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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, 18 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. FDA đạt được thỏa thuận với nhà sản xuất sữa hàng đầu cho trẻ em 

để mở cửa trở lại nhà máy. 

2. Mỹ và châu Âu hợp tác về an ninh kỹ thuật số. 

3. Mỹ hỗ trợ một số nhà máy điện hạt nhân. 

4. Tay súng bắn chết 10 người trong siêu thị ở Buffalo, có động cơ chủng 

tộc. 

5. Pennsylvania tiến hành bầu cử sơ bộ. 

Tin Thế Giới 

6. Điểm Tin Thế Giới 

7. 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.- FDA đạt được thỏa thuận với nhà sản xuất sữa hàng 

đầu cho trẻ em để mở cửa trở lại nhà máy 

Abbott Laboratories, hãng sản xuất sữa bột trẻ em, tâm điểm của tình 

trạng thiếu hụt sữa trên toàn quốc, cho biết hôm 16/05 rằng họ đã đạt được 

một thỏa thuận với Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ 

(FDA) để mở cửa trở lại nhà máy của mình ở Sturgis, Michigan, sau khi nhà 

máy này chịu sự điều tra của liên bang về cáo buộc sữa nhiễm khuẩn. 

Tuy nhiên, hãng này cảnh báo rằng có thể mất khoảng thời gian từ sáu 

đến tám tuần kể từ khi bắt đầu sản xuất cho đến khi các sản phẩm sữa công 

thức thực sự bắt đầu có mặt trên các kệ siêu thị trên khắp Hoa Kỳ, trong khi 

các bậc cha mẹ phải cố gắng xoay sở với tình trạng thiếu hàng. 

Trong khi đó, theo Abbott, thỏa thuận giữa FDA và Abbott được gọi là 

phán quyết hai bên đều đồng ý, có nghĩa là nó phải nhận được sự chấp 

thuận của tòa án. 

Giám đốc điều hành Robert Ford của Abbott cho biết trong một tuyên 

bố: “Đây là một bước tiến quan trọng đối với việc mở cửa trở lại cơ sở 

Sturgis của chúng tôi để chúng tôi có thể giảm bớt tình trạng thiếu sữa công 

thức trên toàn quốc.” “Chúng tôi mong muốn được hợp tác với FDA để mở 

lại cơ sở một cách nhanh chóng và an toàn.” 

Ông nói thêm rằng “chúng tôi biết hàng triệu cha mẹ và người chăm 

sóc phụ thuộc vào chúng tôi và chúng tôi vô cùng lấy làm tiếc vì việc thu hồi 

tự nguyện của chúng tôi đã làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu sữa công 

thức trên toàn quốc” và sẽ “làm việc chăm chỉ để lấy lại niềm tin mà các bà 

mẹ, ông bố, và người chăm sóc đã dành cho các sản phẩm sữa công thức 

của chúng tôi trong hơn 50 năm qua.” 



Công ty phân tích Datassembly cho biết hơn 40% sản phẩm sữa dành 

cho trẻ em đã hết hàng trên khắp Hoa Kỳ trong tuần kết thúc hôm 08/05. 

Nguồn cung thiếu hụt một phần là do nhà máy Sturgis phải đóng cửa sau 

khi bốn trẻ sơ sinh được cho là uống sữa công thức được sản xuất tại cơ 

sở này đã bị bệnh do nhiễm một loại vi khuẩn, trong đó có hai trường hợp 

đã tử vong. 

Các quan chức FDA cho biết họ đã tìm thấy sự hiện diện của vi khuẩn 

Cronobacter sakazakii trong nhà máy Abbott, mặc dù tuần trước công ty đã 

nói trong một tuyên bố rằng vi khuẩn này không liên quan đến những trẻ em 

bị bệnh và tử vong. Vào tháng Hai, Abbott, nhà sản xuất sữa bột trẻ em lớn 

nhất tại Hoa Kỳ, đã ngừng sản xuất và thu hồi một số loại sữa công thức, 

bao gồm cả nhãn hiệu Similac bán chạy nhất. 

Trước đó hôm 16/05, Ủy viên FDA Robert Califf nói với chương trình 

“Today” rằng ông không kỳ vọng tình trạng thiếu sữa bột trẻ em sẽ kéo dài 

đến cuối năm 2022, còn Tham vụ báo chí Tòa Bạch Ốc Karine Jean-Pierre 

cho biết Hoa Kỳ trong lúc này đang nỗ lực nhập cảng thêm nhiều sản phẩm 

sữa bột trẻ em từ các nước khác. 

Trong tuyên bố hôm 16/05, Abbott không cung cấp ngay lập tức thông 

tin chi tiết các điều khoản của thỏa thuận với FDA. 

Ông Califf nói với chương trình “Today”: “Bây giờ chúng tôi có một con 

đường phía trước.” “Abbott chịu trách nhiệm về lịch trình thời gian, nhưng 

tôi rất yên tâm với những gì họ nói là khoảng hai tuần. … Điều đó hoàn toàn 

nằm trong khả năng xảy ra và tôi nghĩ nó khá là khả thi.” 

Kể từ tuần trước, Đảng Cộng Hòa đã ngày càng gây áp lực buộc chính 

phủ ông Biden phải hành động để làm dịu bớt tình trạng thiếu hụt, trong khi 

đó một nghị sĩ Florida cho biết bà đã nhận được thông tin và hình ảnh cho 

thấy các quan chức liên bang đã gửi các sản phẩm sữa bột trẻ em đến một 

cơ sở giam giữ người nhập cư bất hợp pháp gần biên giới Texas-Mexico. 

2.- Mỹ và châu Âu hợp tác về an ninh kỹ thuật số 



Với sự kiên nhẫn chiến lược tuyệt vời, Trung Quốc đang tạo ra một thế 

giới kỹ trị chuyên quyền dựa trên công nghệ cao. Đấu tranh với các nỗ lực 

đó là một cam kết ngoại giao xuyên Đại Tây Dương mà hầu hết mọi người 

chưa biết đến: Hội đồng Thương mại và Công nghệ. Vào thứ Hai, một loạt 

nhân vật cấp cao, bao gồm ngoại trưởng Mỹ và các ủy viên EU về thương 

mại và cạnh tranh, sẽ tề tựu về ngoại ô Paris cho cuộc họp thứ hai của tổ 

chức này. Đây là địa điểm chính mà người Mỹ và châu Âu họp để phối hợp 

về chính sách cho lĩnh vực kỹ thuật số. 

Cuộc gặp gỡ đầu tiên của họ hồi tháng 9 chủ yếu là để cho những 

người tham gia tìm hiểu nhau. Lần gặp mặt này sẽ đặt ra mục tiêu cho hai 

năm tới. Hai bên đã thành lập mười nhóm làm việc chung, với các chủ đề 

từ “tiêu chuẩn công nghệ” cho đến “khí hậu và công nghệ sạch”. Không có 

gì đáng ngạc nhiên khi vì cuộc chiến ở Ukraine, những đề xuất gay gắt nhất 

trong bản dự thảo “tuyên bố chung” sẽ được công bố vào cuối cuộc họp có 

liên quan đến vấn đề an ninh. 

3.- Mỹ hỗ trợ một số nhà máy điện hạt nhân 

Đảng Dân chủ Mỹ đang dần dần chấp nhận năng lượng hạt nhân nhằm 

giải quyết biến đổi khí hậu. Chính quyền Biden đã gia hạn đến tuần này để 

cho phép các bang nộp đơn xin quỹ 6 tỷ USD nhằm giải cứu các nhà máy 

điện hạt nhân bị đứng trước khả năng đóng cửa. Trong số đó có California, 

nơi Diablo Canyon, nhà máy hạt nhân duy nhất của bang, dự kiến đóng cửa 

vào năm 2025. Thống đốc Gavin Newsom, một người Dân chủ, đã tuyên bố 

ông sẽ tìm kiếm sự hỗ trợ cho cơ sở này, vốn cung cấp tới 6% lượng điện 

tiêu thụ năm ngoái của bang. 

Các quy định, cạnh tranh từ khí đốt tự nhiên và việc không được nhiều 

người ủng hộ đã khiến năng lượng hạt nhân ở Mỹ rơi vào khó khăn. Hiện 

điện hạt nhân chỉ chiếm 8% sản lượng điện cả nước, thấp hơn nhiều so với 

năm 1989 vì các nhà máy cũ bị đóng cửa. Kể từ năm 1996 chỉ có một lò 

phản ứng mới được xây dựng. Do vậy, cho dù Diablo Canyon có được hoạt 

động thêm một thời gian nữa, thì tương lai của ngành công nghiệp hạt nhân 

Mỹ vẫn còn mờ mịt. 



4.- Tay súng bắn chết 10 người trong siêu thị ở Buffalo, có 

động cơ chủng tộc 

Tin từ VOA - Một tay súng da trắng 18 tuổi bắn chết 10 người và làm 

bị thương ba người khác tại một siêu thị trong một khu đông người da đen 

của thành phố Buffalo, bang New York, trước khi đầu hàng. Nhà chức trách 

gọi đây là tội ác thù hằn và là một hành động "cực đoan bạo lực có động cơ 

chủng tộc." 

Các nhà chức trách cho biết nghi phạm, trang bị một khẩu súng trường 

kiểu tấn công và có vẻ như hành động một mình, đã lái xe đến Buffalo từ 

nhà anh ta ở một quận hạt ở bang New York "cách đó vài giờ" để nhắm mục 

tiêu vào siêu thị này trong một vụ tấn công mà anh ta phát trực tiếp trên 

internet. 11 trong số 13 người bị trúng đạn là người da đen, các quan chức 

cho biết. 

Nghi phạm, không được cảnh sát xác định danh tính ngay lập tức, trang 

bị nhiều vũ khí và mặc đồ tác chiến, bao gồm cả áo giáp, cảnh sát nói. 

Khi đối đầu với cảnh sát tại khu vực tiền đình của cửa hàng, nghi phạm 

dí súng vào cổ của mình nhưng họ đã thuyết phục anh ta buông vũ khí và 

đầu hàng, cảnh sát trưởng Buffalo Joseph Gramaglia nói trong một cuộc 

họp báo. 

Ông Gramaglia nói tay súng đã bắn chết ba người trong bãi đậu xe của 

Chợ Tops Friendly trước khi đọ súng với một cựu cảnh sát viên làm nhân 

viên bảo vệ cho chợ, nhưng nghi phạm được bảo vệ bằng áo giáp. 

Nhân viên bảo vệ là một trong 10 người bị bắn chết trong vụ việc, chín 

người khác đều là khách hàng. Ba nhân viên khác của chợ bị thương nhưng 

dự kiến sẽ sống sót, nhà chức trách nói. 

Stephen Belongia, đặc vụ FBI phụ trách văn phòng hiện trường Buffalo 

của cục điều tra, cho biết vụ tấn công sẽ được điều tra như là tội ác thù hằn 

và như là một hành động "cực đoan bạo lực có động cơ chủng tộc" theo luật 

liên bang. 



Nghi phạm sẽ có buổi ra tòa đầu tiên để đối mặt với cáo buộc sát nhân 

vào cuối ngày thứ Bảy, các quan chức cho biết. 

"Đây là một ngày vô cùng đau thương đối với cộng đồng của chúng 

ta," Thị trưởng Buffalo Bryon Brown nói với các phóng viên. "Nhiều người 

trong chúng ta đã ra vào siêu thị này nhiều lần. ... Chúng ta không thể để kẻ 

mang lòng thù hận này chia rẽ cộng đồng hoặc đất nước của chúng ta." 

Ông Brown cho biết ông đã nhận được các cuộc gọi điện thoại từ Nhà 

Trắng và tổng chưởng lý bang New York, Letitia James. 

5.- Pennsylvania tiến hành bầu cử sơ bộ 

Vào thứ Ba người dân Pennsylvania sẽ đi bỏ phiếu trong các cuộc bầu 

cử sơ bộ được theo dõi sát sao nhất hiện nay, đặc biệt là ở phe Cộng hòa. 

Hôm thứ Bảy, Donald Trump đã lên tiếng ủng hộ Doug Mastriano, một 

thượng nghị sĩ bang, cho vị trí thống đốc, dù các nhà lãnh đạo đảng lo ngại 

ông này quá cực đoan để có thể thu hút các cử tri trung dung tại cuộc bầu 

cử tháng 11. Trong khi đó đối với cuộc bầu cử sơ bộ cho vị trí Thượng nghị 

sĩ, ông Trump đã ủng hộ người dẫn chương trình Mehmet Oz. Tiến sĩ Oz và 

David McCormick, một cựu giám đốc điều hành quỹ phòng hộ, đã chi hàng 

chục triệu đô la để chứng minh xem ai ủng hộ Trump nhất, nhưng cuối cùng 

điều đó lại giúp ứng viên cực hữu Kathy Barnette giành được sự ủng hộ 

tăng vọt trong cuộc thăm dò. 

Trong khi đó, vòng sơ bộ của đảng Dân chủ phải đến cuối tuần qua 

mới thực sự kịch tính, khi người dẫn đầu cuộc đua sơ bộ cho vị trí Thượng 

nghị sĩ, John Fetterman, bỗng biến mất khỏi các chiến dịch. Hôm Chủ nhật 

ông thông báo đã bị đột quỵ nhưng đang hồi phục, và tuyên bố chiến dịch 

của ông “không chậm lại một chút nào.” 
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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. MƯA RƠI – Tác giả: Ưng Lang/Châu Kỳ - Trình bày: Kim-Phụng 

 

 

[Breaking News Sound] 

  



 

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

6.- Phần Điểm Tin (Thế Giới) 

Bắc Triều Tiên: Thêm 15 ca tử vong vì « sốt » vào lúc Covid-19 bùng 

nổ. Hãng tin nhà nước KCNA hôm nay 15/05/2022 loan báo tổng cộng 42 

người đã chết, trong khi có gần 830.000 người bị « sốt », ít nhất 324.550 

người cần được điều trị y tế. Hôm qua 14/05, lãnh đạo Kim Jong Un thừa 

nhận « một căn bệnh tai hại » đã « gây xáo trộn nghiêm trọng » trong nước. 

KCNA thông báo « tất cả các tỉnh, thành phố, quận huyện trong cả nước 

phải phong tỏa hoàn toàn, các nơi làm việc, trung tâm sản xuất và nhà ở 

phải bị cách ly ». 

Covid-19- Thượng Hải: Thương mại sẽ dần được mở cửa trở lại từ 

thứ Hai 16/05/2022. Sau hơn 6 tuần phong tỏa nghiêm ngặt, phó thị trưởng 

Thượng Hải hôm nay 15/05 thông báo từ ngày mai người dân thành phố sẽ 

bắt đầu được đến các siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng để mua 

sắm, nhưng theo sự sắp xếp và được đến các tiệm làm tóc, nhưng chỉ được 

hạn chế về số lượng khách đến cùng lúc. Tuy nhiên, nhịp độ mở trở lại và 

tầm mức hoạt động trở lại của các cửa hàng chưa được thông báo cụ thể. 

Chiến tranh Ukraina: Thân nhân của các binh lính Ukraina ở Azovstal 

kêu gọi sự trợ giúp của chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Lời kêu gọi được 

đưa ra hôm thứ Bảy 14/05/2022. Theo họ, Tập Cận Bình là « người duy 

nhất trên thế giới », mà Putin khó có thể nói « không ». Hiện giờ vẫn còn 

khoảng 1000 binh sĩ Ukraina, trong đó có 600 người bị thương, còn mắc kẹt 

tại nhà máy luyện kim Azovstal, cứ điểm cuối cùng còn trụ lại được trong 

thành phố cảng miền nam Mariupol vốn đã bị quân Nga kiểm soát. 

Ngoại trưởng Ukraina: Mỹ sẽ tiếp tục ủng hộ Kiev và các vũ khí mới 

đang được chuyển sang Ukraina. Thông báo của ông Kouleba được đưa ra 

vào hôm nay 15/05/2022 sau khi ngoại trưởng Ukraina có cuộc gặp với đồng 



nhiệm Mỹ Antony Blinken tại Berlin, nơi ông cũng có cuộc trao đổi với các 

Ngoại trưởng khối NATO. Hôm qua, tại Kiev, theo thông cáo của phủ tổng 

thống Ukraina, ông Zelensky đã tiếp đoàn thượng nghị sĩ Mỹ, dẫn đầu là 

Mitch McConnell, lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng Viện.  

Covid-19 – Pháp: Pháp ngưng quy định bắt buộc đeo khẩu trang trên 

các phương tiện giao thông công cộng. Việc bãi bỏ đeo khẩu trang được áp 

dụng kể từ ngày 16/05/2022 trên buýt, metro, tàu xe đường dài, máy bay và 

taxi. Hiện nay, tại Pháp, khẩu trang chỉ còn bắt buộc tại các cơ sở y tế như 

bệnh viện, phòng khám, hiệu thuốc, cơ sở xét nghiệm và trung tâm chăm 

sóc người cao tuổi lệ thuộc vào sự chăm sóc y tế.  

100.000 xe điện Tesla bị thu hồi ở Trung Quốc ngày 16/05/2022. Đây 

là lần thứ 3 từ tháng 04/2022 hãng xe điện Tesla của Mỹ phải thu hồi xe. 

Lần này các xe bị thu hồi do lỗi liên quan đến thiết bị xạc điện : 107.293 xe 

Model 3 và Model Y sản xuất tại Trung Quốc trong năm 2021-2022. Trung 

Quốc là thị trường lớn nhất của hãng Tesla nhưng năm ngoái Tesla đã chịu 

nhiều chỉ trích trên mạng xã hội về chất lượng và dịch vụ. Hồi đầu và cuối 

tháng Tư vừa qua, doanh nghiệp của Elon Musk đã phải thu hồi hơn 140 

000 xe vì linh kiện bị lỗi hoặc vì lỗi phần mềm điều khiển xe.  

Trung Quốc: Vì Covid, tiêu thụ giảm xuống mức thấp nhất tính từ hai 

năm qua và thất nghiệp tăng mạnh. Nhà chức trách Trung Quốc hôm nay 

16/05/2022 thông báo chỉ số bán lẻ - chỉ số chính đo lường mức chi tiêu của 

các hộ gia đình - hồi tháng 04 đã giảm 11,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Tỉ 

lệ thất nghiệp từ 5,8% vào tháng 03 đã tăng thành 6,1% vào tháng 04, gần 

bằng mức kỷ lục 6,2% hồi tháng 02/2020 khi xảy ra đỉnh dịch Covid-19 đợt 

1.    

Hãng xe Pháp Renault chuyển nhượng tài sản tại Nga. Bộ Công 

Nghiệp và Thương Mại Nga, trong thông cáo ngày 16/05/2022 cho biết tài 

sản của hãng lắp ráp xe ô tô Pháp kể từ giờ được chuyển nhượng và thuộc 

quyền sở hữu Nhà nước Nga. Thông cáo nêu rõ, « nhiều thỏa thuận đã 

được ký kết để chuyển giao tài sản của hãng Renault tại Nga cho Liên bang 

Nga và chính quyền Matxcơva ».  



Ủy ban Châu Âu thông báo giảm 1,3% mức dự báo tăng trưởng kinh 

tế 2022 của khu vực đồng tiền chung châu Âu. Theo thông báo Ủy Ban Châu 

Âu đưa ra hôm 16/05/2022, do tác động của chiến tranh Ukraina, mức tăng 

trưởng của khu vực đồng tiền chung châu Âu sẽ chỉ đạt 2,7% trong năm 

nay. Lạm phát sẽ ở mức 6,1%, tăng 3,5 điểm so với sự báo ban đầu. Phó 

chủ tịch Ủy ban Châu Âu, Valdis Dombrovskis, lưu ý kinh tế Liên Hiệp đang 

trải qua một giai đoạn khó khăn.  

McDonald’s ngưng hoạt động hoàn toàn tại Nga. Hãng thức ăn 

nhanh của Mỹ hôm 16/05/2022 thông báo rút khỏi Nga vì cuộc khủng hoảng 

nhân đạo ở Ukraina và môi trường kinh tế bất định ở Nga khiến các hoạt 

động của hãng ở Nga không còn phù hợp với các giá trị của McDonald’s. 

Sau 30 năm, McDonald’s có 850 cửa hàng và sử dụng 62.000 lao động tại 

Nga. Sau khi Nga tấn công Ukraina, chuỗi cửa hàng của McDonald’s đã 

đóng cửa tạm thời từ hôm 08/03. 

Giá lúa mỳ tăng kỷ lục sau khi Ấn Độ cấm xuất khẩu. Từ khi nổ ra 

chiến tranh tai Ukraina, giá lúa mỳ đã tăng chóng mặt, hôm nay 16/5/2022, 

lại phá kỷ lục mới sau khi Ấn Độ thông báo cấm xuất khẩu ngũ cốc. Tại thị 

trường châu Âu, mở đầu phiên giao dịch sáng nay, 1 tấn lúa Mỳ có giá 435 

euro. Đây là mức giá kỷ lục. Là nhà sản xuất ngũ cốc lớn thứ 2 thế giới, hôm 

14/05, Ấn Độ đã tuyên bố đóng cửa xuất khẩu lúa mỳ, trừ khi được phép 

đặc cách của chính phủ, với lý do là để đối phó với nguy cơ sản lượng giảm 

sút vì hạn hán, nắng nóng. 

Hãng hàng không JetBlue của Mỹ tiếp tục đưa ra đề nghị mua lại 

Spirit, một đối thủ cạnh tranh giá rẻ khác. Spirit trước đó đã từ chối lời đề 

nghị 33 đô la một cổ phiếu của JetBlue với lý do rủi ro chống độc quyền, và 

thay vào đó công bố kế hoạch hợp nhất trị giá 2,9 tỷ đô la với hãng hàng 

không Frontier. Vào thứ Hai, JetBlue đã ra giá 30 đô la một cổ phiếu cho 

các cổ đông của Spirit, cao hơn rất nhiều so với mức 16,98 đô la giá thị 

trường của hôm thứ Sáu. 

7.- Phần Tiêu Điểm (Thế Giới) 



Thế bế tắc xoay quanh các quy định thương mại của Bắc Ireland 

Chính phủ Anh dự kiến sẽ sớm công bố luật cho phép họ đơn phương 

sửa lại các phần của quy chế Bắc Ireland, một thỏa thuận thương mại hậu 

Brexit vốn gây ra nhiều tranh cãi. Quy chế này tạo ra một biên giới biển giữa 

Vương quốc Anh và Bắc Ireland nhằm tránh một biên giới đất liền giữa hai 

miền Ireland. Nhưng như vậy chẳng khác nào cắt đôi Vương quốc Anh và 

do đó bị các đảng thân Anh phản đối mạnh mẽ. Đảng Liên minh Dân chủ 

(DUP) đang phản đối bằng cách làm cản trở tiến trình họp của nghị viện mới 

được bầu ở Belfast. 

Kế hoạch của chính phủ không được ủng hộ ở Bắc Ireland. Dư luận, 

và đảng Sinn Féin theo chủ nghĩa dân tộc, ủng hộ giữ nguyên quy chế để 

cho phép Bắc Ireland vẫn thuộc thị trường chung EU và gần với Ireland hơn. 

Trong khi đó, EU tức giận vì Anh đề xuất từ bỏ một hiệp ước mà họ đã ký 

và phê chuẩn chỉ hai năm trước. Về phần mình, Anh hy vọng sẽ lôi kéo được 

DUP trở lại các vị trí quyền lực của Bắc Ireland và sau đó nối lại đàm phán 

với EU. Song họ có thể không đạt được mục tiêu: DUP muốn xoá bỏ quy 

chế trong khi EU từ chối đàm phán nếu Anh hành động đơn phương. 

Ukraine tìm cách bảo vệ di sản văn hoá 

Các di tích lịch sử thường trở thành nạn nhân của chiến tranh. Theo 

chính phủ Ukraine, ít nhất 242 hiện vật văn hóa, bao gồm tượng, tác phẩm 

điêu khắc và tác phẩm nghệ thuật tôn giáo, đã bị hư hại hoặc bị phá hủy kể 

từ khi Nga xâm lược vào tháng Hai. 

Cho đến nay các tình nguyện viên đã cố gắng bảo vệ các di sản tốt 

nhất có thể. Để giúp họ, Cục Bảo vệ Di sản Văn hóa của Kyiv và các tổ chức 

văn hóa khác đã ủy quyền cho Balbek Bureau, một công ty kiến trúc, đưa ra 

phương án bảo vệ các di tích. Sau khi nghiên cứu các ví dụ lịch sử, chẳng 

hạn như bức tường xây quanh “David” của Michelangelo trong thế chiến thứ 

hai, nhóm đã đưa ra một hệ thống mô-đun bao gồm giàn giáo, bao cát và 

ván ép chống cháy. Hệ thống này sẽ cho phép các tình nguyện viên đo 

lường các di tích và xây dựng các mô-đun xung quanh chúng mà không làm 

hỏng vật thể hoặc lãng phí vật liệu. Balbek Bureau tuyên bố hệ thống sẽ bảo 



vệ các vật thể văn hóa khỏi các vụ nổ, mảnh pháo, đạn và lửa. Nếu may 

mắn, nhiều phần lịch sử của Ukraine có thể sẽ tồn tại qua được chiến tranh. 

Chiến tranh Ukraine trở thành cuộc chiến tiêu hao 

Đã gần một tháng trôi qua kể từ khi Nga mở một cuộc tấn công lớn vào 

khu vực Donbas ở miền đông Ukraine. Thế nhưng, cho đến nay Nga tiến 

quân rất chậm và tốn kém, gần như chưa đến một hay hai km một ngày. 

Vấn đề có thể là do thiếu nhân lực: tình báo quốc phòng Anh cho biết vào 

hôm Chủ nhật là Nga có thể đã mất một phần ba lực lượng tác chiến mặt 

đất họ đổ vào Ukraine từ ngày 24 tháng 2. 

Ngược lại, các cuộc phản công của Ukraine xung quanh Kharkiv, thành 

phố lớn thứ hai Ukraine, gần như đã đẩy lùi quân đội Nga qua bên kia biên 

giới. Nhưng lặp lại thành công đó ở những nơi khác không hề đơn giản. Lực 

lượng Ukraine ở Donbas đã bị ghìm chặt tại các vị trí phòng thủ suốt nhiều 

năm qua. “Khả năng để họ … tiến hành các cuộc điều động quy mô lớn và 

đấu với người Nga, nhằm đẩy [Nga] ra khỏi toàn bộ khu vực … là vẫn còn 

hạn chế vào lúc này,” một quan chức phương Tây cho biết. Một cuộc chiến 

tranh tiêu hao đang diễn ra. 

Cánh tả Pháp hợp lực để đấu Macron 

Liên minh cánh tả mới của Pháp sẽ bắt đầu đi vận động cho cuộc bầu 

cử quốc hội tháng tới với tinh thần lên cao. Trong một thỏa thuận làm đảo 

ngược cán cân quyền lực tồn tại nửa thế kỷ qua, phe cánh tả cấp tiến của 

Jean-Luc Mélenchon đã “nuốt chửng” những người cánh tả ôn hòa. Nhóm 

mới, với cái tên NUPES, bao gồm đảng của ông và đảng Cộng sản, đảng 

Xã hội và đảng Xanh. Mục tiêu của tổ chức chính trị lạ thường này chỉ có 

một: đưa ông Mélenchon lên làm thủ tướng. 

Liên minh tương đối được ủng hộ, đặc biệt từ những người trẻ tuổi. 

Song nhiều người theo chủ nghĩa xã hội ôn hòa phản đối. Cựu tổng thống 

François Hollande đã gọi thỏa thuận này là không thể chấp nhận được. 

NUPES cần cố gắng rất nhiều để thắng đa số tại cuộc bỏ phiếu Quốc hội 

hai vòng vào ngày 12 và 19 tháng 6, dù thăm dò cho thấy họ có thể trở thành 



lực lượng lớn thứ hai trong quốc hội. Tuy nhiên, đảng trung dung của tổng 

thống Emmanuel Macron và các đồng minh, hiện đang vận động dưới cái 

tên Ensemble, vẫn đang dẫn đầu. 
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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. ĐÔI NGÃ ĐÔI TA - TG Trần Thiện Thanh. TB Đèo Văn Sách  

3. TÂN CỔ NUỐI TIẾC - TG Giang Tuyền. TB Thành Kiệt/Bội Phương (Texas) 

4. BẾP NHÀ VIỆT NAM  

5. ÁO MỚI CÀ MAU - TG Thanh Sơn. TB Thủy-Tiên 
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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. 

 


