rằng rủi ro đối đầu quân sự trực tiếp với Mỹ 

là rất cao và việc này có thể gây tác động mạnh đến đời sống của người 

dân Trung Quốc. 

“Quân đội Trung Quốc đã sẵn sàng, nhưng người dân thì chưa. Bây 

giờ, đến lúc phải thay đổi tình trạng thiếu chuẩn bị này,” ông Hồ Tích Tiến 

khuyến cáo. “Nếu Trung Quốc không cảnh giác ngay lúc này, chúng ta sẽ 

rơi vào tình thế thụ động vô cùng nghiêm trọng.” 

5.- Điểm Tin Thế Giới 

Nga trục xuất 37 nhà ngoại giao châu Âu. Matxcơva đáp trả nhiều 

nước châu Âu gần đây đã cho trục xuất hàng trăm nhà ngoại giao Nga bị 

cáo buộc là hoạt động gián điệp dưới vỏ bọc « ngoại giao ». Về chiến sự tại 

chỗ, quân đội Nga hôm nay, 19/04/2022, thông báo đã mở một hành lang 

nhân đạo cho phép các lực lượng Ukraina hiện đang có mặt tại khu công 

nghiệp Azovstal được thoái lui sau nhiều giờ kêu gọi họ buông súng đầu 

hàng.  

Vũ khí hóa học tại Ukraina: Macron từ chối nói đến «lằn ranh đỏ». 

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình France 5, trong chương trình C à vous, 

ngày 18/04/2022, tổng thống Pháp Emmanuel Macron giải thích vì sao: «Khi 

nói đến lằn ranh đỏ, điều đó hàm nghĩa là trở thành bên tham chiến», cũng 

có nghĩa là « bước vào một cuộc chiến với Nga, một cường quốc có vũ khí 

hạt nhân ngay trước cửa nhà mình ». Cũng theo nguyên thủ Pháp, việc từ 

chối nói đến « lằn ranh đỏ » cũng không đồng nghĩa với việc « để mọi chuyện 

trôi qua » mà sẽ là « tiếp tục gia tăng trừng phạt » và « tiến hành các thủ tục 

về luật quốc tế và luật Ukraina » để « kết án các quân nhân có trách nhiệm 

về những vụ hành quyết ». 



Zelensky hy vọng Ukraina sẽ có được quy chế ứng viên vào Liên 

Hiệp Châu Âu sau "một vài tuần". Ngày 18/04/2022, tổng thống Volodymyr 

Zelensky cho biết ông hy vọng sẽ giành được cho Ukraina "trong những 

tuần tới" tư cách ứng cử viên thành viên của Liên Hiệp Âu (EU). Ông đồng 

thời cảm ơn Bruxelles về tốc độ của quá trình này vì thông thường việc đạt 

được tư cách ứng viên vào EU phải “mất nhiều năm”.  

Thủ tướng Pháp Castex: Chính phủ sẽ sớm từ chức trong trường 

hợp ông Macron tái đắc cử. Phát biểu trên đài France Inter vào thứ Hai 

18/04/2022, ông Jean Castex cho biết là trong trường hợp tổng thống 

Macron tái đắc cử, ông và chính phủ của ông sẽ từ chức ngay “trong những 

ngày sau”. Theo ông, điều này sẽ cho phép tổng thống tái đắc cử tìm được 

một động lực mới cho công việc của mình.  

Tên lửa khổng lồ nhằm thám hiểm mặt trăng của NASA đã trở lại 

xưởng sửa chữa sau một vụ thử nghiệm thất bại. Bất chấp nhiều nỗ lực để 

thực hiện vụ thử đầu tiên này tại Trung Tâm Không Gian Kennedy ở Florida, 

vụ thử đầu tiên tên lửa khổng lồ SLS mới của NASA đã thất bại vào thứ Hai 

18/04/2022. Một loạt vấn đề trục trặc đã khiến cơ quan không gian Mỹ quyết 

định đưa tên lửa trở lại xưởng trước khi thử lại lần cuối cùng. 

Trung Quốc và quần đảo Salomon chính thức ký thỏa thuận an ninh. 

Trên đây là thông báo từ Trung Quốc ngày 19/04/2022. Thông tin này được 

đưa ra đúng vào lúc Hoa Kỳ thông báo phái một quan chức cao cấp đến 

Salomon. Thỏa thuận an ninh này đã khiến nhiều nước phương Tây, đi đầu 

là Mỹ lo lắng trước những tham vọng quân sự của Bắc Kinh tại Thái Bình 

Dương.  

Miến Điện: Aung San Suu Kyi có nguy cơ lãnh thêm 15 năm tù. Trước 

đó, cựu lãnh đạo Aung San Suu Kyi đã bị tập đoàn quân sự kết án 6 năm tù 

giam. Theo một nguồn thạo tin được hãng tin Pháp trích dẫn, trong phiên 

xử vào thứ Hai, 25/4 sắp tới, với những cáo buộc tham nhũng, giải Nobel 

Hòa Bình có nguy cơ lãnh thêm 15 năm tù. 



Quân đội Ukraine ở Mariupol phớt lờ tối hậu thư của Nga, yêu cầu 

họ phải đầu hàng nếu không sẽ bị tiêu diệt. Thành phố này đã bị quân Nga 

bao vây kể từ đầu cuộc chiến và giờ đây chỉ còn lại một vài nhóm binh sĩ 

kháng cự tại nhà máy thép Azovstal. Trong khi đó Nga tuyên bố đã tấn công 

hàng trăm mục tiêu quân sự trên khắp Ukraine trong đêm qua. Có bảy 

thường dân thiệt mạng ở thành phố Lviv, miền Tây nước này. 

Một quan chức Mỹ cho biết Nga đã bổ sung thêm khoảng 11 nhóm 

chiến thuật tiểu đoàn ở miền nam và miền đông Ukraine để chuẩn bị cho 

cuộc tấn công vào Donbas, qua đó nâng tổng số tiểu đoàn ở đây lên 76. Mỗi 

tiểu đoàn thường có khoảng 800-1.000 binh sĩ. Ngoài ra tổng thống Nga 

Vladimir Putin đã trao tặng huân chương cho một lữ đoàn vốn bị cáo buộc 

hành quyết tập thể và phạm các tội ác chiến tranh khác ở Bucha. 

Ngân hàng Thế giới giảm dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 

2022 xuống còn 3,2% do cuộc chiến ở Ukraine. Khu vực châu Âu và Trung 

Á được dự kiến suy thoái tới 4%. Tăng trưởng ở tất cả những nơi khác đều 

bị giá thực phẩm và năng lượng cao làm suy yếu. 

Marine Le Pen, ứng cử viên theo khuynh hướng dân túy-dân tộc chủ 

nghĩa của cuộc bầu cử tổng thống Pháp, đã bị điều tra về các cáo buộc biển 

thủ. Văn phòng công tố Paris cho biết nhận được một báo cáo cho thấy bà 

Le Pen đã dùng quỹ của EU vào công việc riêng của đảng mình khi còn giữ 

chức thành viên Nghị viên Châu Âu. Theo hãng tin điều tra Mediapart, bà 

Le Pen đã lấy gần 140.000 euro (151.000 USD) để trả lương cho nhân viên 

và tổ chức sự kiện cho đảng của mình. Các luật sư của bà đều phủ nhận 

hành vi sai trái. 

Hãng dược Johnson & Johnson của Mỹ cho biết họ sẽ trả cho bang 

Tây Virginia 99 triệu đô la để dàn xếp vụ kiện về vai trò của công ty trong 

đại dịch opioid của bang. Được biết Tây Virginia không tham gia thỏa thuận 

5 tỷ đô la mà công ty đã dàn xếp với một loạt các bang khác hồi tháng 2. 

Trước đây tỷ lệ quá liều opioid ở Tây Virginia là cao nhất nước Mỹ, nhưng 

rồi nó cũng qua đi khi heroin và fentanyl trở nên lan tràn. 



Tổng thống Mexico tuyên bố sẽ quốc hữu hóa ngành sản xuất lithium, 

một ngày sau khi các nhà lập pháp đối lập bác bỏ gói cải cách năng lượng 

gây tranh cãi do ông đề xuất, mà nếu thông qua sẽ trao hoàn toàn thị trường 

điện cho một công ty nhà nước. Andrés Manuel López Obrador cáo buộc 

phe đối lập “phản quốc.” Không như gói cải cách năng lượng, để quốc hữu 

hóa lĩnh vực lithium ông chỉ cần tỉ lệ quá bán đơn giản trong Quốc hội. Hiện 

đảng ông có đủ số phiếu để làm được điều đó. 

Tỷ lệ thất nghiệp ở Trung Quốc tăng lên mức cao nhất kể từ đầu đại 

dịch, trong khi chi tiêu tiêu dùng giảm. Cụ thể, dữ liệu chính thức cho thấy 

tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 5,8% trong tháng 3 và doanh số bán lẻ giảm 3,5% 

so với một năm trước. Dù GDP tăng trưởng trong quý đầu năm, nhưng đó 

là trước khi nước này tiến hành phong tỏa nghiêm ngặt. 

Con số trong ngày: 686%, là tỷ lệ lạm phát vào năm ngoái của 

Venezuela. 

 

Kính thưa quý vị, Thanh Thúy xin được trở lại với Tiêu Điểm Thế Giới. 

6.- Tiêu Điểm Thế Giới 

Một sáng kiến đầu tư để đẩy nhanh phát triển công nghệ thu giữ 

carbon 

Để giảm thiểu tác động tồi tệ của biến đổi khí hậu, các chính phủ và 

doanh nghiệp phải loại bỏ được hàng tỷ tấn carbon dioxide khỏi bầu khí 

quyển. Để làm điều này, họ có thể dựa vào biện pháp tự nhiên (chẳng hạn 

như trồng rừng) hoặc biện pháp hóa học (chẳng hạn như sử dụng hóa chất 

để liên kết carbon dioxide trước khi chôn chúng dưới lòng đất – tức thu giữ 

carbon). 



Song các công nghệ cần thiết cho thu giữ carbon vẫn còn sơ khai. 

Frontier, một quỹ mới thành lập được điều hành bởi công ty thanh toán 

Stripe và hậu thuẫn bởi Alphabet, Meta, Shopify và McKinsey, đã thông báo 

chi 925 triệu đô la cho các giao dịch mua trước từ một loạt các công ty trong 

ngành, với đủ mọi sáng kiến từ tảo bẹ đến đá nghiền. 

Mục đích là thu hút các nhà đầu tư để đẩy nhanh nghiên cứu và phát triển 

công nghệ thu giữ carbon. Cho đến nay đây là vụ cược lớn nhất trong ngành. 

Nhưng nó cũng đầy hứa hẹn nhìn từ những dự án tiền nhiệm, chẳng hạn 

như chương trình đã giúp đẩy nhanh sản xuất vắc-xin covid-19. 

Johnson & Johnson và P&G có kết quả kinh doanh tốt 

Gã khổng lồ dược phẩm Johnson & Johnson sẽ công bố báo cáo thu 

nhập vào thứ Ba. Lợi nhuận của họ đặc biệt tốt nhờ vắc-xin covid-19 và nhu 

cầu trang thiết bị y tế cao. Theo sau họ vào thứ Tư là tập đoàn hàng tiêu 

dùng Procter & Gamble. Nhìn chung nhà đầu tư đang khá tự tin về tăng 

trưởng của các ngành hàng cốt lõi, chẳng hạn như sản phẩm tẩy rửa. 

Ngành sức khỏe tiêu dùng có kết quả tốt bất chấp các lệnh trừng phạt 

của phương Tây đối với Nga. Giá năng lượng và hàng hóa cao đã tác động 

đến biên lợi nhuận gộp, trong khi Johnson & Johnson bị giảm 1% doanh thu 

toàn cầu vì ngừng bán các ngành hàng chăm sóc cá nhân ở Nga. Tương 

tự, P&G cũng hạn chế hoạt động tại Nga. Kết quả ấn tượng của các công 

ty này cho thấy đại dịch vẫn có thể đem lại lợi ích cho một số ngành. 

Thêm một công ty thử nghiệm thu hồi thiết bị đẩy tên lửa 

Từ trước đến nay chỉ công ty tên lửa SpaceX của Mỹ có thể thu hồi và 

tái sử dụng một phần bộ phận đẩy tên lửa lên không gian. Nhưng giờ đây, 

một đối thủ cạnh tranh nhỏ hơn, Rocket Lab, cũng đặt mục tiêu làm được 

điều tương tự trong một vụ phóng vào tuần này. Đối với Falcon 9 của 

SpaceX, phần tên lửa thu hồi của nó được hãm tốc độ rơi bằng các động 

cơ khí đẩy khi quay về Trái đất. Còn đối với Electron của Rocket Lab — cao 



18m và chưa bằng một phần ba chiều cao của Falcon 9 — phần bệ phóng 

sẽ được thả bằng dù trước khi được máy bay trực thăng cắp đi bằng dây 

móc. 

Tên lửa của Rocket Lab sẽ được phóng từ New Zealand, mang theo 

34 vệ tinh nhỏ dành cho quỹ đạo thấp. Phần bệ phóng sẽ tách ra ở độ cao 

80 km và rơi xuống “vùng chặn bắt” cách bờ biển 280 km. Nếu thành công, 

Rocket Lab, với các nhà máy bận rộn ở California và New Zealand, cho biết 

họ sẽ có thể phóng thường xuyên hơn và với giá thấp hơn SpaceX. 

 

[Breaking News Sound] 

 

  



 

Thưa quý vị, xin kính mời quý vị thưởng thức phần văn nghệ. Bài tiếp theo 

trong chương trình văn nghệ hôm nay là … 

MUSIC – Bài 2 

2. QUÊ HƯƠNG BỎ LẠI – Tác giả: Linh Giang – Trình bày: Phương Vy & 

Phong Vũ 

3. Nói về NGÀY 30/4- Thuyết trình của Đinh Hùng Cường 

4. Y TẾ THƯỜNG THỨC  

5. BẾP NHÀ VIỆT NAM 

6. TRUYỆN TRONG 10 BÀI ÂM NHẠC – Đồi Charlie – Diễn đọc và trình bày 

bài hát Người ở lại Charlie: Tâm Đăng 

 

[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. 

 


