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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, 01 tháng 06, 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. Giáo viên sẽ được cấp súng? 

2. Hoa Kỳ vượt Trung Quốc trở thành đối tác thương mại hàng đầu của 

Ấn Độ. 

3. Tổng Thống Hoa Kỳ không cung cấp cho Ukraina pháo phản lực có 

thể bắn tới Nga. 

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 Thanh Thúy đến với bản tin Hoa Kỳ 

1.- Giáo viên sẽ được cấp súng? 

Để ngăn chặn các vụ xả súng học đường, nhiều trường học thảo luận 

về việc cấp súng cho giáo viên. Đây có phải là lựa chọn an toàn, hợp lý ở 

một nước Mỹ đang bất lực về súng ống? 

Từ Tháng Năm, 2019, tiểu bang Florida thông qua kế hoạch “Guardian 

Program” gây tranh cãi, cho phép giáo viên và nhân viên bảo vệ trường 

được mang súng vào trường học. Kế hoạch này đưa ra nhằm đối phó với 

vụ 17 người thiệt mạng trong vụ xả súng tại một trường trung học ở Parklan. 

Theo Bộ Giáo dục Florida, hiện có khoảng 39 quận, hạt hiện tham gia 

chương trình này, mặc dù không phải tất cả các học khu chính đều đồng ý 

trang bị vũ khí cho giáo viên. Chương trình này chỉ mang tính tự nguyện, 

người ghi danh nhận súng phải vượt qua kiểm tra tâm lý và ma túy, đồng 

thời hoàn thành ít nhất 144 giờ đào tạo, bao gồm bắn súng, điều trị vết 

thương do đạn bắn, ngăn chặn cướp súng… Những ai tình nguyện tham 

gia thành công sẽ nhận được $500 trợ cấp. 

Ít nhất hai khu học chính ở miền Nam tiểu bang Colorado cũng tuyên 

bố công khai rằng nhân viên của họ được vũ trang ngay trong khuôn viên 

trường. Tim Kistler, một trong những giám đốc học khu chính địa phương 

cho biết nhân viên nhà trường không chỉ dựa hoàn toàn vào giáo viên có vũ 

trang, mà còn có những nhân viên chuyên trách về an ninh, chăm sóc y tế 

và đánh giá học sinh nào có thể trở thành sát thủ. 

Tiểu bang Ohio đang soạn thảo một dự luật cho phép giáo viên của 

tiểu bang được huấn luyện sử dụng súng hai giờ trong năm nay. Ngoài vũ 

trang giáo viên, các trường học trên khắp Hoa Kỳ thực hiện nhiều biện pháp 

khác nhau như thuê cảnh sát thường trú, buộc học sinh đi qua máy dò kim 



loại trước khi vào trường và diễn tập mô phỏng… để ứng phó với các vụ nổ 

súng ở trường học, đảm bảo an toàn cho học sinh. 

Kể từ năm 2012 đến nay đã có hơn 900 vụ nổ súng xảy ra ở các trường 

học Mỹ. Một phân tích của tờ Washington Post về 225 vụ nổ súng ở trường 

học từ năm 1999 đến năm 2018 cho thấy 40% các trường học xảy ra các 

vụ nổ súng có sự hiện diện của cảnh sát. Sự hiện diện chỉ của một sĩ quan 

là không đủ để ngăn chặn kẻ xả súng. Trong khoảng thời gian đó, chỉ có hai 

trường hợp một sĩ quan cảnh sát bắn hạ một kẻ xả súng ở trường học. 

Trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin Newsmax mới đây, Bộ trưởng 

Tư pháp Texas Ken Paxton đề nghị huấn luyện “giáo viên có vũ trang” để 

ngăn chặn các vụ xả súng như ở Uvalde. Thượng nghị sĩ Cộng hòa Texas 

Ted Cruz, cũng lập luận rằng việc hạn chế quyền sử dụng súng sẽ không 

thể ngăn chặn được các vụ xả súng, thay vào đó nên tăng cường thực thi 

pháp luật hơn trong các khuôn viên trường. Hiện tại, nhiều học khu chính 

địa phương Texas tự bảo vệ mình khỏi các vụ xả súng trong trường học 

bằng cách cho phép giáo viên hoặc nhân viên nhà trường khác tự trang bị 

vũ khí. Theo số liệu năm 2018, ít nhất 170 học khu ở Texas có giáo viên 

hoặc nhân viên trường học có vũ trang, thường là ở những vùng nông thôn 

hoặc hẻo lánh, nơi cảnh sát địa phương phải mất nhiều thời gian hơn để 

đến hiện trường.  

Về việc vũ trang cho giáo viên, có người cho rằng không phải là ý kiến 

hay, một mặt không có bằng chứng cho thấy giáo viên được vũ trang có tác 

dụng phòng ngừa hoặc ngăn chặn các vụ xả súng; hai là, việc sử dụng có 

hiệu quả súng cần sự huấn luyện, súng cướp cò thỉnh thoảng xảy ra. Có ý 

kiến cho rằng giáo viên được tuyển chọn đào tạo làm giáo viên, không phải 

nhân viên an ninh, và điều này cũng có thể xảy ra và họ có thể là người đầu 

tiên… ăn đạn. 

Scott DiMauro, Chủ tịch Hiệp hội Giáo dục tiểu bang Ohio cho rằng, 

việc vũ trang giáo viên đã vượt quá nhiệm vụ cơ bản của một giáo viên và 

sẽ chỉ làm tăng áp lực cho các nhà giáo dục. Ông chỉ ra rằng, nghiên cứu 



của hiệp hội cho thấy 90% các nhà giáo dục trên toàn quốc đang kiệt sức 

và 55% đang cân nhắc bỏ nghề sớm. 

Ngoài một số vấn đề nêu trên về giáo viên có vũ trang, vụ xả súng gần 

đây tại trường tiểu học Uvalde, Texas cũng phần nào phản ánh rằng giáo 

viên có vũ trang có thể không hiệu quả trong việc ngăn chặn các vụ xả súng 

trong trường học như một số người vẫn nghĩ. 

Một số người cho rằng, xét từ những tình tiết trên, nếu một nhóm cảnh 

sát được đào tạo chuyên nghiệp để xử lý các vụ xung đột bạo lực còn không 

ngăn được kẻ xả súng thì khó tin rằng những “giáo viên có vũ trang” thiếu 

đào tạo chuyên nghiệp có thể bảo vệ được nhà trường khỏi các vụ xả súng. 

Trang bị súng cho giáo viên là đòi hỏi họ phải hy sinh vô ích, không 

giúp gì được việc ngăn chặn thương vong hàng loạt; thậm chí tệ nhất, giáo 

viên có thể vô tình bắn hoặc giết chết học sinh, hoặc bị nhầm lẫn với sát thủ. 

Hơn nữa, việc cất giữ súng trong khuôn viên trường học làm tăng nguy cơ 

tai nạn ở một mức độ nào đó, hoặc gây ra nhiều vấn đề hơn. 

Dường như ai cũng hiểu rằng trang bị vũ khí cho giáo viên không phải 

là giải pháp hay. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng vấn đề là sự gia tăng đáng 

kinh ngạc của số lượng súng ở Mỹ, bao gồm cả những loại súng sát thương 

mạnh nhất. Hơn nữa, các địa phương đến nay vẫn còn thiếu các biện pháp 

bảo vệ cơ bản để ngăn chặn những kẻ giết người có cơ hội xả súng hàng 

loạt. 

2.- Hoa Kỳ vượt Trung Quốc trở thành đối tác thương 

mại hàng đầu của Ấn Độ 

Hoa Kỳ đã trở thành đối tác thương mại hàng đầu của Ấn Độ, loại Trung 

Quốc ra khỏi vị trí này và củng cố hơn nữa mối liên hệ kinh doanh của Hoa 

Kỳ với siêu cường Nam Á. 

Theo Bộ Thương mại Ấn Độ, thương mại song phương giữa Hoa Thịnh 

Đốn và New Delhi đã tăng từ 80.5 tỷ USD thương mại trong giai đoạn 2020–

21 lên 119.4 tỷ USD trong giai đoạn 2021–22. Đó là mức tăng hơn 48%. 



Xuất cảng của Hoa Kỳ sang Ấn Độ đã tăng từ 29 tỷ USD lên 43.31 tỷ 

USD trong giai đoạn này, trong khi nhập cảng từ Ấn Độ sang Hoa Kỳ tăng 

từ 51.6 tỷ USD lên 76.1 tỷ USD. Thương mại hai chiều của Ấn Độ với Trung 

Quốc đã tăng từ 86.4 tỷ USD lên 115.4 tỷ USD, nhưng vẫn thấp hơn thương 

mại của Ấn Độ với Hoa Kỳ. 

Trung Quốc là đối tác thương mại hàng đầu của Ấn Độ từ các năm tài 

chính 2013–14 đến 2017–18 và một lần nữa vào năm 2020–21. Sau Hoa 

Kỳ và Trung Quốc, Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất là đối tác 

thương mại lớn thứ ba của Ấn Độ trong giai đoạn 2020–21, với kim ngạch 

thương mại 72.9 tỷ USD, tiếp theo là Saudi Arabia với 42.9 tỷ USD, Iraq với 

34.3 tỷ USD, và Singapore với 30 tỷ USD. 

Theo các chuyên gia, thương mại song phương giữa Hoa Kỳ và Ấn Độ 

sẵn sàng tăng hơn nữa khi các quốc gia tìm cách củng cố bang giao. 

Ông Rakesh Mohan Joshi, Giám đốc Viện Quản lý Đồn điền Ấn Độ 

(IIPM) ở Bangalore, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Business 

Standard, vì Ấn Độ là nơi sinh sống của 1.4 tỷ người với nền kinh tế phát 

triển nhanh nhất và thị trường tiêu dùng lớn thứ ba trên thế giới, Ấn Độ mang 

lại cơ hội kinh doanh to lớn cho công ty Hoa Kỳ và công ty Ấn Độ. 

Ông Joshi cho biết, các mặt hàng xuất cảng chính từ Ấn Độ sang Hoa 

Kỳ bao gồm dầu mỏ, kim cương đánh bóng, dược phẩm, đồ trang sức, tôm 

đông lạnh, và những mặt hàng khác, trong khi xuất cảng từ Hoa Kỳ sang Ấn 

Độ bao gồm dầu mỏ, kim cương thô, khí đốt tự nhiên hóa lỏng, vàng, than 

đá, và hạnh nhân, vân vân. 

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi gọi mối bang giao của đất nước ông 

với Hoa Kỳ là “liên kết đối tác tin cậy” trong cuộc gặp với Tổng thống Joe 

Biden tại Tokyo hôm 24/05. 

Theo hãng thông tấn Press Trust of India, ông Modi nói: “Tôi tin tưởng 

rằng tình hữu nghị của Ấn Độ và Hoa Kỳ sẽ tiếp tục là động lực tốt cho hòa 

bình và ổn định toàn cầu, cho sự bền vững của hành tinh và cho hạnh phúc 

của nhân loại.” 



Để thắt chặt mối bang giao với Ấn Độ và các quốc gia trong khu vực 

Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, hôm 23/05 chính phủ ông Biden đã khởi 

xướng Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương vì Thịnh vượng 

(IPEF). 

Ngoài Ấn Độ, các quốc gia khác trong chương trình bao gồm Nhật Bản, 

Úc, Brunei, Indonesia, Nam Hàn, Malaysia, New Zealand, Philippines, 

Singapore, Thái Lan, và Việt Nam. Cùng với nhau, các quốc gia trong Khuôn 

khổ Kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương vì Thịnh vượng đại diện cho 

40% tổng sản phẩm quốc nội toàn cầu. 

Tòa Bạch Ốc cho biết Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ Dươn-Thái Bình 

Dương vì Thịnh vượng sẽ cho phép Hoa Kỳ quyết định các quy tắc để bảo 

đảm rằng các doanh nghiệp nhỏ, công nhân, và nhà nghiên cứu của Hoa 

Kỳ có thể cạnh tranh trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. 

Tòa Bạch Ốc cho biết, thương mại với khu vực Ấn Độ Dương-Thái 

Bình Dương hỗ trợ cho 3 triệu việc làm của Hoa Kỳ và mang lại 900 tỷ USD 

đầu tư ngoại quốc vào nước này. Đầu tư trực tiếp ngoại quốc của Hoa Kỳ 

vào khu vực này là 969 tỷ USD vào năm 2020. 

3.- Tổng Thống Hoa Kỳ không cung cấp cho Ukraina 

pháo phản lực có thể bắn tới Nga 

Mặc dù có những lời kêu gọi ngày càng khẩn thiết của Ukraina, tổng 

thống Joe Biden ngày 30/05/2022 đã loại trừ khả năng chuyển giao cho 

Ukraina các hệ thống phóng pháo phản lực tầm xa có thể bắn tới lãnh thổ 

Nga. 

Phát biểu với các phóng viên vào sáng hôm qua, tổng thống cho biết 

là Hoa Kỳ “sẽ không gửi sang Ukraina các hệ thống pháo phản lực có thể 

tấn công sâu vào bên trong nước Nga”. 

Tuyên bố được Tổng thống Joe Biden đưa ra trong bối cảnh truyền 

thông Mỹ trong những ngày gần đây cho rằng Washington đang chuẩn bị 

chuyển giao các hệ thống pháo phản lực hàng loạt tầm xa (MLRS) cho chính 



quyền Kiev, sau khi Quốc Hội Mỹ thông qua khoản viện trợ bổ sung 40 tỷ 

đô la cho Ukraina. 

Một loại hệ thống phóng pháo phản lực thứ hai cũng đã được nhắc 

đến: Hệ thống Himars, với tầm bắn từ 70 đến 150 km, xa hơn nhiều so với 

các khẩu đội pháo M777 – chỉ có tầm bắn hiệu quả không quá 40km - hiện 

đang được chuyển giao cho Kiev. 

Về các thông tin trên, phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby không 

xác nhận việc viện trợ cho Ukraina hệ thống pháo phản lực MLRS M270 - 

phương tiện hiện đại cơ động cao với tầm bắn 300 km. Một quan chức Mỹ 

hôm qua cho biết là Washington vẫn đang cân nhắc việc cung cấp các hệ 

thống pháo phản lực MLRS, nhưng là loại không có khả năng tấn công tầm 

xa. 

Trong thời gian gần đây, các quan chức Ukraina đã nhiều lần yêu cầu 

được phương Tây cung cấp thêm vũ khí hạng nặng. Trên Twitter, ông 

Mykhaïlo Podoliak, cố vấn của tổng thống Ukraina, không ngần ngại chỉ 

trích: “Một số đối tác tránh giao vũ khí cần thiết vì sợ leo thang. Có thật là 

leo thang không, khi Nga đang dùng đến loại vũ khí phi hạt nhân mạnh nhất, 

thiêu cháy những người còn sống. Có lẽ đã đến lúc (...) cung cấp cho chúng 

ta các loại MLRS (giàn phóng tên lửa hàng loạt)?” 

Vào tuần trước tại Davos, ngoại trưởng Ukraina Dmytro Kuleba cũng 

cảnh báo rằng: “Các quốc gia đang chùn chân trong việc cung cấp vũ khí 

hạng nặng cho Ukraina phải hiểu rằng mỗi ngày mà họ bỏ ra để quyết định, 

cân nhắc các lập luận khác nhau, là mỗi ngày có thêm người bị giết”. 

Paris sẽ “tăng cường” giao vũ khí cho Ukraina 

Cũng về viện trợ quân sự cho Ukraina, tân ngoại trưởng Pháp 

Catherine Colonna ngày 30/05 đã khẳng định tại Kiev là Paris sẽ “tiếp tục 

và tăng cường” các hoạt động chuyển giao vũ khí cho Ukraina. 

Trong một cuộc họp báo với đồng nhiệm Ukraina Dmytro Kouleba, 

ngoại trưởng Pháp cho biết là chính tổng thống Pháp Emmanuel Macron 



“đã thông báo quyết định của mình cho tổng thống Zelensky về việc tiếp tục 

và thậm chí tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ukraina”. 

Vào cuối tháng 4 vừa qua, ông Macron đã thông báo việc gửi thiết bị 

quân sự tới Kiev, đặc biệt là đại pháo tự hành Caesar, loại vũ khí mà chính 

ngoại trưởng Ukraina đánh giá là “đáng tin cậy và hiệu quả”. 

Bà Colonna cho biết rằng các chuyến giao thiết bị quân sự khác có thể 

diễn ra trong “những tuần tới”. Ước tính tổng số tiền viện trợ mà Pháp cấp 

cho Ukraina đã lên đến hai tỷ đô la, cả quân sự lẫn nhân đạo. 

Đối với ngoại trưởng Colonna,“Pháp không lâm chiến với Nga, nhưng 

rất quyết tâm trong việc cung cấp thiết bị quốc phòng cho Ukraina". Mục 

tiêu, theo bà Colonna, là “làm cho cái giá của việc tiếp tục chiến tranh trở 

thành không thể chịu đựng được đối với Nga”. 

 

 

[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. TƯỞNG NHƯ CÒN NGƯỜI YÊU – Tác giả: Phạm Duy - Trình bày: Đỗ Như 
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Kính thưa quý vị, sau đây là Thhủy Tiên đến với bản tin Thế Giới. 

4.- Phần Điểm Tin (Thế Giới) 

Một nhà báo Pháp thiệt mạng khi tác nghiệp tại Ukraina. Nhà báo đài 

truyền hình BFMTV, Frédéric Leclerc-Imhoff, 32 tuổi, đã qua đời vì trúng 

mảnh đạn pháo của Nga gần Severodonetsk, miền đông Ukraina. Viện công 

tố quốc gia chống khủng bố (PNAT) của Pháp ngày 30/05/2022 thông báo 

mở điều tra về tội ác chiến tranh, bởi vì vụ không kích của quân Nga không 

chỉ giết hại nhà báo Pháp, mà còn nhắm vào đoàn cứu trợ nhân đạo. Kể từ 

đầu cuộc chiến, đã có 8 nhà báo thiệt mạng tại Ukraina khi tác nghiệp. 

Chiến tranh Ukraina: 2.300 tù binh Azovstal có nguy cơ bị tử hình. 

Trên truyền hình Nga, bộ trưởng Tư Pháp của nước Cộng hòa tự xưng 

Donetsk, lãnh thổ miền đông của Ukraina, ngày 30/05/2022 thông báo tất 

cả 2.300 tù binh Ukraina, những binh sĩ của trung đoàn Azov, cố thủ ở nhà 

máy Azovstal, thành phố Mariupol, đều đang bị giam giữ ở Donetsk. Quan 

chức nước Cộng hòa tự xung Donetsk khẳng định binh đoàn Azov bị họ 

xem là lực lượng khủng bố, phải bị điều tra và nếu bị kết án thì sẽ là án tử 

hình. 

Chiến tranh Ukraina: 2 binh sĩ Nga lãnh án tù 11 năm rưỡi. Một tòa 

án Ukraina ngày 31/05/2022 kết án 11 năm rưỡi tù giam hai binh sĩ Nga bị 

cáo buộc đã dùng bệ phóng đa tên lửa bắn phá hai ngôi làng ở vùng Kharkiv, 

miền đông bắc Ukraina. Alexander Bobykin và Alexander Ivanov bị kết tội vi 

phạm luật pháp và luật chiến tranh. Đợt xét xử bắt đầu từ giữa tháng 5, gần 

thành phố Poltava. Theo hãng tin Interfax-Ukraina, hai bị cáo Nga đã hoàn 

toàn nhận tội và nói rằng họ thấy hối lỗi. 

Cuba: Hai nghệ sĩ bất đồng chính kiến có thể bị kết án nặng nề. Phiên 

xử hai nghệ sĩ bất đồng chính kiến Luis Manuel Otero Alcantara và Maykel 

"Osorbo" Castillo đã được mở ra ngày 30/05/2022 tại La Habana. Cả hai 



đều bị bắt vào giữa năm 2021 trong các cuộc biểu tình phản kháng tại Cuba. 

Maykel Castillo bị kêu án 10 năm tù, còn Otero Alcantara bị đề nghị bản án 

7 năm. Luis Manuel Otero Alcantara là một trong những thủ lĩnh của tập thể 

nghệ sĩ phản kháng San Isidro, thành lập vào năm 2018. Maykel Castillo 

được biết đến với biệt danh "Osorbo", là đồng tác giả của bài hát “Patria y 

vida”, một ca khúc đã trở thành biểu tượng của các cuộc biểu tình chống 

chính phủ ở Cuba và được trao giải Grammy Latino.   

Liên Hiệp Quốc: Lượng ma túy tịch thu được ở Đông Á và Đông Nam 

Á vượt mức 1 tỷ viên trong năm 2021. Trong bản báo cáo được công bố 

ngày 30/05/2022, Văn Phòng LHQ về Ma Túy và Tội Phạm (UNODC) cho 

biết là số lượng methamphetamine (còn gọi là ma túy đá) bị thu giữ ở khu 

vực Đông Á và Đông Nam Á lần đầu tiên vượt quá một tỷ viên vào năm 

ngoái 2021, cao hơn gấp bảy lần so với số lượng bị thu giữ 10 năm trước 

đó. Ma túy phần lớn được tiêu thụ ở Đông Nam Á, nhưng cũng được xuất 

khẩu sang New Zealand, Úc, Hồng Kông, Hàn Quốc và Nhật Bản, và ngày 

càng nhiều sang Nam Á. 

Tổ Chức Y Tế Thế Giới: Ngành công nghiệp thuốc lá gây tác hại 

khủng khiếp tới môi trường. Theo báo cáo “Thuốc lá, chất độc cho hành 

tinh” mà Tổ Chức Y Tế Thế Giới công bố ngày 30/05/2022, không chỉ gây 

hại cho sức khỏe cộng đồng, ngành sản xuất thuốc lá còn là một trong 

những thủ phạm gây ô nhiễm môi trường lớn nhất : đốn chặt 600 triệu cây, 

sử dụng 200.000 ha đất và 22 tỉ tấn nước, thải ra 84 triệu tấn CO2 mỗi năm. 

Đầu mẩu thuốc lá thải ra tới 7.000 chất hóa học. 

Covid-19:  Thượng Hải thông báo lại dỡ bỏ thêm các hạn chế chống 

dịch. Thông báo được chính quyền thành phố đưa ra hôm nay, 31/05/2022, 

sau 2 tháng thành phố bị phong tỏa hoàn toàn. Sau khi các biện pháp chống 

dịch dần dần được giảm nhẹ trong những tuần qua, từ ngày mai 01/06, cư 

dân những khu vực nguy cơ thấp sẽ được phép di chuyển tự do trong thành 

phố. 

Covid-19:  Chính quyền Trung Quốc công bố 33 biện pháp phục hồi 

kinh tế. Thông báo ngày 31/05/2022 liên quan đến các lĩnh vực tài chính, 



thuế, công nghiệp và đầu tư, nhằm khắc phục tác động của Covid-19 đối 

với nền kinh tế Trung Quốc. Chính sách zero Covid mà Bắc Kinh thi hành 

trong thời gian qua đã kìm hãm kinh tế Trung Quốc, ảnh hưởng đến chỉ tiêu 

tăng trưởng 5,5% năm 2022. 

Hàn Quốc gởi quân đến Hawai chuẩn bị tập trận với Mỹ. Cuộc tập trận 

mang tên Rim of the Pacific – RIMPAC, do Mỹ chỉ huy bắt đầu từ ngày 29/6 

đến ngày 04/8/2022. Để tham gia cuộc tập trận quy mô này, Seoul hôm nay, 

31/05/2022 đã điều một hạm đội phó đô đốc An Sang Min dẫn đầu, bao gồm 

nhiều tầu chiến, một máy bay tuần tra hàng hải và khoảng 1.000 lính thủy. 

Lạm phát năm của Đức lên mức 7,9% trong tháng 5, cao nhất gần 

nửa thế kỷ qua. Cơ quan thống kê của Đức nói nguyên nhân là do chiến 

tranh Ukraine làm giá lương thực và năng lượng tăng, lần lượt là 11,1% và 

38,3%, kể từ tháng 5 năm 2021. Lạm phát theo năm của Tây Ban Nha cũng 

tăng trong tháng 5 lên 8,7%, từ mức 8,3 % của tháng 4. 

Có thêm hai nghị sĩ đảng Bảo thủ Anh kêu gọi thủ tướng Boris 

Johnson từ chức vì vụ bê bối Partygate. Jeremy Wright, một cựu bộ trưởng 

tư pháp, cho biết vụ việc đã gây “thiệt hại lâu dài” cho đảng Bảo thủ cầm 

quyền; còn Elliot Colburn nói ông cảm thấy “kinh hoàng” trước hành vi ở 

Phố Downing. Tổng cộng đã có 26 nghị sĩ Đảng Bảo thủ đã yêu cầu ông 

Johnson từ chức, trong khi ngưỡng cần thiết để kích hoạt bầu cử lại lãnh 

đạo đảng là 54. 

Hơn 100 người đã chết hoặc mất tích trong các trận lở đất và lũ lụt 

lớn do mưa lớn tại bang Pernambuco ở đông bắc Brazil. Quy hoạch đô thị 

kém ở các khu dân cư thu nhập thấp càng làm cho vấn đề thêm nghiêm 

trọng. Gần 1.000 người đã phải rời bỏ nhà cửa trong khi chính phủ triển khai 

quân đội để hỗ trợ các nỗ lực cứu trợ. 

Bộ trưởng Kinh tế Đức, Robert Habeck, cảnh báo khối đoàn kết của 

EU xoay quanh các biện pháp trừng phạt Nga đang bắt đầu “sụp đổ” trước 

thềm cuộc họp của các lãnh đạo khối vào thứ Hai.  Hôm thứ Bảy, Hungary 

đã buộc Ủy ban châu Âu phải đề xuất hoãn hạn chế nhập khẩu dầu Nga qua 

một đường ống dẫn quan trọng. Trong khi đó, Serbia, một nước ngoài EU 



cho tới nay luôn từ chối lên án cuộc xâm lược, tuyên bố đạt được một thỏa 

thuận cung cấp khí đốt “cực kỳ ưu đãi” với Nga. 

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov bác bỏ tin đồn tổng thống Vladimir 

Putin bị ốm. Có nhiều đồn đoán cho rằng ông Putin đang mắc một căn bệnh 

không được tiết lộ, có thể là ung thư. Nhưng Lavrov nói ông Putin vẫn 

thường xuất hiện trước công chúng, và rằng “không người bình thường nào” 

có thể tìm thấy dấu hiệu bệnh tật ở tổng thống. 

Colombia đã hoàn tất vòng đầu tiên của cuộc bầu cử tổng thống. Về 

nhất là Gustavo Petro, một cựu du kích đang nuôi hy vọng trở thành tổng 

thống cánh tả đầu tiên của đất nước. Vào ngày 19 tháng 6, ông Petro sẽ đối 

mặt với Rodolfo Hernández, một cựu thị trưởng theo chủ nghĩa dân túy. 

Federico “Fico” Gutiérrez, nhân vật đại diện cho liên minh các đảng cánh 

hữu, đã bị loại. 

Con số trong ngày: 21%, là tỷ lệ phát thải của thế giới được cân đối 

bởi một số hình thức định giá carbon tại thời điểm cuối năm 2021. 

5.- Phần Tiêu Điểm (Thế Giới) 

Nga đẩy mạnh tấn công Kharkiv 

Dina Kirsanova, nhân viên tại một ki-ốt bán sữa ở phía bắc Kharkiv, đã 

nhìn thấy ít nhất 15 tên lửa xẻ ngang bầu trời. Cô cho biết phòng không đã 

chặn được hầu hết, nhưng những quả lọt qua đã giết chết ít nhất 9 người. 

“Còn hơn cả tàn nhẫn. Không có vị trí quân sự nào ở đây. Chỉ có người dân 

bình thường, những người chỉ muốn được sống.” 

Thành phố lớn thứ hai của Ukraine đang bị tấn công dữ dội khi Nga 

chuyển mũi nhọn về phía đông và phía bắc nước này. Song chỉ mới có hơn 

một nửa trong dân số 1,5 triệu người của thành phố đã rời đi, theo thống 

đốc Oleh Synyehubov. Những người còn lại rất dễ bị tấn công bởi máy bay 

phản lực, tên lửa hay pháo binh Nga. Một số người quay lại lấy tài sản, để 

rồi phải một lần nữa rời đi. Ông Synyehubov lo ngại chiến sự ở Kharkiv sẽ 

kéo dài. “Chúng tôi hiểu đây không phải câu chuyện một tháng; chúng tôi sẽ 

phải sống trong thực tế mới này.” 



Kinh tế Ấn Độ hạ nhiệt 

Sau đợt phục hồi hậu covid trong năm 2021, kinh tế Ấn Độ đang chậm 

lại. Dữ liệu của quý đầu năm 2022, được công bố vào thứ Ba, nhiều khả 

năng sẽ cho thấy tốc độ tăng trưởng GDP tính theo năm chỉ đạt 4%. Đây là 

con số chậm nhất trong một năm qua, và phản ánh tác động của omicron 

cũng như vấn nạn lạm phát. 

Sau quý đó triển vọng cũng không được cải thiện thêm. Giá cả hàng 

hóa tăng cao trong khi chuỗi cung ứng bị siết chặt vì cuộc chiến ở Ukraine. 

Để kiềm chế giá cả, vào đầu tháng này ngân hàng trung ương đã bất ngờ 

tăng lãi suất, đi ngược lại hoàn toàn quan điểm nới lỏng của hai năm trước 

đó. Lãi suất sẽ còn tăng hơn nữa, dù điều đó làm giảm tiêu dùng, vốn là 

động cơ tăng trưởng truyền thống của Ấn Độ. Nông nghiệp, ngành sử dụng 

nhiều lao động nhất của Ấn Độ, từng được kỳ vọng sẽ lợi dụng được tình 

trạng thiếu nguồn cung toàn cầu do chiến tranh. Nhưng rồi thời tiết nắng 

nóng làm giảm năng suất. 

Dù sao vẫn còn có tin tốt. Dự báo cho thấy nền kinh tế sẽ tăng trưởng 

8% trong năm tài chính 2021-22, đưa Ấn Độ trở thành nền kinh tế lớn đang 

phát triển tăng trưởng nhanh nhất thế giới. 

 

Đảng Cộng hoà bất hợp tác với cuộc điều tra vụ bạo loạn Đồi Capitol 

Các Hạ nghị sĩ Dân chủ của Mỹ đã tiến hành điều tra vụ bạo loạn Đồi 

Capitol ngày 6 tháng 1 năm 2021 suốt gần một năm qua. Trong tháng này, 

họ đã ra trát hầu tòa cho năm nghị sĩ đảng Cộng hòa, những người được 

yêu cầu làm chứng về các nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử 2020 của mình. 

Không ai tuân thủ. Kevin McCarthy, lãnh đạo phe Cộng hòa tại Hạ viện, 

nhiều khả năng sẽ không đến điều trần vào thứ Ba. 

Ủy ban Hạ viện không có cách dễ dàng nào để thực thi trát đòi hầu tòa. 

Nhưng họ đã thu thập được nhiều tài liệu từ hơn 1.000 cuộc phỏng vấn 

được các thành viên uỷ ban thực hiện, bao gồm với cả các cựu thành viên 

của chính quyền Trump. Giờ đây nhiệm vụ của họ là trình bày, trong các 



phiên điều trần công khai bắt đầu từ tháng 6, một bản tường thuật mạch lạc 

về các sự kiện dẫn đến bạo loạn. Ngay sau đó là cuộc bầu cử giữa nhiệm 

kỳ vào tháng 11, khi đảng Dân chủ khả năng cao mất quyền kiểm soát Hạ 

viện — tức mất luôn cơ hội điều tra vụ 6/1/2021. 

 

Phố Wall đảo ngược tình hình 

Sau bảy tuần giảm điểm, chứng khoán Mỹ dường như sắp sửa chạm 

vào thị trường giá xuống. Nhưng mọi chuyện đã thay đổi trong những ngày 

gần đây. Các chỉ số chính đều đóng cửa với mức giá tăng cao trong ngày 

thứ Sáu. Với đà này, tại thời điểm kết phiên vào thứ Ba, S&P 500 sẽ hoàn 

toàn lấy lại được những gì đã mất trong tháng 5. Vì sao có sự thay đổi 180 

độ như vậy? 

Trong phần lớn thời gian của năm, lợi suất trái phiếu tăng chính là 

nguyên nhân khiến giá cổ phiếu sụt giảm. Các nhà đầu tư lo ngại lãi suất 

cao sẽ làm giảm lợi nhuận, đặc biệt là lợi nhuận của các công ty công nghệ 

có định giá cổ phiếu cao. Ngay cả khi lợi suất giảm, những lo ngại về cuộc 

chiến ở Ukraine, lạm phát và sức khỏe kinh tế toàn cầu vẫn tiếp tục đè nặng 

lên thị trường chứng khoán. Nhưng có lẽ những lo ngại đó đã nằm trong dự 

tính của thị trường. Và nhà đầu tư có thể đã yên tâm bởi thực tế là hơn 75% 

trong số 488 công ty S&P 500 công bố kết quả kinh doanh quý một tốt hơn 

kỳ vọng. Phố Wall đã tránh được một thị trường giá xuống trong gang tấc, 

ít nhất là cho đến thời điểm hiện tại. 
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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. QUA CƠN MÊ – Tác giả: Trần Trịnh / Nhật Ngân. Trình bày: Kim Phụng 

3. Y TẾ THƯỜNG THỨC 

4. BẾP NHÀ VIỆT NAM – Sara & Tina 

5. HOANG VU – Tác giả: Ngọc Sơn – Trình bày: Anh Thoại 

6. TRỜI CÒN LÀM MƯA MÃI – Nhạc Ngoại quốc – Trình bày: Thủy Tiên 

 

[Breaking News Sound] 

  



C.- Kết Thúc: 

Kính thưa Quý Vị,  

Chương Trình Phát Thanh Nhà Việt Nam - Bản Tin Cộng Đồng của 

chúng tôi tối nay, xin được dừng nơi đây. Chân thành cảm tạ Quý Vị đã theo 

dõi Chương trình Phát Thanh, xin hẹn tái ngộ Quý Vị trong những Bản Tin 

Cộng Đồng kế tiếp. 

Nếu có câu hỏi, hay đóng góp ý kiến xây dựng, chỉ giáo, xin Quý Vị vui 

lòng gọi về cho chúng tôi. 

Xin kính, thân chúc Quý Vị và Quý quyến một đêm an lành, luôn khỏe 

mạnh và may mắn qua đại họa ác dịch vũ hán của Tầu cộng.    

Kính chào Quý Vị. 

 


