
Chương Trình Phát Thanh của Nhà Việt Nam – Maryland, Bản Tin 

Cộng Đồng, 08/06/2022 

 

 

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, 08 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. Hoa Kỳ sẽ đơn giản hóa thủ tục nhập cảnh để thu hút khách du lịch 

2. Ba người chết, 14 người bị thương trong vụ nổ súng ở Tennessee. 

3. Hoa Kỳ tố cáo Nga đánh cắp ngũ cốc của Ukraina đem bán. 

4. Hoa Kỳ tính gỡ bỏ một số thuế quan đối với Trung Quốc để chống lại 

lạm phát 

5. Xét xử vụ tấn công vào điện Capitol năm 2021. 

6. Hoa Kỳ: Tịch thu 2 máy bay của tỷ phú Nga Abramovitch. 

7. Tòa Tối cao Mỹ sắp ra một loạt phán quyết quan trọng. 

Tin Thế Giới 

8. Điểm Tin Thế Giới 

9. 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.- Hoa Kỳ sẽ đơn giản hóa thủ tục nhập cảnh để thu hút 

khách du lịch 

Chiến lược du lịch và lữ hành quốc gia của Bộ Thương mại Hoa Kỳ đặt 

mục tiêu đến năm 2027 thu hút 90 triệu lượt du khách quốc tế, với nguồn 

thu mỗi năm lên tới 279 tỷ USD, cao hơn cả mức trước khi đại dịch COVID-

19 bùng phát. 

Để thực hiện mục tiêu trên, một trong những cải cách mà ngành du lịch 

Hoa Kỳ hướng đến là đơn giản hóa và hiện đại hóa các thủ tục nhập cảnh 

cho du khách nhập cảnh và đi lại trong nước Hoa Kỳ. 

Cùng với đó, giới chức Hoa Kỳ chủ trương thúc đẩy trải nghiệm du lịch 

đa dạng tại các bang có biển, giảm hoạt động du lịch gây phát thải lớn ảnh 

hưởng đến môi trường và xây dựng một ngành du lịch có khả năng chống 

chịu với thiên tai, các mối đe dọa sức khỏe cộng đồng và ảnh hưởng của 

biến đổi khí hậu. 

Theo Bộ Thương mại Hoa Kỳ, năm 2019, nước này đã đón 79,4 triệu 

lượt du khách quốc tế. Con số này đã giảm xuống còn 19,2 triệu lượt vào 

năm 2020 do dịch COVID-19 bùng phát và chỉ tăng lên 22,1 triệu lượt vào 

năm 2021. Do vậy, khoản chi của từ du khách quốc tế giảm từ 239,4 tỷ USD 

của năm 2019 xuống còn 81 tỷ USD vào năm 2021. 

Trước đại dịch COVID-19, ngành du lịch đã hỗ trợ 9,5 triệu việc làm tại 

Hoa Kỳ và tạo ra sản lượng kinh tế trị giá 1.900 tỷ USD. Do đó, Chính phủ 

Hoa Kỳ phải làm nhiều hơn nữa để hỗ trợ sự hồi sinh của ngành du lịch 

cũng như bảo đảm công tác tái thiết ngành "công nghiệp không khói" trở 

nên linh hoạt hơn, bền vững và công bằng hơn. 



So với nhiều nước khác, ngành du lịch của Hoa Kỳ có sự phục hồi 

chậm hơn do nước này đến tháng 11/2021 mới nới lỏng các biện pháp hạn 

chế để phòng chống dịch COVID-19. 

Hiện Hoa Kỳ vẫn yêu cầu du khách nước ngoài phải xuất trình chứng 

nhận tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 và có kết quả xét nghiệm âm tính 

với SARS-CoV-2 để được nhập cảnh vào nước này. Các quy định này đã 

vấp phải sự phản đối của các hãng hàng không trong nước. 

Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Gina Raimondo thừa nhận việc duy trì 

quy định này là "rào cản" đối với ngành du lịch trong nước, song không cho 

biết thời điểm dỡ bỏ. 

2.- Ba người chết, 14 người bị thương trong vụ nổ súng ở 

Tennessee 

Cảnh sát cho biết một vụ xả súng gần một hộp đêm ở Tennessee đã 

làm 3 người chết và 14 người bị thương vì trúng đạn và các vết thương 

khác. 

Cảnh sát trưởng Chattanooga Celeste Murphy cho biết trong một cuộc 

họp báo rằng 14 người đã bị trúng đạn vào sáng sớm Chủ nhật và 3 người 

bị xe đụng khi cố gắng chạy khỏi hiện trường. 

Bà Murphy cho biết hai người chết vì vết thương do trúng đạn và một 

người chết sau khi bị xe đâm. 

Bà cho biết 16 nạn nhân là người lớn và một nạn nhân là trẻ vị thành 

niên và một số vẫn trong tình trạng nguy kịch. 

Bà Murphy cho biết đã có nhiều tay súng, nhưng giới hữu trách cho 

rằng đó là một vụ việc cá biệt và không tin rằng có một mối đe dọa an toàn 

cho cộng đồng. 

Bà Murphy cho biết đây sẽ là một cuộc điều tra phức tạp. 

“Chúng tôi đang cố gắng xác định chính xác điều gì đã xảy ra và điều 

gì đã dẫn đến vụ này”, bà nói. 



Vụ xả súng xảy ra vào cuối tuần sau khi sáu trẻ vị thành niên bị thương 

trong một vụ đọ súng ở khu thương mại Chattanooga ở trung tâm thành 

phố. 

3.- Hoa Kỳ tố cáo Nga đánh cắp ngũ cốc của Ukraina đem 

bán 

Sau tố cáo của đại sứ Ukraina tại Ankara cuối tuần trước về việc Nga 

xuất khẩu lúa mì đánh cắp của Ukraina sang Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 06/06/2022, 

ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken xác nhận những tố cáo nói trên là « 

khả tín ». 

Trong một cuộc họp trực tuyến về vấn đề an ninh lương thực hôm 

06/06/2022, ông Antony Blinken đánh giá những thông tin về việc Nga đã « 

đánh cắp » rồi đem bán ngũ cốc của Ukraina là « đáng tin cậy ». Lãnh đạo 

ngoại giao Hoa Kỳ nhấn mạnh « tất cả những việc làm đó đều là cố ý » và 

tổng thống Nga Vladimir Putin đã phong tỏa vùng Biển Đen, chặn đường 

xuất ngũ cốc của Ukraina ra thế giới nhằm mặc cả đòi dỡ bỏ các trừng phạt 

quốc tế đối với Nga vì cuộc xâm lược Ukraina. 

Hôm thứ Sáu tuần trước (03/06) đại sứ Ukraina tại Ankara đã tố cáo 

Nga xuất khẩu ngũ cốc đánh cắp ở Ukraina, chủ yếu sang Thổ Nhĩ Kỳ. Hôm 

06/06, tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky cho biết hiện có khoảng từ 

20 đến 25 triệu tấn ngũ cốc đang bị kẹt lại tại Ukraina vì chiến tranh và từ 

nay đến cuối năm, khối lượng này có thể sẽ tăng gấp 3 lần. 

Ông Zelensky xác nhận Ukraina cần có một hành lang trên biển để có 

thể xuất khẩu số lương thực trên ra thế giới và Kiev đang thảo luận vấn đề 

này với Ankara và Luân Đôn, cũng như với Liên Hiệp Quốc. 

Cuộc chiến tranh giữa Ukraina và Nga, hai nước cung cấp 30% lượng 

ngũ cốc cho thế giới, đã khiến giá lương thực thực phẩm tăng vọt trên toàn 

cầu, dẫn đến lạm phát nghiêm trọng ờ nhiều nước. 

 



4.- Hoa Kỳ tính gỡ bỏ một số thuế quan đối với Trung 

Quốc để chống lại lạm phát 

Hôm Chủ Nhật (05/06), Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Gina Raimondo 

cho biết Tổng thống Joe Biden đã yêu cầu nhóm của ông xem xét lựa chọn 

dỡ bỏ một số thuế quan đối với Trung Quốc mà cựu Tổng thống Donald 

Trump đặt ra, nhằm chống lại lạm phát cao hiện nay . 

“Chúng tôi đang xem xét việc này. Trên thực tế, Tổng thống đã yêu cầu 

chúng tôi tham gia nhóm của ông ấy để phân tích điều đó. Và vì vậy chúng 

tôi đang trong quá trình làm điều đó cho ông ấy và ông ấy sẽ phải đưa ra 

quyết định đó”, bà Raimondo nói với CNN trong một cuộc phỏng vấn hôm 

Chủ Nhật khi được hỏi về việc liệu chính phủ ông Biden có cân nhắc gỡ bỏ 

thuế quan đối với Trung Quốc để giảm bớt lạm phát hay không. 

Bà nói, “Có những sản phẩm khác — hàng gia dụng, xe đạp, v.v. — và 

có thể sẽ hợp lý” khi cân nhắc việc dỡ bỏ thuế quan đối với những sản phẩm 

đó, bà nói, đồng thời cho biết thêm rằng chính phủ đã quyết định giữ một số 

mức thuế đối với thép và nhôm để bảo vệ người lao động Hoa Kỳ và ngành 

thép. 

Ông Biden cho biết ông đang xem xét loại bỏ một số thuế quan trị giá 

hàng trăm tỷ USD đối với hàng hóa Trung Quốc mà người tiền nhiệm của 

ông áp đặt vào năm 2018 và 2019 trong bối cảnh cuộc chiến thương mại 

gay gắt giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. 

Trung Quốc cũng lập luận rằng việc cắt giảm thuế quan sẽ cắt giảm chi 

phí cho người tiêu dùng Hoa Kỳ. 

Bà Raimondo cũng nói với CNN rằng bà cảm thấy tình trạng thiếu vi 

mạch bán dẫn đang diễn ra có thể sẽ tiếp tục cho đến năm 2024. 

“Có một giải pháp (cho sự thiếu hụt vi mạch bán dẫn),” bà nói thêm. 

“Quốc hội cần phải hành động và thông qua Dự luật Chips. Tôi không biết 

tại sao họ lại đang trì hoãn”. 



Dự luật này nhằm mục đích tăng cường việc sản xuất chất bán dẫn 

của Hoa Kỳ để mang lại cho Hoa Kỳ nhiều lợi thế cạnh tranh hơn trước 

Trung Quốc. 

Bà Raimondo cho biết bà không đồng tình với mô tả rằng Kế hoạch 

Giải cứu nước Hoa Kỳ trị giá 1.9 ngàn tỷ USD của ông Biden đã góp phần 

vào tình trạng lạm phát cao hiện nay. Quốc hội đã thông qua gói cứu trợ 

COVID-19 một năm trước trước khi nó được ông Biden ký thành luật. 

5.- Xét xử vụ tấn công vào điện Capitol năm 2021 

Năm thành viên cực hữu bị buộc tội "nổi dậy". Một nhân vật cực hữu 

Hoa Kỳ, Henry Tarrio và bốn thành viên của nhóm "Proud Boys" hôm 

06/06/2022 đã bị cáo buộc "nổi dậy", vì vai trò của họ trong vụ tấn công vào 

điện Capitol hôm 06/01/2021. Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ cho biết năm nghi can từ 

31 đến 45 tuổi, bị giam giữ nhiều tháng qua, bị khởi tố vì "phạm tội có tổ 

chức" nhằm cản trở một tiến trình chính thức, hoặc vì bạo động. Cáo buộc 

"nổi dậy", rất hiếm khi được sử dụng, có khung hình phạt lên đến 20 năm tù 

giam. Trên 810 người đã bị bắt và bị khởi tố, hầu hết với tội danh xâm nhập 

một cơ sở của liên bang. 

6.- Hoa Kỳ: Tịch thu 2 máy bay của tỷ phú Nga 

Abramovitch 

Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ ra lệnh tịch thu 2 máy bay của tỉ phú Nga 

Abramovitch. Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ ngày 06/06/2022 cho biết tỉ phú Nga, 

người từng sở hữu câu lạc bộ bóng đá Anh Chelsea, đã lách các lệnh trừng 

phạt của Hoa Kỳ nhắm vào Nga do vụ xâm lăng Ukraina, cho hai phi cơ bay 

đến tận Nga hồi tháng 3. Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ cho biết hai máy bay của tỉ 

phú Nga Roman Abramovitch có giá trên 400 triệu đô la, nhưng không nói 

rõ chúng hiện đang ở đâu. 

 

 



7.- Tòa Tối cao Mỹ sắp ra một loạt phán quyết quan trọng 

Vào thứ Hai, các thẩm phán tối cao Hoa Kỳ sẽ công bố phán quyết cho 

một hoặc nhiều trong số 33 vụ kiện họ phải quyết định trước kỳ nghỉ hè. 

Trước mắt họ là một số lượng lớn bất thường các vụ kiện lớn. Thứ nhất, tòa 

sẽ xác định phạm vi quyền hạn của Cơ quan Bảo vệ Môi trường trong việc 

điều chỉnh lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính của các nhà máy điện. Hai 

vụ liên quan đến ngân sách trường học ở Maine và một huấn luyện viên 

bóng bầu dục cầu nguyện ở bang Washington có thể sẽ làm suy yếu khoảng 

cách giữa tôn giáo và nhà nước ở Mỹ. Ngoài ra, một vụ kiện đối với luật 

kiểm soát súng của New York cho tòa một cơ hội để củng cố quyền sở hữu 

vũ khí. 

Trong khi đó, theo một dự thảo ý kiến bị lộ vào ngày 2 tháng 5, có vẻ 

như quyền phá thai sẽ bị xóa bỏ 49 năm sau khi được phán quyết trong vụ 

Roe v Wade bảo vệ theo hiến pháp. Căng thẳng đang lên cao tại tòa trong 

bối cảnh cuộc điều tra về vụ lộ bản dự thảo, và với thế đa số bảo thủ 6-3, 

sự ủng hộ của công chúng dành cho tòa sẽ giảm mạnh khi họ bị chia đều 

50-50 trong quan điểm đối với vấn đề quyền phá thai. 

 

 

[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. HOA BIỂN – Tác giả: Anh Thy – Nhạc điệm: Vũ Thế Hiệp – Trình bày: Đèo 

Văn Sách 

 

 

[Breaking News Sound] 

  



 

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

4.- Phần Điểm Tin (Thế Giới) 

Riga cấm tất cả các kênh truyền hình Nga hoạt động tại Latvia. Cơ 

quan quản lý phát thanh truyền hình Latvia thông báo kể từ ngày 08/06/2022 

cấm tất cả các kênh truyền hình có cơ sở tại Nga. Từ 2014, khi Matxcơva 

sáp nhập Crimée của Ukraina, Hội đồng quốc gia Latvia về truyền thông 

điện tử đại chúng (NEPLP) đã cấm nhiều kênh truyền hình Nga hiếu chiến 

và tuyên truyền sai lạc về Ukraina, đồng thời đe dọa an ninh Latvia. Quyết 

định này liên quan đến 80 kênh xuất xứ từ Nga, và có hiệu lực đến khi nào 

Nga ngưng xâm lược, rút khỏi Ukraina, kể cả Crimée. Bên cạnh đó, Latvia 

cho phép kênh truyền hình đối lập Nga Dojd, đã bị Matxcơva cấm từ tháng 

Ba, được chính thức hoạt động kể từ 09/06. 

Washington tố cáo Matxcơva « dọa » các thông tín viên Hoa Kỳ tại 

Nga. Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ ngày 06/06/2022 tố cáo bộ Ngoại Giao Nga đã 

triệu tập các thông tín viên của Hoa Kỳ tại Nga đến và đe dọa trả đũa họ vì 

các lệnh trừng phạt của Washington. Phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Nga 

Maria Zakharova hồi cuối tháng 5 đã dọa trục xuất các phương tiện truyền 

thông và nhà báo phương Tây, nếu YouTube tiếp tục chặn các cuộc họp 

giao ban hàng tuần của bà. Hôm 03/06, bà lại cáo buộc Washington « đàn 

áp truyền thông Nga » tại Hoa Kỳ. 

Số du khách quốc tế đến châu Âu trong quý 1/2022 tăng 3 lần so với 

cùng kỳ 2021. Tổ chức Du lịch Thế giới (OMT) ngày 06/06/2022 cho biết, 

chủ yếu đó là nhờ châu Âu đã dỡ bỏ các biện pháp hạn chế do dịch Covid-

19 thuyên giảm. Số khách tăng mạnh nhất là trong tháng 3. Số khách đến 

châu Hoa Kỳ và Trung Đông trong quý 1 cũng tăng lần lượt 117% và 132%. 

Tuy nhiên, OMT thận trọng cho những tháng tới bởi khủng hoảng do chiến 

tranh Ukraina. 



Trung Quốc: Dân Thượng Hải nổi giận vì lệnh tái phong tỏa phòng 

chống Covid-19. Vừa mới được nới lỏng các quy định vào tuần trước sau 2 

tháng bị phong tỏa nghiêm ngặt, người dân hôm qua 06/06/2022 được thông 

báo là chính quyền Thượng Hải lại phong tỏa một số khu vực do phát hiện 

nhiều ca nhiễm mới. Truyền thông địa phương đưa tin cư dân một khu vực 

ở quận Từ Hối (Xuhui), Thượng Hải, lo sợ bị cưỡng chế đến trung tâm cách 

ly. Sau đó, tin này bị xóa bỏ trên các mạng xã hội. 

Thủ tướng Anh Boris Johnson vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm. 

Với tỉ lệ 211-148, đảng Bảo thủ đã không đạt đủ phiếu cần để miễn nhiệm 

ông Johnson khỏi vị trí lãnh đạo đảng. Song nó gây nhiều thiệt hại cho ông. 

Ít nhất 54 nghị sĩ đảng Bảo thủ đã gửi thư mật để kích hoạt cuộc bỏ phiếu. 

Một cuộc khảo sát các đảng viên Bảo thủ của trang web ConservativeHome 

cũng cho thấy đa số ủng hộ việc loại bỏ ông Johnson. Jeremy Hunt, người 

được coi là ứng cử viên kế nhiệm ông Johnson, đã cho biết sẽ bỏ phiếu 

chống lại thủ tướng, tương tự là Douglas Ross, lãnh đạo đảng Bảo thủ ở 

Scotland. 

Trong một chuyến công tác hiếm hoi ra ngoài thủ đô Kyiv, tổng thống 

Ukraine Volodymyr Zelensky đã đến thăm hai thành phố gần tiền tuyến ở 

vùng Donbas. Cụ thể, ông đã đến Lysychansk ngay phía nam của 

Severodonetsk, nơi quân Ukraine đang giao tranh ác liệt, và Soledar. Người 

Ukraine tuyên bố đã đẩy lùi bảy cuộc tấn công trên toàn bộ khu vực trong 

24 giờ qua. 

Elon Musk đe dọa rút khỏi đề nghị mua lại Twitter trị giá 44 tỷ USD. 

Ông Musk cáo buộc công ty truyền thông xã hội không cung cấp dữ liệu về 

số lượng tài khoản giả. Trước đây Twitter từng nói chưa tới 5% người dùng 

hàng ngày của họ là tài khoản spam, nhưng ông Musk cho rằng con số này 

có thể lên tới 20%. 

Phiên tòa xét xử 27 nhân vật ủng hộ dân chủ ở Hồng Kông, với các 

cáo buộc âm mưu lật đổ chính quyền, đã được chuyển lên Tòa án Cấp cao, 

đồng nghĩa với việc các bị cáo có thể đối mặt án tù chung thân, theo tờ báo 

địa phương Hong Kong Free Press. Các bị cáo bao gồm nhà hoạt động 



Joshua Wong và cựu giáo sư luật Benny Tai. Tội danh bị cáo buộc của họ 

là giúp tổ chức cuộc bầu cử sơ bộ không chính thức trước bầu cử lập pháp 

2020. 

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã buộc phải hủy chuyến thăm tới 

Serbia sau khi các nước láng giềng từ chối cho máy bay của ông vào không 

phận. Các quốc gia này bao gồm Bulgaria, một thành viên EU và là nước 

dẫn đầu lệnh cấm, cùng với Bắc Macedonia và Montenegro, hai nước đang 

mong muốn gia nhập EU. Dù muốn gia nhập EU, Serbia lại là đồng minh lâu 

đời của Nga và đã không tham gia các lệnh trừng phạt của khối. 

Vladimir Putin nói nếu phương Tây gửi tên lửa tầm xa hơn cho 

Ukraine, Nga sẽ tấn công các mục tiêu mà cho đến nay họ đã bỏ qua – 

nhưng không nói rõ là gì. Tuần trước, Tổng thống Joe Biden cho biết Hoa 

Kỳ sẽ cung cấp cho Ukraine Hệ thống Tên lửa Cơ động Cao M142, sau khi 

được bảo đảm là chúng sẽ không bị bắn vào lãnh thổ Nga. Anh cũng hứa 

gửi các loại vũ khí tương tự. Trong khi đó vào Chủ nhật, Nga đã bắn một 

loạt tên lửa hành trình vào Kyiv, sau vài tuần im tiếng súng ở thủ đô. 

Ant Group, tập đoàn fintech khổng lồ do Alibaba của Trung Quốc sở 

hữu, đã thành lập một ngân hàng bán buôn kỹ thuật số có tên ANEXT tại 

Singapore. Ngân hàng này sẽ tập trung vào cung cấp dịch vụ tài chính kỹ 

thuật số cho các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa. Cơ quan quản lý ngân 

hàng của Singapore cho biết họ kỳ vọng Sea và Grab, hai công ty công nghệ 

tiêu dùng lớn khác của châu Á, sẽ ra mắt ngân hàng kỹ thuật số vào cuối 

năm nay. 

Triều Tiên có lẽ đã tiến hành vụ thử tên lửa đơn lẻ lớn nhất của mình, 

một ngày sau khi Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận chung. Giới chức Hàn 

Quốc cho biết miền Bắc đã bắn ít nhất 8 tên lửa đạn đạo tầm ngắn vào vùng 

biển ngoài khơi bờ biển phía đông, và kết luận đây là một “thách thức” cho 

chính sách an ninh của chính phủ mới ở Seoul. 

Tổ chức Y tế Thế giới cho biết đã có 780 ca mắc bệnh đậu mùa khỉ 

được xác nhận trong vòng 3 tuần qua ở các nước không có dịch bệnh lưu 

hành. Đây là lần đầu tiên căn bệnh nhiễm trùng nhẹ này lan rộng ra khỏi tây 



và trung Phi, chủ yếu đến châu Âu và châu Mỹ. WHO tuyên bố cấp nguy cơ 

toàn cầu của bệnh đậu mùa khỉ là “vừa phải.” 

Vụ nổ lớn tại một kho chứa hàng ở Bangladesh đã khiến ít nhất 49 

người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương. Sự việc xảy ra tại 

Sitakunda, gần thành phố cảng biển Chittagong. Thông tin cho thấy các 

nhân viên cứu hỏa cũng thiệt mạng trong vụ nổ. Một số báo cáo nhận định 

nguyên nhân có thể do hóa chất đựng trong các thùng vận chuyển bốc cháy. 

Được biết đây là một trong những trung tâm trung chuyển hàng hóa lớn nhất 

đất nước. 

Con số trong ngày: 40%, là tỷ lệ các công tố viên tại văn phòng công 

tố San Francisco đã nghỉ việc hoặc bị sa thải trong 22 tháng kể từ khi tân 

công tố trưởng quận Chesa Boudin nhậm chức. 

5.- Phần Tiêu Điểm (Thế Giới) 

Australia liên tục tăng lãi suất trước nguy cơ lạm phát 

Hồi tháng 5 ngay trước thềm cuộc bầu cử liên bang, Ngân hàng Dự trữ 

Úc đã tăng lãi suất lần đầu tiên trong hơn một thập niên qua. Và đến thứ Ba 

tới đây, họ nhiều khả năng sẽ tiếp tục làm vậy trước bổi cảnh lạm phát lên 

cao. Dù giá cả ở Úc không tăng nhanh như ở châu Âu hay châu Hoa Kỳ, 

nhưng tỷ lệ lạm phát năm 5,1% trong quý đầu 2022 vẫn là cao nhất hai thập 

niên. Tân bộ trưởng tài chính Jim Chalmers thậm chí cho biết lạm phát đã 

tiếp tục tăng “đáng kể” kể từ thời điểm đó. 

Giới phân tích cho rằng ngân hàng có thể nâng lãi suất lên 0,75%. Đây 

chắc chắn không phải tin vui cho người dân Úc, đặc biệt khi họ đang có một 

trong những mức nợ tư nhân cao nhất thế giới, vốn xuất phát từ thói quen 

vay mua ô tô và nhà. Bên cạnh chi phí nợ cao hơn, giá năng lượng tăng 

cũng có thể đẩy hóa đơn tiền điện lên tới 20% trong năm nay. Và thời gian 

tới ngân hàng sẽ còn thắt chặt hơn nữa, sau khi thống đốc tuyên bố lãi suất 

có thể sẽ lên tới 2,5% trước khi lạm phát được kiểm soát. 

Các nước tây Balkan hối thúc EU đẩy nhanh tiến trình gia nhập 



Vào thứ Ba, lãnh đạo của các nước tây Balkan với hy vọng gia nhập 

Liên minh châu Âu sẽ gặp nhau tại Bắc Macedonia để tham dự hội nghị 

thượng đỉnh của Sáng kiến Balkan Mở. Được giới thiệu vào năm 2019 trước 

tốc độ chậm chạp của tiến trình gia nhập EU, sáng kiến này nhằm mục đích 

thúc đẩy thương mại nội khối Balkan và khuyến khích dịch chuyển lao động. 

Nhưng lần này các nhà lãnh đạo sẽ có một chủ đề cấp bách hơn để 

thảo luận. Họ sợ bị bỏ rơi nếu hồ sơ ứng cử vào EU gần đây của Ukraine, 

Moldova và Georgia được đẩy nhanh. Một ví dụ là Bắc Macedonia đã gửi 

yêu cầu gia nhập từ gần 20 năm trước. Tuy nhiên, cuộc xâm lược của Nga 

vào Ukraine cũng mở ra cơ hội cho các nước Balkan. Cuộc chiến của 

Vladimir Putin đã đánh thức EU về các cuộc cạnh tranh địa chính trị đang 

diễn ra ở lục địa này. Balkan là một lỗ hổng ngay giữa trung tâm EU; và nếu 

EU không lấp đầy nó, những bên khác sẽ làm. 

Nhộn nhịp mùa bầu cử sơ bộ ở California 

Người dân California sẽ đi bỏ phiếu vào thứ Ba trong một loạt các cuộc 

bầu cử sơ bộ. Mục tiêu là chọn ra ứng viên cho các cuộc bầu cử cấp địa 

phương, cấp bang và quốc hội vào tháng 11. 

Trong đó hai cuộc đua thú vị nhất nằm ở cấp địa phương. Cử tri San 

Francisco sẽ quyết định số phận của Chesa Boudin, đương kim công tố 

trưởng của thành phố. Ông Boudin đã trở thành biểu tượng của phong trào 

“công tố viên tiến bộ” ở Mỹ, tức những người muốn chấm dứt giam giữ hàng 

loạt và ban hành các cải cách tư pháp hình sự khác. Los Angeles, trong khi 

đó, sẽ chọn các ứng viên cho cuộc đua thị trưởng. Hai nhân vật có nhiều 

khả năng chiến thắng nhất là Karen Bass, một nữ nghị sĩ tiến bộ của đảng 

Dân chủ, và Rick Caruso, một tỷ phú từng thuộc đảng Cộng hòa với chương 

trình nghị sự nhấn mạnh truy quét tội phạm và giải quyết tình trạng vô gia 

cư. 

Những người Dân chủ cũng như Cộng hòa trên khắp nước Hoa Kỳ sẽ 

để tâm sát sao đến các cuộc bầu cử sơ bộ cho vị trí hạ nghị sĩ đại diện 

California, trong đó hai người về đích hàng đầu sẽ đối đầu tại cuộc bầu cử 

tháng 11 bất kể thuộc đảng phái nào. Một loạt các trường hợp nghỉ hưu và 



tái phân chia khu vực bầu cử đã mở ra tới 8 ghế cạnh tranh trên toàn tiểu 

bang, một con số cao bất thường. Do đó, California có thể mới là phần 

thưởng lớn nhất của hai đảng vào tháng 11 tới đây. 

Macron toan tính gì với phát biểu Nga “không nên bị làm nhục”? 

Khoảng cách giữa các nước phương Tây về cách giải quyết xung đột 

Ukraine tiếp tục được nới rộng. Người ta vẫn thường chế giễu Đức là 

Russlandversteher, tức “người hiểu nước Nga.” Nhưng danh hiệu đó giờ 

đây tốt nhất nên áp dụng cho Pháp sau khi tổng thống Emmanuel Macron 

lặp lại nhận xét được ông đưa ra vào tháng trước là “Nga không nên bị làm 

nhục.” Các lãnh đạo Ukraine dĩ nhiên rất tức giận. 

Ông Macron có dự định gì? Ông dường như đang dựa vào bài học của 

hiệp ước Versailles năm 1919, mà các điều khoản trừng phạt hà khắc đã 

dẫn đến sự trỗi dậy của chủ nghĩa Quốc xã và rồi chiến tranh thế giới lần 

thứ hai. Nhưng như vậy có vẻ là quá sớm. Chiến tranh vẫn đang tiếp diễn 

ở Ukraine. Trên thực địa, chiến sự ở thành phố Severodonetsk miền đông 

vẫn đang ở thế cân bằng. 

Có thể ông Macron lo lắng về leo thang hạt nhân, đặc biệt nếu quân 

đội Nga thất bại trên chiến trường. Ngoài ra mục đích của ông có lẽ là tự 

biến mình thành một trung gian hòa giải tiềm năng cho đàm phán hòa bình 

trong tương lai, vốn đòi hỏi phải duy trì khoảng cách với Mỹ và có đối thoại 

với Nga. 
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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. NỖI ĐAU TỪ ĐÂY – Tác giả: Ngô Thụy Miên – Trình bày: Đỗ Như 

3. TRĂNG NƯỚC PHƯƠNG NAM – Tác giả: Yên Lang  – Trình bày: Tiên 

Nữ & Thanh Kiệt 

4. Y TẾ THƯỜNG THỨC  – DINH DƯỠNG – Tác Giả: BS. Nguyễn Y Đức – 

Điễn đọc: Hà Vân 

5. BẾP NHÀ VIỆT NAM  – BÚN RIÊU ỐC – Sara & Tina 

6. TÌM HƯỚNG – Tác giả: Lưu Nguyễn Đạt –  Hòa âm & Trình bày: Sĩ Thanh 
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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. 

 


