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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, 25 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. Tổng Thống Biden khẳng định liên minh Mỹ-Hàn vững mạnh hơn bao 

giờ hết. 

2. Bệnh đậu mùa khỉ đáng lo tới mức nào? 

3. Một số nhà phân tích dự đoán giá xăng sẽ tăng lên 6 USD/gallon vào 

tháng Tám. 

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 Thhủy Tiên đến với bản tin Hoa Kỳ. 

1.- Tổng Thống Biden khẳng định liên minh Mỹ-Hàn 

vững mạnh hơn bao giờ hết 

SEOUL (RFI) - Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có chuyến thăm chính 

thức tới Hàn Quốc từ ngày 20 đến ngày 22/05/2022. Chuyến đi của ông 

Biden tới Hàn Quốc tập trung vào an ninh kinh tế và an ninh khu vực. Tổng 

thống Mỹ cũng dành thời gian đến thăm nhà máy bán dẫn của Samsung và 

căn cứ của quân đội Mỹ tại Hàn Quốc. 

Trong chuyến thăm của tổng thống Biden, các nhà lãnh đạo Hàn và Mỹ 

đã tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh tại phòng bầu dục của văn phòng tổng 

thống mới tại Yongsan, Seoul. Đây là cuộc gặp thượng đỉnh được tổ chức 

sớm nhất từ trước đến nay sau khi tổng thống mới của Hàn Quốc nhậm 

chức (11 ngay sau lễ nhậm chức). Ngoại trưởng Hàn Quốc Park Jin miêu tả 

đây là hội nghị căng thẳng nhất mà ông đã từng thấy. 

Sau hội nghị thượng đỉnh, một quan chức Hoa Kỳ khẳng định lập 

trường về vấn đề không mời Hàn Quốc tham gia vào nhóm Bộ Tứ bao gồm 

Mỹ, Úc, Ấn và Nhật. Tuy nhiên, ông Biden khẳng định liên minh Hàn - Mỹ 

đang mạnh hơn bao giờ hết tính từ 70 năm qua. Ông Yoon khẳng định Hàn 

Quốc ủng hộ chính sách của Mỹ liên quan đến Châu Á - Thái Bình Dương 

Tổng thống Mỹ cũng đã đi thăm nhà máy sản xuất chất bán dẫn của 

Samsung. Ông Biden nói rằng thật là khó tin khi Hoa Kỳ là nước phát minh 

công nghệ chất bán dẫn nhưng hiện tại Hàn Quốc lại là quốc gia có nhà máy 

sản xuất chất bán dẫn lớn nhất thế giới. Ông cũng bày tỏ quan điểm mong 

muốn Hàn Quốc sẽ tham gia chặt chẽ vào chuỗi cung ứng chất bán dẫn 

toàn cầu. 

Liên quan đến Bắc Triều Tiên, tổng thống Mỹ Biden đã thể hiện quan 

điểm cứng rắn với Bình Nhưỡng và gửi thông điệp rằng sẽ chỉ có đàm phán 



vì mục đích phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Ông tuyên bố Mỹ đã gửi 

thông điệp tới nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên và Trung Quốc về vấn đề cung 

cấp vac-xin ngừa Covid-19 nhưng hiện tại vẫn chưa nhận được câu trả lời. 

Quan điểm cứng rắn của ông Biden với Bắc Triều Tiên được thể hiện 

bằng việc ông là tổng thống đầu tiên đến thăm trung tâm điều hành hàng 

không và vũ trụ Hàn Quốc (KAOC) - nơi chỉ đạo các hoạt động không quân 

của Hàn Quốc trên bán đảo Triều Tiên. 

Tân tổng thống Hàn Quốc đã tỏ ra là một người có lập trường thân Mỹ 

trong thời gian ứng cử tổng thống, ông ủng hộ triển khai thêm nhiều hệ thống 

phòng thủ tên lửa THAAD tại Seoul và cả Hàn Quốc, cùng với lập trường 

khá cứng rắn với Trung Quốc cũng như Bắc Triều Tiên, về cả kinh tế và an 

ninh. 

2.- Bệnh đậu mùa khỉ đáng lo tới mức nào? 

Bài viết từ VOA. Các quan chức y tế toàn cầu gióng chuông cảnh báo 

về số ca mắc bệnh đậu mùa khỉ đang gia tăng ở châu Âu và các nơi khác, 

một loại bệnh nhiễm vi rút phổ biến hơn ở Tây và Trung Phi. 

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tính đến ngày 21/5, có 92 trường 

hợp được xác nhận và 28 trường hợp nghi nhiễm bệnh đậu mùa khỉ đã 

được báo cáo từ 12 quốc gia thành viên nhưng chưa phải là dịch. 

Cơ quan Liên hiệp quốc nói hy vọng sẽ xác định được nhiều ca mắc 

bệnh đậu mùa khỉ hơn khi mở rộng giám sát ở các quốc gia không thường 

xuyên phát hiện bệnh này, đồng thời sẽ cung cấp thêm hướng dẫn và 

khuyến nghị trong những ngày tới cho các nước về cách giảm thiểu sự lây 

lan của bệnh đậu mùa khỉ. 

Sau đây là những gì được biết về sự bùng phát hiện tại và nguy cơ 

tương đối của bệnh đậu mùa khỉ: 

Bệnh nguy hiểm như thế nào? 

Một quan chức y tế công cộng Hoa Kỳ cho biết tại cuộc họp báo ngày 

20/5 rằng rủi ro đối với công chúng là thấp tại thời điểm này. 



Bệnh đậu mùa khỉ là một loại vi rút có thể gây ra các triệu chứng bao 

gồm sốt, đau nhức và biểu hiện bằng những vết sần sùi đặc biệt. 

Bệnh có liên quan đến bệnh đậu mùa, nhưng thường nhẹ hơn, đặc biệt 

là chủng vi rút Tây Phi đã được xác định trong một ca ở Hoa Kỳ, có tỷ lệ tử 

vong khoảng 1%. Quan chức này cho biết hầu hết mọi người sẽ hồi phục 

hoàn toàn trong vòng 2-4 tuần. 

Loại vi rút này không dễ lây truyền như vi rút SARS-CoV-2 đã gây nên 

đại dịch COVID-19 toàn cầu. 

Các chuyên gia tin rằng đợt bùng phát bệnh đậu mùa khỉ hiện nay đang 

lây lan qua tiếp xúc da thịt, gần gũi, thân mật với người đang có những vết 

ngứa. 

Tiến sĩ Martin Hirsch của Bệnh viện Đa khoa Massachusetts nói 

“COVID lây lan theo đường hô hấp và lây nhiễm cao. Đây không phải là 

trường hợp bệnh đậu mùa khỉ”. 

“Điều dường như đang xảy ra bây giờ là bệnh đã xâm nhập vào dân 

chúng dưới dạng tình dục, dưới dạng bộ phận sinh dục và đang được lan 

truyền như các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục, điều này đã làm tăng 

khả năng lây lan của bệnh trên toàn thế giới”, ông David Heymann, quan 

chức của WHO, một chuyên gia về bệnh truyền nhiễm, nói với Reuters. 

Các chuyên gia y tế có quan ngại gì? 

Theo WHO, các đợt bùng phát gần đây được báo cáo là không điển 

hình, vì chúng đang xảy ra ở các quốc gia nơi vi rút không lưu hành thường 

xuyên. Các nhà khoa học đang tìm hiểu nguồn gốc của các trường hợp hiện 

tại và liệu có điều gì về vi rút đã thay đổi hay không. 

Hầu hết các trường hợp được báo cáo cho đến nay được phát hiện ở 

Anh, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Cũng đã có trường hợp ở Canada và 

Úc, và một trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ duy nhất đã được xác nhận 

ở Boston, Mỹ. 



Các quan chức của WHO lo ngại rằng có thể phát sinh thêm nhiều ca 

nhiễm trùng khi mọi người tụ tập tham gia các lễ hội, tiệc tùng và kỳ nghỉ 

trong những tháng hè sắp tới ở châu Âu và các nơi khác. 

Làm thế nào con người có thể chống nhiễm bệnh? 

Anh đã bắt đầu tiêm chủng cho các nhân viên y tế có thể gặp nguy cơ 

khi chăm sóc bệnh nhân, bằng vắc xin đậu mùa, vốn cũng có thể bảo vệ 

chống lại bệnh đậu mùa khỉ. Chính phủ Mỹ cho biết có đủ vắc xin đậu mùa 

được lưu trữ trong Kho dự trữ Chiến lược Quốc gia (SNS) để tiêm chủng 

cho toàn bộ dân số Mỹ. 

Phát ngôn viên Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ nói có những loại 

thuốc kháng vi rút dành cho bệnh đậu mùa cũng có thể được sử dụng để 

điều trị bệnh đậu mùa khỉ ở một số trường hợp nhất định. 

Nói rộng hơn, các quan chức y tế khuyên mọi người nên tránh tiếp xúc gần 

với người bị bệnh ngứa hoặc người không khỏe. Những người nghi ngờ 

mình mắc bệnh đậu mùa khỉ nên cách ly và đi khám sức khỏe. 

Tại sao số ca bệnh tăng? 

Bà Angela Rasmussen, một nhà vi rút học tại Tổ chức Thuốc chủng 

ngừa và Bệnh truyền nhiễm thuộc Đại học Saskatchewan ở Canada, nói: 

“Vi rút không có gì mới, đúng như dự đoán.” 

Bà Rasmussen nói một số yếu tố bao gồm gia tăng du lịch toàn cầu 

cũng như biến đổi khí hậu đã tăng tốc sự xuất hiện và lây lan của vi rút. Thế 

giới cũng báo động nhiều hơn về những đợt bùng phát mới dưới bất kỳ hình 

thức nào sau đại dịch COVID, bà nói. 

3.- Một số nhà phân tích dự đoán giá xăng sẽ tăng lên 6 

USD/gallon vào tháng Tám 

Theo Khảo sát của Lundberg, giá trung bình của xăng loại thường tăng 

33 cent trong hai tuần qua lên 4.71 USD/gallon, điều này được đưa ra khi 

một số nhà phân tích dự đoán giá sẽ tăng trên 6 USD/gallon vào cuối mùa 

hè. 



Hôm 22/05, nhà phân tích ngành Trilby Lundberg của công ty Lundberg 

Survey cho biết giá dầu tăng vọt trong bối cảnh chi phí dầu thô cao hơn và 

nguồn cung xăng bị thắt chặt. 

Theo cuộc khảo sát này, trên toàn quốc, giá trung bình cao nhất đối với 

xăng loại thường là ở Khu vực Vịnh San Francisco, ở mức 6.20 USD/gallon, 

trong khi mức trung bình thấp nhất là ở Tulsa, Oklahoma, ở mức 3.92 

USD/gallon. 

Dữ liệu riêng từ Hiệp hội Xe hơi Hoa Kỳ (AAA) cho thấy , trong tuần từ 

hôm 16/05 đến hôm 23/05, giá trung bình trên toàn quốc đối với một gallon 

xăng thông thường đã tăng 11 cent lên 4.60 USD. 

AAA cho biết trong một tuyên bố rằng tương tác cung và cầu hiện tại, 

“kết hợp với giá dầu thô biến động, có thể sẽ tiếp tục giữ áp lực tăng giá đối 

với giá tại trạm xăng.” 

Ông Andrew Gross, phát ngôn viên quốc gia của hiệp hội AAA, nói với 

Fox News trong một cuộc phỏng vấn gần đây rằng ông dự kiến giá xăng sẽ 

tăng cao hơn nữa vào cuối tuần Lễ Tưởng niệm Chiến Sĩ Trận Vong và mùa 

lái xe cao điểm mùa hè đang đến rất nhanh. 

Theo ông Patrick De Haan, trưởng bộ phận phân tích xăng dầu tại 

GasBuddy, dữ liệu từ GasBuddy cho thấy giá xăng trung bình trên toàn quốc 

tại Hoa Kỳ hôm 22/05 ở mức 4.57 USD/gallon, tăng 10.5 cent so với một 

tuần trước. 

Ông De Haan đã dự đoán trong một bài đăng trên Twitter gần đây rằng 

giá xăng của Hoa Kỳ vào cuối tuần sắp tới (28-29/05) trong Lễ Tưởng niệm 

Chiến Sĩ Trận Vong có thể không chỉ cao hơn bất kỳ Lễ Tưởng niệm Chiến 

Sĩ Trận Vong nào khác mà còn cao hơn 1 USD/gallon so với mức kỷ lục 

3.99 USD/gallon trước đó của Lễ Tưởng niệm Chiến Sĩ Trận Vong được 

thiết lập vào năm 2014. 

Các nhà phân tích của ngân hàng JPMorgan đã đưa ra một dự đoán 

về giá xăng đáng lo ngại khác, hôm 17/05 họ cho biết giá có thể tăng thêm 



37% nữa vào tháng Tám lên mức trung bình toàn quốc ước tính là 6.20 

USD/gallon. 

“Thông thường, các nhà máy lọc dầu sản xuất nhiều xăng hơn trước 

mùa đi đường mùa hè, làm tăng lượng hàng tồn kho,” cô Natasha Kaneva, 

người đứng đầu bộ phận nghiên cứu hàng hóa toàn cầu tại JPMorgan cho 

biết. Tuy nhiên, cô nói thêm rằng kể từ giữa tháng Tư, “tồn kho xăng đã 

giảm theo mùa và hiện đang ở mức thấp nhất theo mùa kể từ năm 2019.” 

Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ (EIA) cho biết trong Triển vọng 

Năng lượng Ngắn hạn gần đây nhất rằng mức tồn kho dầu toàn cầu trong 

tháng Tư ở các nước phát triển ở mức 2.63 tỷ thùng, tăng nhẹ so với tháng 

Hai, khi số lượng này giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 04/2014. 

EIA cho rằng cuộc xung đột Nga-Ukraine đã tạo ra sự biến động lớn 

hơn đối với các thị trường dầu mỏ. 

EIA cho biết, “Các biện pháp trừng phạt đối với Nga và các hành động 

độc lập khác của các công ty đã góp phần làm giảm sản lượng dầu ở Nga 

và tiếp tục tạo ra những bất ổn thị trường đáng kể về khả năng tiếp tục gián 

đoạn nguồn cung dầu. Những sự kiện này xảy ra trong bối cảnh tồn kho dầu 

thấp và áp lực giá dầu tăng liên tục.” 

Giá dầu tăng trên 130 USD/thùng hồi tháng Ba do lo ngại nguồn cung 

từ Nga bị gián đoạn, mặc dù giá đã giảm kể từ thời điểm đó. 

Dầu thô Brent giao sau tăng 1.32 cent lên 113.82 USD/thùng vào sáng 

ngày 23/05, trong khi giá dầu WTI chuẩn của Hoa Kỳ tăng 1.24 cent lên 

111.52 USD. 

EIA dự đoán giá dầu Brent sẽ đạt mức trung bình 103 USD/thùng trong 

nửa cuối năm 2022, trước khi giảm xuống 97 USD/thùng vào năm 2023. 

EIA lưu ý rằng, “Vì lượng dầu tồn kho hiện đang ở mức thấp, nên chúng 

tôi kỳ vọng áp lực giá dầu giảm sẽ được hạn chế và các điều kiện thị trường 

sẽ tồn tại do có sự biến động giá đáng kể.” 

[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. TÌNH MẸ – Tác giả: Ngọc Sơn - Trình bày: Mỹ Hạnh 

 

 

[Breaking News Sound] 

  



 

Kính thưa quý vị, sau đây là Thanh Thúy đến với bản tin Thế Giới 

4.- Phần Điểm Tin (Thế Giới) 

Bắc Triều Tiên khẳng định đã chặn được đà lây lan của Covid-19. 

Hôm nay 24/05/2022, Bình Nhưỡng tuyên bố ngày thứ 3 liên tiếp Bắc Triều 

Tiên chỉ ghi nhận dưới 200.000 ca nhiễm mới thường nhật có các triệu 

chứng cúm. Hãng tin Nhà nước KCNA gọi đây là « thành công » trong cuộc 

chiến chống khủng hoảng dịch tễ. Cho đến nay, tổng số ca tử vong được 

công bố là 68 người.  

Berlin: Sau vài ngày nữa Liên Âu có thể sẽ cấm vận dầu lửa Nga. 

Nhận định của bộ trưởng Kinh Tế Đức được đưa ra tối qua 24/05/2022. 

Phát biểu trên kênh truyền hình Nhà nước ZDF, bộ trưởng Habeck cho biết 

hiện giờ chỉ còn một vài nước, nhất là Hungary, chưa đồng ý, nhưng các 

cuộc thương lượng đang tiếp diễn và ông nghĩ rằng chỉ cần thêm vài ngày 

là 27 nước Liên Âu đạt đồng thuận để cấm vận dầu lửa của Nga.  

Mỹ và Nhật sẽ tăng cường hợp tác trong không trung. Thứ Hai 

24/05/2022, Washington và Tokyo cho biết 2 nước tính đến chuyện cử phi 

hành gia đầu tiên của Nhật lên Mặt trăng trong chương trình Artemis của 

NASA, nhưng không thông báo lịch trình cụ thể. Thông báo này mang tính 

biểu tượng cho việc hai nước tăng cường hợp tác trong lĩnh vực không gian. 

Đức Hồng Y Giuse Trần Nhật Quân hầu tòa. Phiên tòa diễn ra vào 

hôm nay 24/05/2022. Hồng y Trần Nhật Quân bị buộc tội “thông đồng với 

các thế lực nước ngoài” liên quan đến vai trò quản lý của Quỹ Cứu trợ Nhân 

đạo 612. Ông bị cảnh sát Hồng Kông bắt vào đầu tháng 5 cùng với bốn 

người nổi tiếng khác của phong trào ủng hộ dân chủ, bao gồm ca sĩ Denise 

Ho và luật sư Margaret Ng.  

Liên Âu chưa áp dụng trở lại quy định ngân sách đối với các nước 

thành viên. Ủy Ban Châu Âu thông báo hôm qua 23/05/2022 duy trì quyết 



đình tạm ngừng áp dụng quy định về ngân sách đối với các nước thành viên 

Liên Âu (EU) kể từ tháng 3 năm 2020 tới năm 2023 do cú sốc kinh tế do 

chiến tranh ở Ukraina gây ra. Chưa phục hồi sau cú sốc của đại dịch Covid, 

hoạt động kinh tế châu Âu đang phải đối mặt với giá cả tăng vọt và tốc độ 

tăng trưởng giảm mạnh do xung đột quân sự với Nga. Do vậy, EU sẽ không 

khôi phục quy định này trước cuối năm sau.  

Starbucks đóng cửa 130 quán cà phê và rút hoàn toàn khỏi Nga. Hôm 

qua 23/05/2022, chuỗi đồ uống Mỹ Starbucks cho biết đã quyết định sẽ rút 

hoàn toàn khỏi thị trường Nga nhằm phản đối việc nước này xâm lăng 

Ukraina. Dù vậy, phía Starbucks cho biết sẽ tiếp tục trả lương cho gần 2.000 

nhân viên Nga trong 6 tháng và giúp những người này tìm kiếm công việc 

mới. 

Nhiều nước giàu không đảm bảo môi trường sống lành mạnh cho trẻ. 

Đây là báo cáo của trung tâm Nghiên cứu Innocenti của qũy nhi đồng Liên 

Hiệp Quốc (UNICEF) được công bố vào hôm nay 24/05/2022. Theo kết quả 

đánh giá tại 39 nước thành viên tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế 

(OECD), ngoại trừ Tây Ban Nha, Ai Len và Bồ Đào Nha, không quốc gia nào 

được coi là bảo đảm môi trường sống lành mạnh cho sự phát triển của trẻ 

em. UNICEF đang kêu gọi các nước giảm rác thải cũng như ô nhiễm. 

Một nhà ngoại giao Nga tại Liên Hợp Quốc đã bỏ việc để phản đối 

“cuộc chiến tranh xâm lược” do Tổng thống Nga Vladimir Putin phát động. 

Việc ông này, Boris Bondarev, từ chức là một chỉ dấu hiếm hoi cho thấy có 

bất mãn trong giới ngoại giao Nga đối với cuộc chiến ở Ukraine. Cho đến 

nay chính phủ luôn trấn áp những người bất đồng chính kiến và kiểm soát 

khắt khe quan điểm về cuộc xâm lược. 

Tòa Bạch Ốc khẳng định chính sách của Mỹ đối với Đài Loan “không 

thay đổi” sau khi tổng thống Joe Biden tuyên bố các lực lượng vũ trang Mỹ 

sẽ tham gia bảo vệ Đài Loan nếu hòn đảo bị Trung Quốc tấn công. Đây là 

tuyên bố mạnh miệng nhất từ trước đến nay của ông về vấn đề này và cho 

thấy thay đổi lớn thoát khỏi “sự mơ hồ chiến lược” mà Mỹ thường áp dụng 

cho Đài Loan. 



Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã kêu gọi “các biện pháp 

trừng phạt tối đa” lên Nga khi phát biểu online tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới 

ở Davos. Ông kêu gọi các cường quốc nước ngoài cấm vận dầu mỏ Nga và 

chặn các ngân hàng của nước này khỏi các mạng lưới tài chính toàn cầu. 

Được biết giới ngoại giao và tài phiệt Nga đã không được mời tham dự sự 

kiện năm nay ở Thụy Sĩ. Trong khi đó, Starbucks thông báo đóng cửa 130 

cửa hàng cà phê của họ ở Nga. 

Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu Christine Lagarde cho biết 

sẽ từ bỏ lãi suất âm trước cuối tháng 9. Tuyên bố của bà làm củng cố kỳ 

vọng lãi suất tăng tại hai cuộc họp chính sách tháng 7 và tháng 9 tới. Ngoài 

ra giá trị đồng euro so với đồng đô la cũng tăng lên mức cao nhất một tháng 

qua. 

Một binh sĩ Nga đã bị kết án tù chung thân ở Ukraine vì giết một 

thường dân không vũ trang. Đây là phiên tòa xét xử tội ác chiến tranh đầu 

tiên kể từ khi Nga xâm lược. Trong khi đó, văn phòng của tổng thống 

Volodymyr Zelensky cho biết quân Nga đang rút lui khỏi Sievierodonetsk, 

một thành phố miền đông từng là mục tiêu chính trong cuộc tấn công mới 

của Nga. 

Đồng nhân dân tệ ở nước ngoài tăng 0,7% lên mức mạnh nhất hai 

tuần qua, sau khi ông Biden cho biết sẽ xem xét lại các mức thuế từ thời 

Trump đối với hàng Trung Quốc nhập khẩu. Việc giảm thuế có thể thúc đẩy 

xuất khẩu của Trung Quốc, vốn đang gặp khó khăn vì đứt gãy chuỗi cung 

ứng và thực trạng đóng cửa nhà máy để chống dịch. Ông Biden nói thêm là 

ông sẽ thảo luận với bộ trưởng tài chính Mỹ Janet Yellen khi từ châu Á trở 

về Mỹ. 

Hơn 1.000 người ở Iraq đã phải nhập viện vì các vấn đề hô hấp khi 

một trận bão cát quét qua đất nước. Đây là cơn bão thứ 9 kể từ giữa tháng 

4, và đã bao trùm lên thủ đô Baghdad một thứ ánh sáng màu cam đáng sợ 

và khiến đường sá vắng tanh. Chính phủ đã đóng cửa các công sở và sân 

bay vào thứ Hai. 

 



Con số trong ngày: 15,9%, là tỉ lệ tăng giá của một ngôi nhà trung 

bình ở Mỹ trong năm qua. 

5.- Phần Tiêu Điểm (Thế Giới) 

Quan hệ Israel – Thổ Nhĩ Kỳ ấm lên nhờ dự án đường ống dẫn khí 

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu sẽ đến Israel vào thứ Ba 

để đánh dấu một bước tan băng quan hệ ngoại giao giữa hai cường quốc 

khu vực. Ông Cavusoglu có thể mang theo kế hoạch cho một đường ống 

dẫn khí giữa Israel và Thổ Nhĩ Kỳ. Giá năng lượng tăng vọt và việc châu Âu 

nỗ lực loại bỏ năng lượng từ Nga đã khiến Thổ Nhĩ Kỳ quan tâm hơn đến 

trữ lượng khí đốt tự nhiên khổng lồ bên dưới lãnh hải của Israel. 

Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ từ lâu luôn khẳng định cách tốt nhất để đưa khí 

đốt của Israel đến châu Âu là đi qua Thổ Nhĩ Kỳ (qua đó thu phí trung 

chuyển). Nhưng rồi triển vọng của một đường ống khác dễ thực hiện hơn, 

đi qua Síp và Hy Lạp, khiến kế hoạch của Thổ Nhĩ Kỳ có nguy cơ chệch 

hướng. Chi phí là một trở ngại, nhưng ngoại giao cũng vậy. Tổng thống Thổ 

Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan thường xuyên phản đối cách Israel đối xử 

với người Palestine, trong khi Israel phẫn nộ với việc Thổ Nhĩ Kỳ che chở 

cho Hamas. Mặc dù chuyến thăm của ông Cavusoglu cho thấy quan hệ 

đang được cải thiện, hai bên vẫn còn một chặng đường dài phía trước. 

Tiểu bang Georgia bầu cử sơ bộ 

Vào thứ Ba, cử tri Georgia sẽ đi bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử sơ bộ 

cấp bang. Những người Cộng hòa sẽ quyết định số phận của Brian Kemp, 

thống đốc đương nhiệm, và Brad Raffensperger, tổng thư ký. Cả hai ông 

đều từng từ chối giúp Donald Trump đảo ngược thất bại sít sao ở Georgia 

trong cuộc bầu cử tổng thống 2020. Họ đang đặt cược là thái độ thách thức 

trong quá khứ đối với nhà lãnh đạo đảng sẽ không cản trở cơ hội tái đắc cử 

của chính mình – bất chấp những can thiệp mà Trump tạo ra để ngăn hai 

ông tại vị. 

Còn đối với đảng Dân chủ, mọi sự đỡ căng thẳng hơn. Đảng đã một 

lần nữa tập hợp xung quanh Stacey Abrams cho vị trí thống đốc. Còn nhớ 



hồi năm 2018, bà Abrams đã trở nên nổi tiếng toàn quốc khi từ chối nhận 

thua trước ông Kemp, với lý do đàn áp cử tri làm mất đi tính công bằng của 

kết quả. Khi Georgia trở thành bang chiến trường mới nhất của Mỹ, các 

cuộc đấu sẽ ngày càng nóng lên. 

Kinh tế châu Âu ổn định đáng ngạc nhiên 

Khả năng dự báo của các nhà kinh tế học luôn được biết đến là thiếu 

chính xác. Hơn bao giờ hết, với việc kinh tế châu Âu phục hồi hậu đại dịch 

giữa đứt gãy chuỗi cung ứng, lạm phát bất ngờ và một cuộc chiến tranh làm 

đe dọa nguồn cung năng lượng, mọi dự báo vào thời điểm này chẳng khác 

gì ném phi tiêu trong bóng tối. 

Đó là lý do tại sao các chỉ số hoạt động kinh tế đáng tin cậy đang được 

theo dõi chặt chẽ hơn bình thường. Bản công bố chỉ số nhà quản lý mua 

hàng (PMI) vào thứ Ba này là một trong những con số như vậy. Hồi đầu 

tháng 5, dữ liệu PMI của khu vực đồng euro đã cho thấy một nền kinh tế và 

thị trường lao động mạnh mẽ đáng ngạc nhiên. Pháp, Ý và Tây Ban Nha 

làm tốt trong khi Đức chậm lại. Song kể từ đó, chỉ số Ifo của Đức, một thang 

đo tương tự PMI, đã tăng nhẹ. Ngay cả chỉ số niềm tin tiêu dùng của khu 

vực đồng euro, vốn xuống mức thấp ngang với cuộc khủng hoảng tài chính 

2008, cũng đã vượt qua đáy. Nói cách khác, nền kinh tế của khu vực đồng 

euro đang ở trong tình trạng tốt bất ngờ giữa bối cảnh hiện nay. 

London khánh thành tuyến đường sắt mang tên Nữ hoàng Anh 

Tuyến Elizabeth, một tuyến đường sắt đông tây chạy qua London và 

đông nam nước Anh, sẽ mở cửa đón hành khách từ thứ Ba, sau thời gian 

dài bị đình trệ. Dự án khởi công tại Crossrail, vốn cũng là tên trước đây của 

nó, vào năm 2009. Kế hoạch bị trễ ba năm rưỡi và đội giá hàng tỷ bảng Anh; 

một nhà ga tại Phố Bond ở London’s West End thậm chí còn chưa hoàn 

thành. Và vì trào lưu làm việc tại nhà, lượng hành khách có thể sẽ không 

được như kỳ vọng. Hiện số hành trình các ngày trong tuần của các tuyến 

ngầm ở London chỉ đạt 2/3 so với trước covid-19. 



Nhưng người dân London sẽ không quan tâm lắm. Trước mắt họ là 

một tuyến đường sắt vừa hiện đại – với những đoàn tàu êm ái và dài 200m 

– vừa mang tính lịch sử. Các công ty đã làm nên hệ thống tàu điện ngầm 

London vào thế kỷ 19 chưa từng nghĩ là sẽ tạo ra một hệ thống giao thông 

đô thị khép kín. Họ đã cố gắng kết nối trung tâm London với mạng lưới 

đường sắt quốc gia. Giờ đây Tuyến Elizabeth đã đạt được điều đó. 
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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. TÌNH KHÚC CHO EM - TG Ngô Thụy Miên. TB Tôn Lệ Ngọc 

3. MÙA XUÂN TRÊN ĐỈNH BÌNH YÊN - TG Từ Công Phụng. TB Đèo Văn 

Sách 

4. Y TẾ THƯỜNG THỨC 

5. BẾP NHÀ VIỆT NAM – BÚN CHẢ HÀ NỘI – Sara & Tina 

6. VỀ LẠI CÕI SẦU - TG Diệu Hương. TB Anh Thoại 
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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. 

 


