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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 Bảy, 21 tháng 5, 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. Theo lịnh của Thẩm phán: Các giới hạn tị nạn COVID phải tiếp 

tục ở lại tại biên giới. 

2. Hoa Kỳ khan hiếm sữa bột cho trẻ em : Khủng hoảng chính trị 

đối với chính quyền Biden. 

3. Quốc hội Mỹ thông qua viện trợ 40 tỷ USD cho Ukraine. 

4. G7 đồng ý hỗ trợ Ukraine trên 18 tỷ USD, sẵn sàng cung cấp 

thêm. 

5. Tổng thống Biden gặp các lãnh đạo Phần Lan, Thụy Điển, đề 

nghị hỗ trợ gia nhập NATO. 

Tin Thế Giới 

6. Số binh sĩ NATO ở khu vực sườn phía đông châu Âu tăng gấp 

gần 10 lần. 

7. Tin tặc Trung cộng cố gắng tấn công công ty quốc phòng nhà 

nước của Nga. 

8. Châu Âu dự trữ khí đốt đủ, để thay thế nguồn cung cấp của Nga 

trong năm 2022. 

9. Ukraine nêu điều kiện cho thỏa thuận ngừng bắn với Nga. 

10. Mỹ tố cáo Nga gây nạn đói như vũ khí. 

11. Pháp cung cấp hỏa tiễn đời mới cho Rumani. 



Phần Cuối Cùng 

12. Bắc Hàn sẽ thử hạt nhân lúc Biden đang thăm Seoul?. 

 

[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.- Theo lịnh của Thẩm phán: Các giới hạn tị nạn 

COVID phải tiếp tục ở lại tại biên giới 

Các hạn chế liên quan đến đại dịch đối với những người di cư 

xin tị nạn ở biên giới phía nam vẫn phải tiếp tục, một thẩm phán đã 

ra phán quyết hôm thứ Sáu trong một lệnh chặn kế hoạch dỡ bỏ các 

quy định này vào đầu tuần tới của chính quyền Biden. 

Phán quyết chỉ là trường hợp mới nhất về việc một tòa án đã 

làm sai lệch các chính sách nhập cư được đề xuất của tổng thống 

dọc biên giới Hoa Kỳ với Mexico. 

Trong khi chính quyền có thể kháng cáo, phán quyết làm tăng 

mạnh khả năng các hạn chế sẽ không kết thúc như kế hoạch vào 

thứ Hai. Việc trì hoãn sẽ là một đòn giáng mạnh vào những người 

ủng hộ quyền xin tị nạn đang bị chà đạp, và một sự nhẹ nhõm đối 

với một số đảng viên Dân chủ đang lo ngại rằng sự gia tăng vượt 

trội được dự đoán rộng rãi, sẽ khiến họ phải tranh đấu trong một 

năm bầu cử giữa nhiệm kỳ vốn đã khó khăn. 

Người di cư đã bị trục xuất hơn 1,9 triệu lần kể từ tháng 3 năm 

2020 theo Tiêu đề 42, một điều khoản y tế công cộng từ chối họ có 

cơ hội xin tị nạn theo luật của Hoa Kỳ và hiệp ước quốc tế với lý do 

ngăn chặn sự lây lan của COVID-19. 

Thẩm phán Quận Hoa Kỳ Robert Summerhays ở Lafayette, 

Louisiana, đã ra lệnh rằng các hạn chế được giữ nguyên trong khi 



một vụ kiện do Arizona và Louisiana dẫn đầu - và hiện có sự tham 

gia của 22 tiểu bang khác - được đưa ra tòa. 

Các tiểu bang cho rằng chính quyền đã không xem xét đầy đủ 

các tác động mà việc dỡ bỏ các hạn chế sẽ gây ra đối với sức khỏe 

cộng đồng và việc thực thi pháp luật. Drew Ensign, một luật sư của 

tiểu bang Arizona, đã lập luận tại một phiên điều trần rằng Trung tâm 

Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ đã không tuân hành 

các thủ tục hành chính yêu cầu thông báo công khai và thời gian để 

thu thập ý kiến của công chúng. 

Jean Lin, một luật sư của Bộ Tư pháp, nói với thẩm phán rằng 

CDC được trao quyền để dỡ bỏ giới hạn sức khỏe khẩn cấp mà họ 

cảm thấy không còn cần thiết nữa. Cô cho biết lệnh này là vấn đề 

của chính sách y tế, không phải vấn đề nhập cư. 

Summerhays, người được Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm, 

đã quyết định có lợi cho các tiểu bang bằng cách ngừng nỗ lực giảm 

thiểu việc sử dụng quy tắc thời đại dịch. Ông nói vào tháng trước 

rằng việc cắt bỏ giai đoạn sẽ khiến các tiểu bang có “chi phí không 

thể thu hồi được về chăm sóc sức khỏe, thực thi pháp luật, giam giữ, 

giáo dục và các dịch vụ khác”. 

Tiêu đề 42 là chính sách lớn thứ hai dưới thời Tổng thống 

Trump, nhằm ngăn chặn người tị nạn ở biên giới Mexico đã bị ông 

Joe Biden từ bỏ, chỉ được hồi sinh bởi một thẩm phán do Tổng thống 

Trump bổ nhiệm. 

2.- Hoa Kỳ khan hiếm sữa bột cho trẻ em : Khủng 

hoảng chính trị đối với chính quyền Biden 



Hoa Kỳ từ nhiều ngày nay phải đối mặt với tình trạng khan hiếm 

sữa bột cho trẻ em. Sự khan hiếm này đang trở thành một cuộc 

khủng hoảng chính trị đối với ông Joe Biden. Bị chỉ trích là thiếu hành 

động để thay đổi tình hình, Tòa Bạch Ốc tuyên bố sẽ cố gắng hết 

sức, nhưng cảnh báo rằng cuộc khủng hoảng sữa bột này có thể 

kéo dài.  

Phóng sự của thông tín viên David Thomson từ Miami :   

« Là loại thực phẩm duy nhất của đa số trẻ sơ sinh ở Mỹ, nhưng 

các hộp sữa bột ngày càng khó tìm hấy trên các kệ hàng ở siêu thị. 

Theo ước tính, gần một nửa lượng sữa bột cho trẻ em trong kho dự 

trữ đã được tiêu thụ. Cho nên, nhiều gia đình đang rất hoang 

mang, đặc biệt là những hộ nghèo nhất, trong bối cảnh nước Mỹ 

đang trong chiến dịch vận động tranh cử giữa kỳ. Đảng Cộng Hòa 

chỉ trích mạnh mẽ chính quyền Biden là đã không lường trước được 

tình hình.   

Xin nhắc lại sự khan hiếm này không phải là mới xảy ra, mà một 

phần nào đó là do tình trạng thiếu nhân công và do các chuỗi cung 

ứng bị gián đoạn vì đại dịch, nhưng cũng do hồi tháng 02/2022 một 

nhà máy rất lớn của nhà sản xuất Abbott ở Michigan phải đóng cửa, 

sau vụ thu hồi sữa bột bị nghi ngờ là nguyên nhân gây ra cái chết 

của 2 trẻ sơ sinh. Abbott là 1 trong 3 tập đoàn chiếm tới 95% sản 

lượng sữa bột cho trẻ em tại Hoa Kỳ.  

Từ hôm thứ Năm, Bạch Ốc đã cố gắng hành động. Tổng thống 

Joe Biden đã nói chuyện qua điện thoại với các hãng lớn trong chuỗi 

phân phối hàng hóa. Ông hứa sẽ nhập khẩu nhiều sữa bột hơn từ 

châu Âu, nhưng cũng cảnh báo các gia đình đang hoang mang là sự 

khan hiếm sẽ còn kéo dài thêm « vài tuần ».  



Theo tờ Le Monde, tại Mỹ, chỉ có 25% các bà mẹ cho con bú hoàn 

toàn cho đến khi con được 6 tháng tuổi, số còn lại nuôi con bằng 

sữa bột, hoặc kết hợp với sữa mẹ. Chi phí cho sữa bột nuôi trẻ nhỏ 

là rất lớn : 1.000 đô la cho năm đầu tiên. Còn loại sữa bột đặc biệt, 

chẳng hạn sữa dành cho trẻ bị dị ứng, được xem là mặt hàng xa xỉ, 

có khi lên tới vài trăm đô la một hộp.   

3.- Quốc hội Mỹ thông qua viện trợ 40 tỷ USD cho 

Ukraine 

Thượng viện Mỹ hôm 19/5 đã thông qua dự luật viện trợ nhân 

đạo, kinh tế và quân sự trị giá 40 tỷ USD cho Ukraine. Gói mới nhất 

này cao hơn con số 33 tỷ USD mà ông Biden đề nghị. 

Thượng viện Hoa Kỳ ngày 19/5 thông qua gần 40 tỷ USD viện 

trợ cho Ukraine, đưa dự luật tới Tòa Bạch Ốc để ông Joe Biden ký 

thành luật trong lúc Washington tăng gia duy trì viện trợ quân sự cho 

Ukraine, gần ba tháng sau cuộc xâm lược của Nga. 

Thượng viện đã bỏ phiếu với tỉ lệ 86-11 ủng hộ gói hỗ trợ quân 

sự, kinh tế và nhân đạo. Tới nay, đây là gói viện trợ lớn nhất của Mỹ 

dành cho Ukraine.  

“Đây là một gói viện trợ lớn, sẽ đáp ứng nhu cầu lớn của người 

dân Ukraine khi họ chiến đấu vì sự sống còn của mình”, Lãnh đạo 

Khối Đa số Dân chủ ở Thượng viện Chuck Schumer nói, đồng thời 

kêu gọi ủng hộ dự luật chi tiêu bổ sung khẩn cấp trước cuộc bỏ 

phiếu. 

Khi ông Biden ký dự luật chi tiêu bổ sung thành luật, nó sẽ nâng 

tổng số tiền viện trợ của Hoa Kỳ đã chấp thuận cho Ukraine lên hơn 

50 tỷ USD kể từ khi cuộc xâm lược của Nga bắt đầu vào ngày 24/2. 



Gói này có 6 tỷ USD hỗ trợ an ninh, bao gồm huấn luyện, trang 

bị, vũ khí và hỗ trợ; 8,7 tỷ USD để bổ sung kho trang  bị của Hoa Kỳ 

gửi đến Ukraine và 3,9 tỷ USD cho các hoạt động của Bộ Chỉ huy 

châu Âu. 

Ngoài ra, luật cho phép thêm 11 tỷ USD trong thẩm quyền rút 

tiền của Tổng thống, cho phép ông Biden chuyển các mặt hàng và 

dịch vụ từ kho của Hoa Kỳ mà không cần sự chấp thuận của Quốc 

hội để đối phó với trường hợp khẩn cấp. 

Cuộc chiến đã khiến hàng nghìn thường dân thiệt mạng, buộc 

hàng triệu người Ukraine phải rời bỏ nhà cửa, và các thành phố trở 

thành đống đổ nát. Moscow không đạt nhiều thắng lợi ngoài một dải 

lãnh thổ ở phía nam và các tiến bộ không đáng kể ở phía đông. 

Một phụ tá hàng đầu của Tổng thống Ukraine Volodymyr 

Zelenskiy đã gửi lời cảm ơn Thượng viện và cho biết, số tiền này sẽ 

giúp bảo đảm đánh bại Nga. "Chúng tôi đang tiến tới chiến thắng một 

cách tự tin và chiến lược", Chánh văn phòng của ông Zelenskiy 

Andriy Yermak cho biết trong một bài đăng trực tuyến vài phút sau 

cuộc bỏ phiếu. 

4.- G7 đồng ý hỗ trợ Ukraine trên 18 tỷ USD, sẵn sàng 

cung cấp thêm 

Các nhà lãnh đạo tài chính của Khối G7 ngày 19/5 đồng ý cho 

18,4 tỷ USD giúp Ukraine thanh toán các hóa đơn trong những tháng 

tới. Đồng thời tuyên bố, sẵn sàng sát cánh với Kyiv trong suốt cuộc 

chiến với Nga và làm nhiều hơn nếu cần, theo một dự thảo thông 

cáo. 



Các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương 

của Mỹ, Nhật, Canada, Anh, Đức, Pháp và Ý – tức là Khối G7 – họp 

trong lúc Ukraine, bị Nga xâm lược từ ngày 24/2, đang vật lộn để 

chống lại Nga và đang cạn tiền. 

“Trong năm 2022, chúng tôi đã huy động được 18,4 tỷ USD hỗ 

trợ ngân sách, bao gồm 9,2 tỷ USD cam kết gần đây”, Reuters dẫn 

dự thảo thông cáo cho hay. Trong bản dự thảo, Khối G7 đã hoan 

nghênh đề nghị của Ủy ban Châu Âu hôm 18/5 về việc cho Ukraine 

vay 9 tỷ USD và lưu ý rằng Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Châu 

Âu và Tập đoàn Tài chính Quốc tế đã lên kế hoạch hỗ trợ trị giá 3,4 

tỷ USD.  

Sáng ngày 19/5, Bộ trưởng Tài chính Đức Christian Lindner nói 

Đức sẽ viện trợ cho Ukraine 1 tỷ euro và Nhật Bản cam kết tăng gấp 

đôi viện trợ cho Ukraine lên 600 triệu USD để giúp nước này trang 

trải các nhu cầu trong ngắn hạn. 

Ukraine ước tính cần khoảng 5 tỷ USD mỗi tháng để trả lương 

cho nhân viên công chức và duy trì hoạt động của guồng máy chính 

quyền bất chấp sự tàn phá hàng ngày do Nga gây ra. 

Tái xây dựng dài hạn 

Ủy ban châu Âu (EC) ngày 18/5 đề nghị thành lập một quỹ viện 

trợ và cho vay dành cho Ukraine với quy mô chưa xác định, có thể 

do Liên minh Châu Âu (EU) cùng vay, để chi trả cho công cuộc tái 

thiết sau chiến tranh. 

Khối G7 cho biết họ ủng hộ, nhưng không cho biết chi tiết. 

 

Ước tính của các nhà kinh tế về chi phí tái thiết Ukraine rất khác 



nhau trong khoảng từ 500 tỷ euro đến 2 nghìn tỷ euro, tùy vào các 

giả định về độ lâu dài của cuộc xung đột và phạm vi tàn phá. 

Với những khoản tiền lớn như vậy, EU không chỉ xem xét một 

dự án vay vốn chung mới, dựa trên quỹ phục hồi đại dịch, mà còn 

thu giữ các tài sản của Nga hiện đang bị đóng băng ở EU, làm nguồn 

tài chính. 

5.- Tổng thống Biden gặp các lãnh đạo Phần Lan, Thụy 

Điển, đề nghị hỗ trợ gia nhập NATO 

Hôm 19/05, ông Joe Biden đã hoàn toàn ủng hộ việc các nước 

Phần Lan và Thụy Điển ghi danh trở thành thành viên Tổ chức Hiệp 

ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), cho biết hai nước đáp ứng mọi 

yêu cầu để gia nhập liên minh này. 

“Thụy Điển và Phần Lan có các thể chế dân chủ mạnh, quân đội 

mạnh, nền kinh tế vững mạnh và minh bạch, cũng như ý thức đạo 

đức mạnh mẽ về điều gì là đúng đắn”, Ông Biden phát biểu trong bài 

diễn văn được chuẩn bị từ trước tại Vườn Hồng của Tòa Bạch Ốc. 

Ông nói thêm: “Việc có thêm hai thành viên mới ở Bắc Âu ‘sẽ 

tăng cường an ninh cho liên minh của chúng ta và làm sâu sắc hơn 

mối quan hệ hợp tác an ninh của chúng ta’”. 

Tổng thống Biden đưa ra bài diễn văn này sau cuộc gặp với 

người đồng cấp Phần Lan Sauli Niinistö và Thủ tướng Thụy Điển 

Magdalena Andersson tại Hoa Kỳ. Ông cho biết, cả hai quốc gia “đều 

có sự hậu thuẫn hoàn toàn, toàn diện của Hợp chúng quốc Hoa Kỳ”. 

Tòa Bạch Ốc đang có kế hoạch đệ trình báo cáo vào thứ Năm 

(19/05) về việc gia nhập NATO của các quốc gia lên Thượng viện 



để các thượng nghị sĩ có thể nhanh chóng thông qua các hồ sơ ghi 

danh được nộp vào tuần này. 

Đa số các thượng nghị sĩ lưỡng đảng đã phát đi tín hiệu ủng hộ. 

Tổng thống Niinistö phát biểu trước công chúng rằng, việc gia 

nhập NATO đã thu hút sự ủng hộ mạnh mẽ ở đất nước của ông sau 

khi Nga xâm lược Ukraine và gọi Hoa Kỳ là nước ủng hộ quan trọng 

trong suốt thời gian này. 

“Chúng tôi hy vọng nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ tất cả các 

đồng minh và sự phê chuẩn nhanh chóng tư cách thành viên của 

chúng tôi”, ông nói. 

Ở Phần Lan, đề nghị gia nhập NATO đã được 188 nghị viên phê 

chuẩn và chỉ có 8 nghị viên phản đối. Tại Thụy Điển. Đề nghị này đã 

thu hút sự ủng hộ từ 7 trong số 9 đảng, đại diện cho hơn 300 trong 

số 349 nghị viên. 

Trong khi Phần Lan đã chi 2% tổng sản phẩm quốc nội cho quân 

sự theo yêu cầu của liên minh, thì Thụy Điển chỉ chi 1.3%. 

Thụy Điển có kế hoạch đạt mức 2% “càng sớm càng tốt trong 

khả năng”, bà Andersson nói. 

Thủ tướng cho biết, tình hình ở Ukraine “nhắc nhở chúng ta về 

những ngày đen tối nhất của lịch sử Châu Âu”, và bà nói thêm rằng 

“trong thời kỳ đen tối, thật tốt khi được ở bên những bằng hữu thân 

thiết”. 

Bà cho biết, cuộc xâm lược của Nga “là một bước ngoặt” đối với 

Thụy Điển, khi người Thụy Điển đi đến kết luận rằng nước này sẽ 

được bảo vệ tốt nhất khi là thành viên của NATO. 



Bà nói: “Sau 200 năm không liên kết quân sự, Thụy Điển đã 

chọn một con đường mới”. 

 

[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 … 
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Kính thưa quý vị, sau đây là Thanh Nguyễn đến với bản tin Thế 

Giới 

6.- Số binh sĩ NATO ở khu vực sườn phía đông châu Âu 

tăng gấp gần 10 lần. 

Theo hồ sơ của NATO, một năm trước khi Nga tiến hành cuộc 

xâm lược Ukraine, vào tháng 2 năm 2021, có khoảng 4.600 binh sĩ 

dưới sự chỉ huy trực tiếp của khối tại biên giới phía đông của liên 

minh. Trong khi đó năm nay, số lượng binh sĩ NATO đóng tại đây đã 

tăng gấp gần 10 lần, lên mức 40.000 người. 

Cuối năm ngoái và đầu năm nay, Nga bắt đầu đẩy nhanh tăng 

cường quân đội và trang bị quân sự dọc theo biên giới chung với 

Ukraine và tuyên bố đây là động thái phòng thủ để đáp lại tham vọng 

mở rộng về phía đông của NATO. 

Đáp lại, NATO cũng đã củng cố sườn phía đông của mình với 

nhiều binh sĩ và năng lực quân sự hơn. 

Một tháng sau khi Nga bắt đầu cuộc chiến ở Ukraine, có 40.000 

binh sĩ dưới sự chỉ huy trực tiếp của NATO hiện diện ở sườn đông. 

Ba Lan tăng từ 1.000 người lên 10.500 người. Trong khi bốn nhóm 

chiến đấu mới được thành lập ở Slovakia, Hungary, Romania và 

Bulgaria. 

Ngoài ra, theo các thỏa thuận song phương, nhiều quốc gia 

châu Âu đã yêu cầu bổ sung binh sĩ Mỹ tại quốc gia của họ, nâng 

tổng số binh sĩ Mỹ ở châu Âu lên khoảng 100.000 người, mức cao 

nhất kể từ năm 2005. 



Do sự gây hấn của Nga, các thành viên NATO ở châu Âu đã 

cam kết tăng đáng kể chi tiêu quốc phòng, đạt mục tiêu 2% GDP của 

khối. 

7.- Tin tặc Trung cộng cố gắng tấn công công ty quốc 

phòng nhà nước của Nga 

Các tin tặc được chính phủ Trung cộng hậu thuẫn đã cố gắng 

đánh cắp thông tin bí mật từ các cộng tác quốc phòng Nga của họ. 

Tờ New York Times (NYT) đưa tin, công ty an ninh mạng Checkpoint 

của Mỹ và Israel đã công bố một báo cáo về nội dung này vào ngày 

19 (giờ địa phương). 

Theo Checkpoint, các nhà khoa học và kỹ sư làm việc tại nhiều 

cơ sở nghiên cứu và phát triển quốc phòng của Nga đã nhận được 

email vào ngày 23 tháng 3 từ người gửi có ghi “Bộ Y tế Nga”. 

Checkpoint cho biết phần mềm độc hại được ẩn trong một tệp tài 

liệu đính kèm với e-mail. 

Các tin tặc Trung cộng bị phát hiện đang nhắm mục tiêu vào các 

viện nghiên cứu quốc phòng của Nga chuyên nghiên cứu về liên lạc 

vệ tinh máy bay, radar và tác chiến điện tử. Các viện này trực thuộc 

công ty quốc phòng chính phủ Rostek Corporation, được thành lập 

năm 2007 dưới sự chỉ dẫn của Tổng thống Nga Putin. Rostech cũng 

đang phát triển một dụng cụ gây nhiễu hệ thống nhận dạng và radar 

của đối phương. 

Itai Cohen, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu mạng tại 

Checkpoint, nói với The New York Times: “Đây là một cuộc tấn công 

mạng rất tinh vi”. 



Theo Checkpoint trường hợp này cho thấy sự phức tạp trong 

liên hệ giữa Trung cộng và Nga, hai nước đã thiết lập một mặt trận 

chung ra bên ngoài để chống lại những chỉ trích từ phương Tây, bao 

gồm cả Hoa Kỳ, về cuộc xâm lược Ukraine. Điều này cho thấy, ngay 

cả Nga, nước mà tin tặc Trung cộng coi là ‘bạn’, nhưng cũng là mục 

tiêu của các cuộc tấn công mạng nguy hiểm.. 

Tờ báo đánh giá hoạt động gián điệp mạng của Trung cộng 

ngày càng tinh vi hơn sau khi Chủ tịch Trung cộng  Tập Cận Bình 

tuyên bố nâng cao năng lực khoa học và công nghệ là ưu tiên hàng 

đầu. Ngoài ra, cuộc tấn công vào lĩnh vực quốc phòng của Nga là 

“bằng chứng cho thấy Trung cộng đang sử dụng hoạt động gián điệp 

một cách có tổ chức và lâu dài để đạt được mục tiêu chiến lược là 

giành ưu thế về công nghệ và quân sự. 

8.- Châu Âu dự trữ khí đốt đủ, để thay thế nguồn 

cung cấp của Nga trong năm 2022. 

Châu Âu có thể sẽ nhanh chóng chấm dứt sự phụ thuộc vào 

dầu khí của Nga nhờ vào kho dự trữ khí đốt khổng lồ. Bên cạnh đó, 

Châu Âu cũng quyết định dành khoản tiền 300 tỷ euro đầu tư cho 

năng lượng. 

Việc Nga nắm giữ phần lớn lượng khí đốt ở Liên minh châu Âu 

(EU) là một trong những lý do lớn nhất khiến khối này cho đến nay 

vẫn do dự khi hành động chống lại Moscow. Nhiều quốc gia thành 

viên phụ thuộc vào nguồn cung cấp dầu mỏ và khí đốt tự nhiên của 

Nga, lo ngại rằng Tổng thống Vladimir Putin sẽ tắt các vòi năng 

lượng chảy vào lục địa như một đòn trả đũa chống lại EU.  

Tuy nhiên, một số chuyên gia đã cung cấp cho khối giải pháp 

năng lượng mới. 



François-Régis Mouton, Giám đốc khu vực châu Âu của Hiệp 

hội các nhà sản xuất dầu và khí đốt quốc tế (IOGP), tuyên bố EU có 

thể bảo đảm nguồn cung cấp năng lượng bằng cách khai thác "trữ 

lượng khí khổng lồ" mà lục địa này vẫn đang nắm giữ. 

Viết trên tờ Euractiv, ông nói: "EU và Na Uy cộng lại nắm giữ tới 

3470 bcm trữ lượng khí đốt, tương đương với 22 năm lượng cung 

cấp khí đốt của Nga". 

Lượng dự trữ này rất quan trọng đối với thời gian cắt giảm nhu 

cầu năng lượng từ Nga, vì đầu năm nay EU đã công bố kế hoạch 

chấm dứt tất cả nhập cảng khí đốt của Nga (155 bcm) vào cuối thập 

kỷ và cắt giảm sự phụ thuộc khoảng 2/3 vào cuối năm. 

Theo số liệu từ Eurostat, khối Châu Âu đã sản xuất khoảng 100 

bcm khí tự nhiên trước đại dịch vào năm 2019. Lượng này tương 

đương với khoảng 20% nhu cầu của khối, tuy nhiên đã giảm mạnh 

trong vài năm, xuống còn 50 bcm vào năm 2021. 

Hiện EU nhập cảng khoảng 40% khí đốt từ Moscow. 

Ông Mouton nói thêm: "Các nhà lãnh đạo EU liên tục khẳng định 

sẽ thay thế khí đốt của Nga trong những bài hùng biện của mình. 

Thế nhưng trên thực tế, họ không nỗ lực duy trì hoạt động thăm dò 

trên lục địa, làm giảm cơ hội tìm kiếm tài nguyên mới trong khi vẫn 

giữ mức tiêu thụ khí đốt tự nhiên cao". 

Bất chấp lượng dự trữ này, Ủy ban EU vẫn tỏ ra nhượng bộ 

trước yêu cầu của ông Putin về việc thanh toán khí đốt của Nga bằng 

đồng rúp. 

Mới nhất, hôm nay Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der 

Leyen cho biết, EU dự định huy động tới 300 tỷ euro đầu tư từ nay 

đến 2030 để chấm dứt sự phụ thuộc của họ vào dầu khí Nga.  



9.- Ukraine nêu điều kiện cho thỏa thuận ngừng bắn 

với Nga 

Nhật báo Guardian của Anh đưa tin, cố vấn hàng đầu của Tổng 

thống Volodymyr Zelensky kiêm thành viên phái đoàn đàm phán hòa 

bình của Ukraine, ông Mykhailo Podolyak, cho biết một thỏa thuận 

ngừng bắn với Nga sẽ "là bất khả thi nếu quân đội Nga không rút 

toàn bộ binh sĩ ra khỏi lãnh thổ Ukraine". 

Trong một tin đăng trên tài khoản mạng xã hội Twitter, ông 

Podolyak nhấn mạnh Kiev không quan tâm đến một "Minsk" thứ hai. 

"Minsk" ở đây có thể hiểu là thỏa thuận được ký kết tại Minsk vào 

năm 2015. Trong thỏa thuận do Pháp và Đức làm trung gian này, 

Ukraine và Nga đã đồng ý về việc bảo đảm một lệnh ngừng bắn giữa 

quân chính phủ Ukraine và lực lượng ly khai ở miền Đông Ukraine 

được ủng hộ bởi Liên bang Nga. 

Ngoài ra, cố vấn Podolyak còn khẳng định rằng "cho đến khi 

Nga sẵn sàng rút quân hoàn toàn khỏi các vùng lãnh thổ bị chiếm 

đóng, nhóm đàm phán của chúng tôi sẽ là vũ khí, các lệnh trừng phạt 

và khả năng tài chính". 

Trước phát biểu này của ông Podolyak, các viên chức Nga đã 

xác nhận rằng các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine đã 

chính thức bị ngừng lại. Phát biểu bên lề hội nghị Trung Á ngày 17/5, 

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andrey Rudenko cho hay: "Các cuộc 

đàm phán đã đình trệ. Ukraine trên thực tế đã rút khỏi giai đoạn đàm 

phán". Ông cho biết thêm rằng Kiev đã không hồi đáp về dự thảo 

hiệp ước hòa bình do Nga đề nghị. 

10.- Mỹ tố cáo Nga gây nạn đói như vũ khí 



Trước tình hình bất ổn về lương thực ngày càng trầm trọng trên 

thế giới do cuộc chiến tranh tại Ukraina, hôm qua, 19/05/2022, theo 

đề nghị của Hoa Kỳ, Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc có cuộc họp 

bàn về vấn đề này. Washington và Matxcơva đổ trách nhiệm cho 

nhau. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken yêu cầu Nga cho giải tỏa các 

hải cảng trên biển Đen để Ukraina có thể xuất cảng được ngũ cốc.   

Từ New York, thông tín viên Carrie Nooten tường trình:   

Trong lúc giá ngũ cốc tăng mạnh trên khắp thế giới thì 20 triệu 

tấn vẫn nằm trong các kho của Ukraina không ra khỏi nước được vì 

quân đội Nga đã phong tỏa các cảng ở biển Đen. Lãnh đạo Liên Hiệp 

Quốc, Antonio Guterres kêu gọi giải tỏa xuất cảng. Tổ chức quốc tế 

này phải trả đắt gấp đôi tiền mua lương thực viện trợ cho các nước 

đang cần. 

Ngoại trưởng Mỹ, Antony Blinken cũng kêu gọi Nga giải tỏa các 

cảng biển. Ông Blinken tuyên bố:   

« Cung ứng lương thực cho hàng triệu người Ukraina cùng hàng 

triệu người khác trên thế thế giới đang gần như bị quân đội Nga giữ 

làm con tin. 

Chính phủ Nga dường như đang nghĩ rằng việc sử dụng lương 

thực như là vũ khí sẽ giúp họ thực hiện được cái việc mà cuộc xâm 

lược hiện nay không làm được, đó là đánh sụp tinh thần người dân 

Ukraina. Quyết định gây nạn đói làm vũ khí này thuộc hoàn toàn 

trách nhiệm của Mạc Tư Khoa. » 

Nga đã bác bỏ các cáo buộc trên và chỉ thẳng nguyên nhân do 

các trừng phạt của phương Tây.   

Theo Kiev, 400 triệu người trên thế giới đang phụ thuộc vào 

nguồn ngũ cốc của Ukraina. Nếu như trước khi bị xâm lược, mỗi 



tháng Ukraina xuất cảng 5 tấn hạt, giờ đây nước này chỉ chuyển đi 

được số lượng ít hơn 5 lần.   

11.- Pháp cung cấp hỏa tiễn đời mới cho Rumani 

Bộ tham mưu liên quân Pháp hôm 19/05/2022 thông báo đã 

phát triển hệ thống phòng thủ địa đối không tầm trung đời mới 

Mamba trên lãnh thổ Rumani, quốc gia sát cạnh với Ukraina. Quyết 

định này của Paris nhằm hỗ trợ một thành viên NATO tăng cường 

khả năng tự vệ kể từ khi Nga xâm chiếm Ukraine. 

Đại tá Pascal Ianni, phát ngôn viên Bộ tham mưu liên quân Pháp 

cho biết đã huy động « cả trăm quân nhân, điều khiển hệ thống tên 

lửa địa đối không Mamba » đến căn cứ không quân Mihail 

Kogalniceanu gần thành phố Constanta, đông nam Rumani cách 

không xa bán đảo Crimée của Ukraina đã bị sáp nhập vào nước Nga 

từ 2014. 

Vẫn theo thông cáo của quân đội Pháp, Mamba là « một hệ 

thống phòng thủ địa đối không tầm trung », được kết nối với các hệ 

thống phòng không của Rumani và NATO. 

Trong khuôn khổ liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương, Pháp 

đã khẩn cấp điều động khoảng 500 lính sang Rumani từ hôm 

26/02/2022, hai ngày sau khi Nga khởi động cuộc chiến tại Ukraina. 

Số quân nhân này nằm trong chương trình của NATO đưa thêm « 4 

tiểu đoàn tăng cường sự hiện diện ở sườn đông châu Âu » đóng tại 

Slovakia, Hungary và Bulgari. 

Tháng 3/2022 bộ trưởng Quân Lực Pháp, Florence Parly, công 

du Rumani và trong buổi gặp gỡ các quân nhân của NATO tại căn 

cứ quân sự Mihail Kogalniceanu bà nhấn mạnh « Liên quân không 

đe dọa dọa Nga. Châu Âu không đe dọa nước Nga, không một ai đe 



dọa an ninh của Nga ». Nhưng NATO hoàn toàn có quyền chứng 

minh với Mạc Tư Khoa về « sự đồng lòng khi cần bảo vệ các đồng 

minh của Liên Minh Quân Sự Bắc Đại Tây Dương ». 

 

[Breaking News Sound] 

  



 

Thưa quý vị, trước khi chương trình chuyển đến những phần cuối 

của chương trình, xin kính mời quý vị thưởng thức tiếp phần văn 

nghệ. Bài tiếp theo trong chương trình văn nghệ hôm nay là … 
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Kính chào Quý Vị, 

Chúng tôi là Bùi Mạnh Hùng, 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.. 

12.- Bắc Hàn sẽ thử hạt nhân lúc Biden đang thăm 

Seoul? 

Hôm nay, 19/05/2022, một dân biểu Quốc Hội Bắc Hàn cảnh 

báo là Bắc Hàn đã hoàn tất việc chuẩn bị cho một cuộc thử nghiệm 

hạt nhân. Theo Tòa Bạch Ốc, cuộc thử nghiệm này có thể sẽ diễn 

ra đúng vào lúc ông Joe Biden đang thăm Hán Thành. 

Theo hãng tin AFP, trích dẫn tin từ cơ quan tình báo Đại Hàn, 

dân biểu Ha Tae Kung tuyên bố với báo chí rằng, mặc dù đại dịch 

Covid-19 đang bùng phát mạnh ở Bắc Hàn, “các công việc chuẩn bị 

cho một cuộc thử nghiệm hạt nhân đã được hoàn tất và họ chỉ đợi 

thời điểm thích hợp để thực hiện”. 

Trong khi đó, theo lời ông Jack Sullivan, cố vấn an ninh quốc 

gia của Bạch Ốc, rất có thể là Bình Nhưỡng sẽ có một hành động 

“khiêu khích” sau khi ông Joe Biden đến Seoul vào cuối ngày mai, 

trong chuyến công du châu Á đầu tiên của ông với tư cách tổng thống 

Hoa Kỳ. Ông Sullivan dự báo hành động khiêu khích đó có thể sẽ là 

“một vụ thử nghiệm hỏa tiễn hoặc một vụ thử hạt nhân, hoặc cả hai”. 

Các hình ảnh vệ tinh đã cho thấy các dấu hiệu đang có một hoạt 

động mới trong một đường hầm của cơ sở thử nghiệm hạt nhân 

Punggye-ri. Bình Nhưỡng bảo đảm đã phá hủy cơ sở này vào năm 



2018 trước cuộc họp thượng đỉnh giữa lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong 

Un với tổng thống Mỹ vào thời đó là ông Donald Trump, khởi đầu 

một cuộc đối thoại giữa hai nước, mà sau đó đã gặp bế tắc. 

Chế độ Kim Jong Un hiện đang đối đầu với một đợt dịch Covid-

19, với gần 2 triệu trường hợp “sốt” được ghi nhận, nhưng 

Washington và Hán Thành khẳng định là tình hình dịch bệnh không 

ảnh hưởng gì đến kế hoạch của Bình Nhưỡng tiến hành một vụ thử 

nghiệm hạt nhân mới. Từ năm 2017, Bắc Hàn đã ngừng thử nghiệm 

hỏa tiễn đạn đạo liên lục địa và thử nghiệm hạt nhân. Nhưng vào 

cuối tháng 3, Bắc Hàn đã bắn thử một hỏa tiễn đạn đạo liên lục địa. 

Theo các nhà phân tích được hãng tin AFP trích dẫn, ông Kim 

Jong Un có thể tiến hành vụ thử hạt nhân này để người dân Bắc Hàn 

bớt chú ý đến khủng hoảng dịch tễ hiện nay.  Chuyên gia Cheong 

Seong Chang nói với AFP rằng Bình Nhưỡng muốn thu hút sự chú 

ý của thế giới bằng cách tiến hành thử hạt nhân trong thời gian ông 

Joe Biden thăm Đại Hàn và Nhật Bản. 

Ông Biden sẽ đến Hán thành chiều mai để mở cuộc họp thượng 

đỉnh đầu tiên với tân tổng thống Đại Hàn Yoon Suk Yeol, vừa nhậm 

chức vào tuần trước. 
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Phần văn nghệ tiếp tục  

MUSIC – Bài 3, 4, 5, 6, 7, 8  

3. CHIỀU NAY KHÔNG CÓ ANH – Tác giả: Ngô Thụy Miên – Trình bày: Thủy 

Tiên 

4. TÌNH NHẠT PHAI – Nhạc Ngoại Quốc – Trình bày: Tâm Đăng 

5. KIẾP CẦM CA – Tác giả: huỳnh Anh – Trình bày: Anh Thoại 

6. HOA KHÔNG NỞ – Thơ: Lưu Nguyễn Đạt – Nhạc: & Trình bày: Nguyễn Triệu 

Vinh 
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** 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 ta 

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. 

 


