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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, 11 tháng 05, 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. Hoa Kỳ - vận dụng luật « cho vay-cho thuê vì quốc phòng » để gia tăng 

cung cấp vũ khí cho Ukraina. 

2. Hoa Kỳ - Đảng Cộng Hòa không loại trừ cấm phá thai nếu có đa số ở 

Thượng Viện. 

3. Bộ Ngoại giao Mỹ dẫm lên “lằn ranh đỏ”, ĐCSTQ và Đài Loan lên tiếng. 

Tin Thế Giới 

4. Điểm Tin Thế Giới 

5. 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 Thủy Tiên đến với bản tin Hoa Kỳ. 

1.- Hoa Kỳ - vận dụng luật « cho vay-cho thuê vì quốc 

phòng » để gia tăng cung cấp vũ khí cho Ukraina 

Ngày 09/05/2022, tổng thống Mỹ Joe Biden ký luật « Ukraine 

Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022 » để tăng tốc cung cấp vũ khí 

cho Ukraina. Văn bản này dựa vào đạo luật « cho vay-cho thuê vì quốc 

phòng » được ký năm 1941, trong thời kỳ đệ nhị thế chiến, cho phép Mỹ « 

bán, nhượng, trao đổi, cho thuê hoặc cung cấp » vũ khí cho các nước đồng 

minh bị phát xít Đức đe dọa. 

Mỹ cũng chọn đúng thời điểm ngày 09/05 khi Nga tưng bừng kỷ niệm 

« Ngày Chiến thắng ». Trả lời các nhà báo tại Phòng Bầu Dục, tổng thống 

Joe Biden giải thích : « Người Ukraina đang chiến đấu hàng ngày bảo vệ 

cuộc sống của họ. Cuộc chiến này rất tốn kém, nhưng nếu chùn bước trước 

cuộc tấn công có lẽ còn tốn kém hơn ». 

Nhà Trắng cho biết là văn bản « đã được hầu hết Nghị Viện ủng hộ », 

trừ 10 dân biểu bỏ phiếu chống. Theo AFP, tổng thống Mỹ đã phải nhân 

nhượng để Nghị Viện bỏ phiếu tách biệt hai khoản ngân sách : hỗ trợ 

Ukraina và chống dịch Covid-19, thay vì bỏ phiếu một lần. Ngân sách khác 

liên quan đến Covid-19 sẽ được đưa ra bỏ phiếu sau. 

Đạo luật « cho vay-cho thuê vì quốc phòng » hỗ trợ Ukraina còn giúp 

Hoa Kỳ bổ sung kho vũ khí. Ngoài ra, nguyên thủ Mỹ cũng yêu cầu Nghị 

Viện viện trợ thêm 33 tỉ đô la cho Ukraina. Kể từ khi Nga tấn công Ukraina 

ngày 24/02, chính quyền Mỹ đã hỗ trợ quân sự cho Kiev với tổng số tiền lên 

đến 3,8 tỉ đô la. 

Trừng phạt của phương Tây đã có hiệu quả trên chiến trường 



Các biện pháp trừng phạt của Mỹ và các nước phương Tây bắt đầu 

cho kết quả trên chiến trường. Ngày 09/05, một quan chức cấp cao Mỹ, 

được AFP trích dẫn, cho biết chiến dịch của Nga ở miền nam Ukraina « gần 

như giậm chân tại chỗ trong những ngày gần đây ». Nga « thiếu vũ khí dẫn 

đường chính xác và không thay thế được » do bị lệnh trừng phạt và hạn chế 

nhập khẩu linh kiện điện tử. Theo quan chức ẩn danh trên, điều này giải 

thích cho việc nhiều thành phố lớn như Mariupol hay Kharkiv bị dội bom 

không dẫn đường nên không phân biệt được mục tiêu quân sự hay một khu 

chung cư. 

Ngoài ra, quân luật dường như cũng là một vấn đề. Nhiều binh sĩ Nga 

« từ chối tuân lệnh và tấn công ». « Thiếu điều phối giữa không kích và tấn 

công trên bộ » cũng giải thích cho việc quân Nga « không có bất kỳ tiến triển 

nào đáng kể » ở vùng Donbass. 

2.- Hoa Kỳ - Đảng Cộng Hòa không loại trừ cấm phá thai 

nếu có đa số ở Thượng Viện 

Sau việc rò rỉ một tài liệu nội bộ của Tòa Án Tối Cao dự trù hủy án lệnh 

Roe versus Wade, hợp pháp hóa quyền phá thai ở Mỹ có từ năm 1973, 

Thượng Viện Mỹ ngày mai, 11/05/2022, sẽ phải quyết định về một đạo luật 

liên bang bảo đảm quyền phá thai.   

Tuy nhiên, cuộc bỏ phiếu chỉ mang tính biểu tượng vì phe Dân Chủ 

không hội đủ đa số cần thiết là 60/100 để thông qua văn bản này. Tình hình 

đáng lo ngại hơn nếu trong cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11/2022, phe 

Cộng Hòa giành được đa số tại Thượng Viện và sẽ bỏ phiếu thông qua đạo 

luật chống phá thai.  

Từ Miami, thông tín viên đài RFI, David Thomson giải thích:  

« Trong trường hợp thắng kỳ bầu cử sắp tới, phe bảo thủ rất có thể 

không chỉ bằng lòng với việc Tòa Án Tối Cao hủy án lệnh Roe V. Wade, hợp 

pháp hóa việc phá thai năm 1973. Một khi có được đa số ở Thượng Viện, 

phe bảo thủ có thể sẽ còn thừa thắng xông lên bỏ phiếu thông qua một đạo 

luật cấm phá thai trên toàn quốc.  



Luật liên bang này sẽ không để cho các bang có quyền lựa chọn áp 

dụng hay không việc cấm phá thai và sẽ hạn chế quyền phá thai trên toàn 

lãnh thổ nước Mỹ. Mitch McConnel, lãnh đạo đảng Cộng Hòa ở Quốc Hội, 

trong một cuộc trả lời phỏng vấn truyền thông Mỹ hôm thứ Bảy (7/5) khi nói 

rằng "có thể làm điều đó", và ngay tức thì đã làm bùng lên một cơn bão phản 

đối trong phe Dân Chủ.  

Kirsten Gillibard, thượng nghị sĩ bang New York giận dữ tuyên bố : 

"Điều đó sẽ biến chúng ta thành một công dân nửa vời và có nguy cơ làm 

thay đổi những nền tảng cơ bản của nước Mỹ". Bà hy vọng có thể huy động 

cử tri ủng hộ đảng Dân Chủ về chủ đề này cho cuộc bầu cử giữa kỳ vào 

tháng 11 tới đây. Một cuộc bầu cử được dự báo rất khó khăn.   

Cùng với các đồng nghiệp đảng Dân Chủ, Kirsten Gillibard phải bỏ 

phiếu để luật hóa quyền phá thai. Thế nhưng đó là một cuộc bỏ phiếu chiếu 

lệ. Để có thể thực hiện cam kết trước đây, trong chiến dịch tranh cử của Joe 

Biden, đảng Dân Chủ có lẽ cần có một đa số tuyệt đối 60 phiếu ủng hộ, 

trong khi mà họ còn chưa có được tất cả các lá phiếu thuận ngay trong chính 

phe của mình. » 

3.- Bộ Ngoại giao Mỹ dẫm lên “lằn ranh đỏ”, ĐCSTQ và 

Đài Loan lên tiếng 

Ngày 5/5, Bộ Ngoại giao Mỹ đã cập nhật trang web chính thức “Quan 

hệ Mỹ – Đài Loan” của mình, nhiều lần dẫm lên cái mà Đảng Cộng sản 

Trung Quốc (ĐCSTQ) gọi là “lằn ranh đỏ”. Đến thứ Ba (10/5), khi các kênh 

truyền thông ở Trung Quốc Đại Lục và Đài Loan bắt đầu chú ý đến vấn đề 

này thì Bộ Ngoại giao 2 nước mới lên tiếng. 

Trong phần mô tả “tình hình thực tế” trên trang “Quan hệ Mỹ – Đài 

Loan” của Bộ Ngoại giao Mỹ, đã xóa các tuyên bố có liên quan trong Thông 

cáo chung Mỹ – Trung Quốc năm 1979 rằng “Đài Loan là một phần của 

Trung Quốc” và cũng không còn đề cập đến “Mỹ không ủng hộ Đài Loan 

độc lập“, và đặt Đạo luật Quan hệ Đài Loan trước 3 thông cáo chung Mỹ – 

Trung Quốc trong miêu tả chính sách “Một Trung Quốc” của Mỹ. 



Vào ngày 10/5, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập 

Kiên đã “giậm chân” tại cuộc họp báo và nói rằng Đài Loan là một phần của 

Trung Quốc, thuộc quyền quản lý của ĐCSTQ. Ông Triệu còn nói sự sửa 

đổi trên trang web của Bộ Ngoại giao Mỹ là động tác nhỏ ‘làm mờ và làm 

rỗng’ nguyên tắc “một Trung Quốc”. Ông Triệu cũng đe dọa, “cách làm của 

Mỹ nhằm cố gắng thay đổi hiện trạng ở eo biển Đài Loan, ắt sẽ tự chuốc lấy 

tai họa”.  

Ngày 10/5, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Đài Loan, Âu Giang An 

(Joanne Ou) cho biết, Bộ Ngoại giao Mỹ và Viện Hoa Kỳ tại Đài Loan đã 

tuyên bố rằng các chính sách liên quan của Mỹ không thay đổi. Bộ Ngoại 

giao thấy rằng kể từ khi ông Biden nhậm chức, phía Mỹ đã tuân thủ nghiêm 

ngặt lại “Đạo luật Quan hệ Đài Loan” và 6 bảo đảm, cam kết đối với Đài 

Loan là rất vững chắc. 

Bà Âu Giang An cũng nói rằng Chính phủ Đài Loan sẽ tiếp tục tăng 

cường khả năng tự vệ, kiên định duy trì và bảo vệ vững chắc hệ thống tự 

do và dân chủ của Đài Loan, đồng thời sẽ làm sâu sắc hơn nữa hợp tác với 

Mỹ và các nước có cùng lý niệm, làm việc cùng nhau để bảo vệ ‘trật tự quốc 

tế dựa trên luật lệ’, đồng thời thúc đẩy hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở 

eo biển Đài Loan và toàn bộ khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương. 

Khi bấm vào “tình hình thực tế” tại mục “Quan hệ Mỹ – Đài Loan” trên 

trang web chính thức của Bộ Ngoại giao Mỹ, người dùng có thể xem mô tả 

ngày cập nhật từ ngày 5/5/2022. Trong phần “Quan hệ Mỹ – Đài Loan“, nội 

dung của phiên bản mới và phiên bản cũ có những thay đổi rất lớn. 

Đoạn đầu tiên của “tình hình thực tế” trong phiên bản cũ (ngày 31/8/ 

2018) nói rằng Mỹ và Đài Loan có quan hệ không chính thức một cách chặt 

chẽ, và thông cáo chung năm 1979 giữa Mỹ và Cộng hòa Nhân dân Trung 

Hoa đã thay đổi công nhận ngoại giao từ Đài Bắc sang Bắc Kinh. “Trong 

thông cáo chung, Mỹ công nhận Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là Chính 

phủ Trung Quốc hợp pháp duy nhất và công nhận lập trường của người 

Trung Quốc rằng chỉ có một Trung Quốc, Đài Loan là một phần của Trung 

Quốc.” 



Đoạn đầu tiên của mục “Quan hệ Mỹ – Đài Loan” được cập nhật bắt 

đầu bằng câu: “Với tư cách là một khu vực dẫn đầu về dân chủ và công 

nghệ, Đài Loan là đối tác chính của Mỹ ở khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình 

Dương, việc Mỹ và Đài Loan cũng chia sẻ các giá trị tương tự, và mối quan 

hệ kinh tế và thương mại sâu sắc, cũng như mối quan hệ giao lưu nhân dân 

bền chặt, đã hình thành nền tảng cho tình hữu nghị và là động lực để mở 

rộng cam kết của Mỹ với Đài Loan.” 

Đoạn thứ hai của phiên bản cũ viết: “Mỹ không ủng hộ Đài Loan độc 

lập. Duy trì mối quan hệ vững chắc, không chính thức với Đài Loan là mục 

tiêu chính của Mỹ, phù hợp với mong muốn của Mỹ nhằm thúc đẩy hòa bình 

và ổn định ở Châu Á. Đạo luật Quan hệ Đài Loan năm 1979 cung cấp cơ sở 

pháp lý cho các mối quan hệ không chính thức giữa Mỹ và Đài Loan, đồng 

thời ghi nhớ cam kết của Mỹ trong việc hỗ trợ Đài Loan duy trì khả năng 

phòng thủ của mình. Mỹ kiên trì giải quyết sự khác biệt giữa 2 bờ eo biển 

Đài Loan một cách hòa bình, phản đối bất kỳ sự thay đổi đơn phương nào 

đối với hiện trạng, và khuyến khích hai bên (Đài Loan và Trung Quốc) tiếp 

tục đối thoại mang tính xây dựng lấy tôn nghiêm và tôn trọng làm nền tảng.” 

Đoạn thứ hai của phiên bản mới đề cập rằng Mỹ từ lâu đã tuân thủ 

chính sách “một Trung Quốc”, “được hướng dẫn bởi Đạo luật Quan hệ Đài 

Loan, Thông cáo chung Mỹ – Trung Quốc và 6 đảm bảo”. Mặc dù Mỹ không 

có quan hệ ngoại giao với Đài Loan, nhưng Mỹ và Đài Loan có quan hệ 

không chính thức một cách chặt chẽ và có lợi ích sâu xa trong việc duy hòa 

bình và ổn định ở eo biển Đài Loan. 

Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ nói với Đài Tiếng nói Hoa 

Kỳ (VOA) rằng Mỹ giữ vững lập trường “một Trung Quốc” và không thay đổi. 

Cùng ngày (5/5) khi Bộ Ngoại giao Mỹ thay đổi trang web “Quan hệ Mỹ 

– Đài Loan“, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ bày tỏ một cách hiếm thấy 

rằng sau cuộc điện đàm ngày 20/4 giữa Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Trung 

Quốc, Bộ Quốc phòng Trung Quốc “đã tuyên bố sai” rằng Mỹ kiên trì “nguyên 

tắc một Trung Quốc”. 



Phát ngôn viên John Kirby của Lầu Năm Góc nói với giới truyền thông 

rằng: “Bộ trưởng Quốc phòng không nói điều đó. Thay vào đó, Bộ trưởng 

Lloyd Austin nói rõ rằng Mỹ vẫn tuân theo ‘chính sách một Trung Quốc’, cụ 

thể là Đạo luật Quan hệ Đài Loan, 3 thông cáo chung và 6 đảm bảo.” 

Tờ Washington Times đưa tin, Lầu Năm Góc nên cảm thấy “bắt buộc 

phải làm rõ” các chi tiết cụ thể về cuộc điện đàm của ông Austin với Tướng 

Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa. Bài viết của Washington Times phân tích 

rằng Mỹ đã có một đường lối mong manh đối với Đài Loan, tức không công 

nhận Đài Loan là một quốc gia độc lập và đồng thời cũng lại bác bỏ tuyên 

bố của Bắc Kinh rằng Đài Loan là một tỉnh riêng biệt có thể được thống nhất 

bằng vũ lực. 

 

[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. BÔNG HỒNG CÀI ÁO – Tác giả: Phạm Thế Mỹ –  Hòa Âm & Trình bày: Tôn 

Lệ Ngọc 

 

 

[Breaking News Sound] 

  



 

Kính thưa quý vị, sau đây là Thanh Thúy đến với bản tin Hoa Kỳ 

4.- Phần Điểm Tin (Thế Giới) 

Theo AFP – Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc họp phiên đặc biệt 

về tình hình nhân quyền ở Ukraina. Nga sẽ không tham cuộc họp, dự kiến 

tổ chức vào ngày 11/05/2022, theo yêu cầu của Kiev. Nội dung cuộc họp sẽ 

tập trung vào việc « tình hình nhân quyền xuống cấp ở Ukraina ». Đây là 

cuộc họp đầu tiên của cơ chế cao nhất của Liên Hiệp Quốc về nhân quyền 

kể từ khi Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc đình chỉ tư cách của Nga vào đầu 

tháng Tư. 

Cũng theo AFP – Phần Lan và Thụy Điển sắp xin gia nhập NATO ? 

Hai nước Bắc Âu sắp kết thúc một tuần được cho là « quyết định ». Nhà 

nghiên cứu Charly Salonius-Passternak của Viện Quan hệ Quốc tế Phần 

Lan cho biết : « Chắc chắn 100% là Phần Lan sẽ trở thành ứng viên và có 

thể trở thành thành viên của NATO từ giờ đến cuối năm ». Theo một cuộc 

thăm dò công bố ngày 09/05/2022, 76% người dân Phần Lan ủng hộ gia 

nhập NATO. Đây là một kỷ lục, hơn hẳn tỉ lệ 20-30% trong những năm gần 

đây. 

Theo France 24 – Thái tử Charles thay nữ hoàng Elizabeth II đọc diễn 

văn tại Nghị Viện Anh. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1963, nữ hoàng hiện 

96 tuổi vắng mặt trong sự kiện này theo lời khuyên của các bác sĩ. Buổi lễ 

ngày 10/05/2022 cũng là « thời khắc lịch sử » đối với thái tử Charles, người 

thừa ngai vàng hiện 73 tuổi. 

Theo Reuters – Trung Quốc và Đức bàn về Ukraina. Hôm qua 

09/05/2022, trong cuộc gặp trực tuyến với thủ tướng Đức Olaf Scholz, chủ 

tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh, cần phải nỗ lực, không để cho 

xung đột Ukraina trở thành một cuộc xung đột "không thể kiểm soát được". 

Ông Tập khẳng định Trung Quốc ủng hộ châu Âu đóng vai trò tích cực trong 



thúc đẩy đàm phán hòa bình và cuối cùng là thiết lập "một khuôn khổ an 

ninh châu Âu cân bằng, hiệu quả và bền vững". 

Theo AFP – Ngoại trưởng Nga đến Algérie để tăng cường « quan hệ 

đối tác ». Ngày 10/09/2022, ông Lavrov đã hội đàm với đồng nhiệm 

Lamamra và chào xã giao tổng thống Tebboune. Theo bộ Ngoại Giao Nga, 

Matxcơva « ủng hộ sáng kiến của những người bạn Algérie nhằm thảo một 

tài liệu chiến lược mới giữa hai nước, phản ánh cho chất lượng mới của mối 

quan hệ đối tác song phương ». Algérie hiện là nhà xuất khẩu khí đốt lớn 

cho châu Âu vì Liên Âu muốn giảm phụ thuộc vào khí đốt Nga. 

Theo AFP – Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc họp bàn về Bắc Triều 

Tiên. Hôm qua 09/05/2022, theo các nguồn tin ngoại giao, Hoa Kỳ đã kêu 

gọi tổ chức một cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc để 

bàn về Bắc Triều Tiên, sau những vụ bắn tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng. 

Một phát ngôn viên của phái đoàn ngoại giao Mỹ tại Liên Hiệp Quốc phát 

biểu : "Bắc Triều Tiên tiếp tục gây mất ổn định khu vực và đe dọa hòa bình 

và an ninh quốc tế bằng các vụ phóng tên lửa." Cuộc họp sẽ diễn ra vào 

ngày mai 11/05/2022.  

Theo AFP – Bức chân dung Marilyn Monroe của Andy Warhol được 

bán với giá 195 triệu đô la. Đây là tác phẩm nghệ thuật đắt giá nhất thế kỷ 

20 được bán đấu giá. Shot Sage Blue Marilyn, bức tranh được vẽ vào năm 

1964, hai năm sau cái chết bi thảm của minh tinh Hollywood, được bán vào 

hôm qua 09/05/2022, sau 4 phút đấu giá, với giá chính xác là 195,04 triệu 

đô la. 

Vladimir Putin vừa có một bài phát biểu tại lễ duyệt binh kỷ niệm ngày 

Liên Xô đánh bại Đức Quốc xã trong Thế chiến II. Ông nói cuộc xâm lược 

Ukraine kế thừa ý thức hệ của Chiến tranh Vệ quốc. Ngay lập tức, tổng 

thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ra một video bác bỏ so sánh của ông 

Putin, mà theo ông là đã “chiếm hữu” lịch sử Thế chiến II, trong đó hàng 

triệu người Ukraine đã thiệt mạng. Trong một diễn biến khác, đại sứ Nga tại 

Ba Lan bị người biểu tình phản chiến tạt chất lỏng màu đỏ khi ông đến thăm 

một nghĩa trang quân sự của Liên Xô. 



Tổng thống mới tái đắc cử của Pháp, Emmanuel Macron, đề xuất 

thành lập một “cộng đồng chính trị châu Âu” bao gồm cả các nước ngoài 

EU. Trong một bài phát biểu quan trọng trước nghị viện châu Âu, ông 

Macron thừa nhận các nước như Ukraine có thể mất “nhiều thập niên” mới 

được gia nhập EU theo bộ tiêu chí nghiêm ngặt hiện tại; do đó, một cộng 

đồng chính trị như ông đề xuất sẽ tạo điều kiện cho các nền dân chủ châu 

Âu hợp tác. 

Bộ tài chính Nga thừa nhận trong một dự báo nội bộ là kinh tế Nga 

đang đứng trước cuộc suy thoái tồi tệ nhất ba thập niên qua. Còn theo 

Bloomberg, GDP Nga có thể giảm 12% trong năm 2022 sau các lệnh trừng 

phạt của Mỹ và châu Âu. Dự đoán của ngân hàng trung ương Nga nhỏ hơn, 

từ 8-10%, trong khi IMF dự đoán suy thoái 8,5%. 

Thủ tướng Sri Lanka Mahinda Rajapaksa đã từ chức sau nhiều tuần 

biểu tình kêu gọi thay đổi chế độ giữa cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất 

trong lịch sử độc lập của đất nước. Trước đó, cảnh sát đã áp đặt lệnh giới 

nghiêm trên toàn quốc sau khi những người ủng hộ Rajapaksa xông vào địa 

điểm biểu tình ở thủ đô Colombo, khiến hơn 76 người bị thương. 

Ferdinand “Bongbong” Marcos, con trai của cố độc tài Marcos, sớm 

vượt lên dẫn trước trong cuộc bầu cử tổng thống Philippines hôm thứ Hai. 

Kiểm phiếu không chính thức đang cho thấy ông giành được 22 triệu phiếu 

so với 10 triệu của đối thủ Leni Robredo, người hiện giữ chức phó tổng 

thống. Được biết một số vấn đề về phiếu bầu đã được ghi nhận. Hiện các 

điểm bỏ phiếu đã đóng cửa, nhưng sẽ mất vài ngày để giới chức chính thức 

công bố người chiến thắng. 

Chính phủ Anh kêu gọi các đảng phái chính trị ở Bắc Ireland thực hiện 

một cơ chế chia sẻ quyền lực mới sau khi đảng Sinn Féin theo chủ nghĩa 

dân tộc lần đầu tiên thắng các cuộc bầu cử địa phương. Tuy nhiên, đảng 

Liên minh Dân chủ (DUP) thân Anh lại nói sẽ không tham gia cho đến khi 

những lo ngại của họ về các thỏa thuận thương mại hậu Brexit được đáp 

ứng. DUP lập luận rằng thỏa thuận hiện tại làm tổn hại đến vị thế của Bắc 

Ireland trong Vương quốc Anh. 



Keir Starmer, lãnh đạo Công đảng Anh, đã thề sẽ từ chức nếu bị phạt 

vì vi phạm các quy tắc covid hồi năm ngoái. Ông Starmer đang bị điều tra vì 

tham dự một sự kiện vận động tranh cử, và dùng bữa tối tại đó, vào tháng 

4 năm ngoái. Trong khi đó, Điện Buckingham thông báo Thái tử Charles sẽ 

đọc Bài Phát biểu của Nữ hoàng trước Quốc hội vào thứ Ba thay cho Nữ 

hoàng Elizabeth, người đang gặp “các vấn đề về vận động.” 

Con số trong ngày: 46%, là tỉ lệ tăng giá kể từ năm 2019 của một bất 

động sản trung bình ở New Zealand. Thực trạng này khiến người mua nhà 

dễ bị tổn thương trước những biến động mạnh của thanh toán thế chấp toàn 

cầu. 

5.- Phần Tiêu Điểm (Thế Giới) 

Một loạt các vấn đề thử thách tân tổng thống Hàn Quốc 

Tổng thống mới của Hàn Quốc có một danh sách dài những việc phải 

làm. Sau khi nhậm chức vào thứ Ba, Yoon Suk-yeol phải bắt tay ngay vào 

giải quyết vấn đề chi phí nhà ở và thiếu việc làm cho những người trẻ tuổi. 

Ông cũng đặt mục tiêu cải cách một số lĩnh vực, bao gồm phúc lợi, tư pháp 

hình sự, cũng như phân chia quyền lực giữa văn phòng tổng thống và thủ 

tướng. Còn ở mặt trận ngoại giao là một loạt các thách thức khác. Hàn Quốc 

đang bị kẹp giữa Mỹ, nước mà họ dựa vào để đảm bảo an ninh, và Trung 

Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của họ. Trong khi đó Triều Tiên lại ngày 

càng hung hăng; hôm thứ Bảy, Bình Nhưỡng đã phóng tên lửa lần thứ 15 

trong năm nay. 

Giải quyết tất cả những điều này là một thử thách khó nhằn, ngay cả 

với các nhà lãnh đạo lão luyện và được ủng hộ nhất. Ông Yoon không có 

cả hai điều đó, trong khi sẽ không thể tự do hành động vì quốc hội do phe 

đối lập kiểm soát. 

Cựu tổng thống Honduras ra hầu tòa ở Mỹ 

Cú trượt dài của Juan Orlando Hernández sẽ lên đến cao trào khi ông 

trình diện trước tòa New York vào thứ Ba. Hồi tháng 4, chưa đầy ba tháng 

sau khi kết thúc nhiệm kỳ hai làm tổng thống Honduras, ông đã bị bắt và bị 



dẫn độ về Hoa Kỳ. Thẩm phán sẽ nghe bằng chứng về các cáo buộc ông 

Hernández tham gia buôn bán ma túy và rửa tiền trong thời gian tại vị. Ông 

phủ nhận mọi cáo buộc. Đây là lần thứ hai ông bị dính vào một phiên tòa xét 

xử buôn bán ma túy, trước đó là phiên tòa 2019 vốn kết án em trai ông tù 

chung thân. 

Chưa cần biết đến phán quyết, người dân Honduras đã ăn mừng khi 

thấy ông Hernández ra tòa. Các chính trị gia Trung Mỹ thường thoải mái 

tham nhũng mà không bị trừng phạt, đa phần bằng cách cài các mối quan 

hệ vào hệ thống tư pháp. Vì muốn đảo ngược tiến trình suy thoái dân chủ ở 

Trung Mỹ nhằm ngăn cản người di cư đi về phương bắc, Mỹ sẽ muốn tấm 

gương của ông Hernández khiến các chính trị gia nhúng chàm phải suy nghĩ 

lại. 

Solvay bị cổ đông gây áp lực vì xả thải xuống biển 

Các giám đốc của tập đoàn đa quốc gia Solvay của Bỉ có thể sẽ bị chất 

vấn nhiều tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông vào thứ Ba. Một số người chắc 

chắn sẽ lo ngại trước một kế hoạch được công ty công bố vào tháng 3 là sẽ 

tách Solvay thành hai công ty độc lập: một công ty chuyên về hóa chất và 

công ty còn lại về vật liệu và giải pháp đặc biệt. Tuy nhiên, vấn đề nổi cộm 

hơn là bộ 100 câu hỏi, được quỹ đầu cơ chủ động Bluebell Partners liệt kê, 

xoay quanh nhà máy soda-ash (natri carbonate) của tập đoàn tại Rosignano, 

Ý. 

Nhà máy này thải khoảng 25 tấn kim loại nặng xuống Địa Trung Hải 

mỗi năm. Solvay cam kết chúng được giữ trong đá vôi dạng bột, và do đó 

không thể bị hấp thụ bởi con người hay sinh vật biển. Bluebell cho rằng việc 

đổ chất thải xuống biển đi ngược lại cam kết môi trường bền vững của tập 

đoàn. Trên thực tế, hồi năm 2021 tất cả các cổ đông đều bỏ phiếu chấp 

thuận chính sách môi trường của Solvay. Nhưng Bluebell đã vận động họ 

đổi ý, và tuyên bố đã có được ủng hộ của hai quỹ hưu trí lớn của Mỹ. Phần 

Hỏi và Đáp của đại hội sẽ cho thấy có bao nhiêu bên khác đã tham gia cùng 

họ. 

[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. LÒNG MẸ – Tác giả: Y Vân – Trình bày: Anh Thoại 

3. TÂN CỔ – TÌNH CHÀNG TRƯƠNG CHI – Tác giả: Huỳnh Thanh Tuấn – 

Trình bày: Thanh Kiệt 

4. Y TẾ THƯỜNG THỨC 

5. BẾP NHÀ VIỆT NAM 

6. GIÃ TỪ VŨ KHÍ – Tác giả: Nhật Ngân – Trình bày: Tâm Đăng 
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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. 

 


