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Bản Tin Cộng Đồng 29/06/2022 

 

 

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, 29 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. Phát hiện hơn 40 chục thi thể di dân "chết nóng" trong xe tải ở Hoa Kỳ.  

2. Tổng thống Hoa Kỳ tấn công Trung Quốc bằng Bản ghi nhớ chống 

đánh cá bất hợp pháp  

3. Lệnh cấm nhập khẩu vàng khiến Nga thiệt hại 19 tỷ USD/năm. 

4. Tổng thống Hoa Kỳ ký ban hành luật mới về kiểm soát súng. 

5. Bay qua eo biển Đài Loan thể hiện cam kết về Ấn Độ-Thái Bình 

Dương. 

6. Tin tặc tấn công các bang cấm phá thai. 

7. Tự do tôn giáo ở Hoa Kỳ. 

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 Thanh Thúy đến với bản tin Hoa Kỳ 

1.- Phát hiện hơn 40 chục thi thể di dân "chết nóng" trong 

xe tải ở Hoa Kỳ 

46 thi thể được tìm thấy trong một chiếc xe tải hạng nặng ở San 

Antonio, bang Texas tại Hoa Kỳ tối thứ Hai, 27/06. 16 người vẫn sống sót 

và được đưa đến bệnh viện trong tình trạng kiệt sức và mất nước. Quan 

chức địa phương cho biết tài xế đã bỏ xe kéo một khu vực hẻo lánh.  

“Các thi thể nạn nhân rất nóng khi chạm vào. Họ đã phải chịu cái nóng 

cực độ và kiệt sức đến chết. Trong xe không hề có nước. Xe tải có thiết bị 

làm mát nhưng dường như điều hoà không còn hoạt động”, đội trưởng đội 

cứu hộ tại San Antonio, ông Charles Hood thuật lại. 

Quãng đường dài 250 km ở San Antonio là tuyến đường chủ yếu trung 

chuyển người di cư từ biên giới chung giữa Mehico và Hoa Kỳ. Các nạn 

nhân được cho là nằm trong đường dây buôn người nhập cư và hiện vẫn 

chưa rõ danh tính. 

Thị trưởng thành phố San Atonio, ông Ron Nirenberg nhận định rằng 

đây là "một thảm kịch của loài người", khi những di dân này bỏ lại tất cả, 

không có hành lý, tài sản, ra đi tìm cuộc sống mới tốt đẹp hơn. 

Những năm gần đây, Hoa Kỳ thắt chặt chính sách nhập cư. Vào tháng 

Năm, 2022, hơn 200 000 người nhập cư bất hợp pháp bị bắt giữ khi cố vượt 

biên từ Mehico vào Hoa Kỳ. Di dân chủ yếu đến từ các nước Trung Mỹ, chạy 

trốn cảnh đói nghèo và bạo lực. Họ không có giấy tờ và phải trả một khoản 

tiền lớn để được đưa qua biên giới và thường phải đi qua những tuyến 

đường nguy hiểm.   



Những năm gần đây, nhiều di dân đã bỏ mạng trong hành trình nhưng 

vụ việc ở San Antonio là thảm kịch di dân lớn nhất từ trước đến nay tại Hoa 

Kỳ. 

2.- Tổng thống Hoa Kỳ tấn công Trung Quốc bằng Bản 

ghi nhớ chống đánh cá bất hợp pháp 

Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hôm 27/06/2022 đã ký Bản ghi nhớ an 

ninh quốc gia về chống đánh cá trái phép. Đây là một phần của nỗ lực đối 

phó với những vi phạm của các đoàn tàu đánh cá « phi pháp », đặc biệt của 

Trung Quốc. 

Trong một thông cáo, Nhà Trắng cho biết sẽ lập một liên minh với 

Canada và Anh để « hành động khẩn cấp » nhằm cải thiện việc theo dõi, 

kiểm soát, giám sát, trong cuộc chiến chống lại « nạn đánh cá bất hợp pháp, 

không báo cáo và không theo quy định» (IUU - cụm từ viết tắt của Illegal, 

Unreported và Unregulated fishing). 

Các viên chức Mỹ muốn đưa vào những quy tắc để có thể đối phó tốt 

hơn trước nạn đánh cá lậu, nhất là tại Ấn Độ-Thái Bình Dương, trong khuôn 

khổ cam kết chặt chẽ hơn ở khu vực để chống lại ảnh hưởng Trung Quốc. 

Một số quốc gia trong vùng phẫn nộ trước tình trạng những đội tàu cá hùng 

hậu của Trung Quốc thường xuyên xâm nhập vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) 

của họ, càn quét hải sản, gây thiệt hại lớn cho môi trường và kinh tế. 

Bản Ghi nhớ đòi hỏi có những hành động để « chấm dứt nạn buôn 

người, cưỡng bức lao động, xúc tiến việc khai thác đại dương một cách an 

toàn, bền vững ». Bộ Lao Động, bộ Quốc Phòng, lực lượng tuần duyên và 

các cơ quan thực thi luật pháp có thể làm việc với các đối tác tư nhân và 

nước ngoài để « điều tra các tàu đánh cá và công ty bị nghi ngờ dùng lao 

động cưỡng bức để thu hoạch hải sản ». 

Tuy không nhắm vào một quốc gia cụ thể nào, nhưng phía Mỹ cho biết 

Trung Quốc là nước vi phạm hàng đầu. Trung Quốc luôn đứng đầu thế giới 

về các vụ đánh cá bất hợp pháp, và cản trở việc triển khai các biện pháp 

chống IUU và khai thác hải sản bừa bãi của các tổ chức quốc tế. Viên chức 



Mỹ nói rằng Bắc Kinh phải có trách nhiệm tôn trọng những cam kết, cần 

chỉnh đốn hoạt động của các tàu treo cờ Trung Quốc tại vùng biển những 

nước khác. 

Ông Lưu Bằng Vũ (Liu Pengyu), phát ngôn viên đại sứ quán Trung 

Quốc tại Washington phản bác, cho rằng cáo buộc của Mỹ « hoàn toàn sai 

lạc ». 

Reuters nhắc lại, đầu tháng Sáu, Philippines tố cáo Trung Quốc đánh 

cá bất hợp pháp trong vùng đặc quyền kinh tế của mình. 

Lực lượng tuần duyên Hoa Kỳ tuyên bố nạn đánh cá lậu đã vượt qua 

nạn cướp biển, trở thành mối đe dọa lớn nhất cho an ninh hàng hải thế giới, 

có nguy cơ gây căng thẳng giữa các quốc gia. Điều phối viên về chính sách 

Ấn Độ-Thái Bình Dương Kurt Campbell hồi tháng Năm nói rằng các nước 

trong khu vực đang hợp tác để tăng cường tuần tra và huấn luyện, chia sẻ 

các công nghệ để truy vết các tàu đánh cá lậu đã tắt thiết bị định vị. 

3.- Lệnh cấm nhập khẩu vàng khiến Nga thiệt hại 19 tỷ 

USD/năm 

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho rằng lệnh cấm nhập khẩu vàng 

từ Nga sẽ khiến Moskva mất đi nguồn doanh thu hàng năm lên đến 19 tỷ 

USD. 

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho rằng lệnh cấm nhập khẩu vàng 

từ Nga, dự kiến sẽ được công bố tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền 

công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7), sẽ khiến Moskva mất đi 

nguồn doanh thu hàng năm lên đến 19 tỷ USD. 

Ông Antony Blinken nhấn mạnh: “Nội dung mà chúng tôi sẽ thông báo 

là lệnh trừng phạt nhằm vào vàng - mặt hàng sinh lợi lớn thứ hai của Nga 

sau năng lượng - với khoảng 19 tỷ USD/năm. Phần lớn trong số đó được 

xuất khẩu sang các nước thuộc Nhóm G7, do đó, biện pháp cắt giảm nhập 

khẩu vàng từ Nga sẽ làm nước Nga mất đi nguồn doanh thu trị giá khoảng 

19 tỷ USD/năm, con số này rất đáng kể”. 



Cùng ngày, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel tuyên bố Liên 

minh châu Âu (EU) sẵn sàng cân nhắc khả năng áp đặt lệnh cấm nhập khẩu 

vàng từ Nga, với điều kiện biện pháp này không phản tác dụng. 

Phát biểu họp báo tại Hội nghị thượng đỉnh G7, ông Michel nêu rõ: “Về 

vấn đề vàng, chúng tôi sẵn sàng xem xét chi tiết và cân nhắc khả năng áp 

đặt lệnh cấm nhập khẩu vàng theo cách có thể tác động đến nền kinh tế 

Nga, mà không gây ảnh hưởng tới chúng tôi”. 

Chủ tịch Hội đồng châu Âu cho rằng lệnh cấm nhập khẩu vàng sẽ lấy 

đi của Nga nguồn thu cần thiết để Moskva trang trải cho chiến dịch quân sự 

đặc biệt ở Ukraine./. 

4.- Tổng thống Hoa Kỳ ký ban hành luật mới về kiểm soát 

súng 

Theo tin từ RFI, ngày 25/06/2022, tổng thống Mỹ Joe Biden ký quyết 

định ban hành luật mới về kiểm soát súng đạn đã được Quốc Hội lưỡng 

viện thông qua hôm 12/06. Dù được xem là đạo luật quan trọng nhất về kiểm 

soát việc sử dụng súng tại Mỹ trong suốt 30 năm qua, nhưng luật mới còn 

cách xa những yêu cầu cải cách của tổng thống Biden và các hiệp đội đấu 

tranh chống bạo lực súng đạn. 

Đạo luật được ban hành trong bối cảnh tỉ lệ được lòng dân của tổng 

thống Hoa Kỳ rớt xuống mức thấp nhất kể từ đầu nhiệm kỳ. Từ khi đắc cử, 

tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã trải qua hàng loạt cuộc khủng hoảng: phục 

hồi hậu Covid-19, lạm phát, cung ứng hàng hóa, khủng hoảng sữa bột cho 

trẻ em và bây giờ là quyền phá thai. 

Từ New York, thông tín viên Loubna Anaki cho biết thêm chi tiết: 

“Lẽ ra đó phải là một ngày ăn mừng. Vào thứ Bảy (hôm qua), khi ký 

ban hành đạo luật kiểm soát súng đạn mà Quốc Hội lưỡng viện Mỹ đã thông 

qua, tổng thống Joe Biden hoan nghênh một bước đi vĩ đại (từ trong nguyên 

văn). Đây là đạo luật quan trọng nhất về kiểm soát súng đạn trong gần 30 

năm qua. Tuy nhiên, trước mặt tổng thống Mỹ, các nhà báo có mặt tại buổi 



lễ lại chỉ đặt ra các câu hỏi về quyết định của Tòa Án Tối Cao hủy bỏ quyền 

phá thai. 

Luật kiểm soát vũ khí đã bị lu mờ do cơn địa chấn mà việc Tòa Án Tối 

Cao hủy bỏ quyền phá thai đã làm dấy lên, đến mức một trong những nhân 

vật thân cận của tổng thống Joe Biden đã ám chỉ rằng thời điểm mà Tòa Án 

ra phán quyết hủy bỏ quyền phá thai có thể không phải chỉ là một sự trùng 

hợp ngẫu nhiên, nhất là khi cũng chính định chế này đã hủy bỏ các quy định 

hạn chế việc mang vũ khí ở bang New York. 

Dẫu sao đi chăng nữa, tất cả những điều nói trên đều chưa giúp gì cho 

việc phục hồi cho uy tín của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, vốn liên tục giảm 

sút từ 4 tuần qua. Tỉ lệ được lòng dân của ông hiện đang ở mức thấp nhất 

kể từ khi ông đắc cử tổng thống: 36%. Đây là tình huống mà theo các chuyên 

gia có thể có những hệ quả đối với kết quả cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 

11/2022” 

5.- Bay qua eo biển Đài Loan thể hiện cam kết về Ấn Độ-

Thái Bình Dương.  

Một phi cơ thám sát chống tàu ngầm của Hải quân Hoa Kỳ bay qua eo 

biển Đài Loan tuần rồi chứng tỏ cam kết của Mỹ về một Ấn Độ-Thái Bình 

Dương tự do và rộng mở. Quân đội Mỹ hôm nay 28/06/2022 tuyên bố như 

trên, sau khi Trung Quốc cáo buộc «gây nguy hiểm cho hòa bình và ổn 

định». Bộ chỉ huy Ấn Độ-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ khẳng định các phi 

cơ và chiến hạm Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động «ở bất kỳ nơi nào luật pháp quốc 

tế cho phép, trong đó có eo biển Đài Loan». 

6.- Tin tặc tấn công các bang cấm phá thai.  

Một chiến dịch tấn công mạng nhắm vào nhiều bang đã bắt đầu từ hôm 

thứ Sáu 24/06/2022 sau khi Tòa án tối cao Hoa Kỳ hủy bỏ quyền phá thai. 

Tối Chủ Nhật 26/06, nhóm hacker SiegedSec khẳng định Kentucky và 

Arkansas là những nạn nhân đầu tiên của họ. SiegedSec đã tấn công vào 

cơ sở dữ liệu của hai bang xem phá thai là bất hợp pháp, xem đây là cách 



phản đối trực tiếp phán quyết của Tòa tối cao hủy bỏ quyền phá thai và ngăn 

cản chính quyền các bang khác có các quyết định tương tự. 

7.- Tự do tôn giáo ở Hoa Kỳ 

Tòa án Tối cao Hoa Kỳ phán quyết rằng việc một cựu huấn luyện viên 

bóng bầu dục trung học cầu nguyện trên sân là quyền tự do ngôn luận được 

bảo vệ theo hiến pháp, đánh dấu một chiến thắng nữa cho quyền bày tỏ 

niềm tin tôn giáo của các nhân viên chính phủ. Được biết, lãnh đạo trường 

công lập ở bang Washington đã sa thải Joseph Kennedy vì ông quỳ trên sân 

cầu nguyện sau các trận đấu. Ba thẩm phán theo khuynh hướng tự do phản 

đối. Họ cho rằng phán quyết của tòa làm xói mòn lằn ranh tách biệt nhà thờ 

và nhà nước. 

 

 

[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. QUA CƠN MÊ – Tác giả: Trần Trịnh/Nhật Ngân – Trình bày: Kim-Phụng 
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Kính thưa quý vị, sau đây là Thùy Tiên đến với bản tin Thế Giới. 

8.- Phần Điểm Tin (Thế Giới) 

Zero Covid: Trung Quốc vội vã kiểm duyệt internet, sau tuyên bố bị 

dân phản đối của bí thư thành ủy Bắc Kinh. Ngay sau khi ông Thái Kỳ (Cai 

Qi), bí thư Thành Ủy Bắc Kinh, tuyên bố trên tờ Bắc Kinh Nhật Báo ngày 

27/06/2022 là chính sách "zero-Covid" sẽ vẫn được áp dụng ở thủ đô Trung 

Quốc "trong năm năm tới", mạng xã hội nước này đã phản ứng dữ dội. Để 

đối phó, bộ máy kiểm duyệt đã ra sức ngăn chặn, trong lúc chính tờ báo của 

đảng Cộng Sản Trung Quốc tại Bắc Kinh đã vội xóa bỏ tuyên bố đó, gọi đó 

là “một lỗi biên tâp”, trong lúc vẫn giữ nguyên các nhận xét khác của ông 

Thái Kỳ về các biện pháp kiểm soát đại dịch.  

Iran xin gia nhập nhóm BRICS. Một quan chức Iran ngày 27/06/2022 

cho biết: Iran đã nộp đơn xin trở thành thành viên của nhóm các nền kinh tế 

mới nổi BRICS, hiện bao gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi. 

Theo phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Iran, sự hiện diện của nước này trong 

nhóm “sẽ mang lại giá trị gia tăng cho cả hai bên”. Ngoài Iran, phát ngôn 

viên bộ Ngoại Giao Nga Maria Zakharova cho biết là Achentina cũng đã nộp 

đơn xin gia nhập BRICS, điều chưa được chính quyền Buenos Aires xác 

nhận.  

Putin muốn Ukraina phải đầu hàng. Tổng thống Pháp Emmanuel 

Macron trong cuộc họp báo sau hội nghị thượng đỉnh G7 hôm nay 

28/06/2022 tại Đức tuyên bố, mục tiêu của tổng thống Nga Vladimir Putin là 

Ukraina phải đầu hàng, như vậy trừng phạt của quốc tế đối với Nga là thích 

đáng. Một ngày sau vụ oanh kích làm 18 người chết tại một trung tâm 

thương mại ở Krementchouk, miền trung Ukraina, phát ngôn viên của Putin 

nói rằng « phía Ukraina có thể kết thúc xung đột trong ngày, nếu ra lệnh cho 

binh lính hạ vũ khí ». 



Litva tối 27/06/2022 thông báo bị tin tặc tấn công với cường độ 

cao. Mục tiêu bị các tin tặc nhắm tới là trang web của các định chế công và 

các doanh nghiệp Litva, khiến dịch vụ của ngành thuế phải tạm ngưng, công 

tác cấp hộ chiếu gặp trục trặc. Các mạng lưới bảo mật cũng bị tấn công. 

Giám đốc Trung tâm An ninh mạng của Litva, Jonas Skardinskas, nhận định 

rất có thể vụ tấn công mạng được thực hiện từ Nga, nhưng khẳng định Litva 

đã khống chế được vụ tấn công mạng. 

Ô nhiễm môi trường là thủ phạm gây bệnh cho 10% số bệnh nhân 

ung thu tại châu Âu. Theo cảnh báo vào hôm nay 28/06/2022 của Cơ quan 

Môi trường Châu Âu (AEE), nguyên nhân cụ thể là hít thở không khí bị ô 

nhiễm, thụ động hít phải khói thuốc lá, tiếp xúc với tia cực tím, amiante, một 

số hóa chất và các chất gây ô nhiễm khác. Ô nhiễm không khí là phủ phạm 

của 2% số ca tử vong vì ung thư, con số này lên đến 9% đối với ung thư 

phổi. AEE khẳng định các nguy cơ gây bệnh ung thư do môi trường và yếu 

tố công việc là có thể phòng tránh được.  

NATO sẽ tăng số binh lính đặt trong tình trạng “cảnh giác cao độ” từ 

40.000 lên 300.000 để củng cố an ninh cho các nước Baltic ở sườn phía 

đông của liên minh. Tổng thư ký Jens Stoltenberg cam kết Nga sẽ không 

thể chiếm được thủ đô Tallinn của Estonia nếu đổ quân xâm lược. Động thái 

này đến sau phát biểu hồi tuần trước của thủ tướng Estonia Kaja Kallas 

rằng một cuộc xâm lược của Nga sẽ “xóa sổ [các nước Baltic] khỏi bản đồ”. 

Nga bắn tên lửa vào một trung tâm mua sắm có hơn 1.000 người bên 

trong ở thành phố Kremenchuk miền trung Ukraine. Ít nhất mười người đã 

được xác nhận thiệt mạng; tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói 

“không thể tưởng tượng được số lượng nạn nhân.” Thành phố này cũng là 

nơi đặt nhà máy lọc dầu lớn nhất của Ukraine. 

Trong vụ án hình sự đầu tiên ở Thụy Sĩ chống lại một ngân hàng 

của nước này, Credit Suisse đã bị kết tội không ngăn chặn hành vi rửa tiền 

của một băng nhóm buôn bán ma túy người Bulgaria. Các thẩm phán nói 

những thiếu sót của ngân hàng đã cho phép băng nhóm này gửi đi hàng 

triệu euro, bất chấp việc tổ chức này có liên quan đến các vụ ám sát và 



thường chuyển tiền mặt trong vali. Đây là phán quyết bước ngoặt cho ngành 

ngân hàng vốn có rất ít quy định của Thụy Sĩ. 

Một thẩm phán ở Louisiana đã tạm thời chặn “luật kích hoạt” của 

bang này, qua đó cho phép các phòng khám phá thai tiếp tục được hoạt 

động, ít nhất là cho đến phiên điều trần vào tháng 7. Trong khi đó luật sư 

quận New Orleans cũng cho biết nếu luật có hiệu lực, ông sẽ không truy tố 

các phụ nữ tìm cách phá thai hoặc bác sĩ cung cấp dịch vụ cho họ. Louisiana 

là một trong 13 tiểu bang có luật kích hoạt một khi Tòa án Tối cao lật phán 

quyết Roe v Wade. 

Thủ tướng Anh Boris Johnson đã thúc giục các lãnh đạo G7 hiện 

đang họp tại Đức trình “cơ bắp” của họ ra cho Vladimir Putin thấy, dường 

như là cách nói để chế nhạo xu hướng thích chụp ảnh cởi trần của tổng 

thống Nga. Trước đó, các lãnh đạo G7 đã thảo luận về kế hoạch áp giá trần 

cho dầu của Nga. Đề xuất này được coi là một cách siết chặt nguồn tiền của 

Điện Kremlin và giảm áp lực lạm phát trên toàn thế giới. Các nhà lãnh đạo 

G7 cũng công bố kế hoạch xây dựng quỹ cơ sở hạ tầng toàn cầu trị giá 600 

tỷ đô la để đáp trả Sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc ở các 

nước đang phát triển. 

Quân đội Sri Lanka bắt đầu phân phát thẻ nhiên liệu trong bối cảnh 

nước này bị thiếu năng lượng trầm trọng. Hiện trong kho của chính phủ còn 

9.000 tấn dầu diesel và 6.000 tấn xăng, nhưng dự kiến sẽ không có lô hàng 

mới nào. Các nhân viên chính phủ được yêu cầu làm việc tại nhà, trong khi 

nhiều trường học phải đóng cửa. 

Chi nhánh Utah của Planned Parenthood, một nhà cung cấp dịch vụ 

y tế phụ nữ, đã đệ đơn kiện lệnh cấm phá thai của tiểu bang. Utah là một 

trong số các bang ngay lập tức cấm phá thai sau khi Tòa án Tối cao lật 

ngược phán quyết vụ Roe v Wade hôm thứ Sáu. Tổng thống Joe Biden gọi 

quyết định của tòa án là “một sai lầm bi thảm,” mặc dù người phát ngôn cho 

biết ông không có ý định bổ sung thêm thẩm phán vào tòa. 

Vladimir Putin nói với Alexander Lukashenko, tổng thống độc tài 

của Belarus, rằng Nga sẽ cung cấp cho chính phủ của ông các hệ thống tên 



lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Bộ Ngoại giao Nga nói ông 

Lukashenko đã yêu cầu Nga viện trợ để đáp lại hoạt động gần đây của 

NATO gần biên giới Belarus. Trước đó, Ukraine cáo buộc Nga tìm cách kéo 

Belarus tham chiến, sau khi các địa điểm ở miền bắc Ukraine bị tấn công 

bởi hơn 40 tên lửa phóng từ không phận Belarus. 

Các cuộc đàm phán khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran, Kế hoạch 

Hành động Toàn diện Chung, có thể sẽ nối lại trong vòng vài ngày tới. Nhà 

ngoại giao hàng đầu của EU nói như vậy trong chuyến đi tới Tehran, thủ đô 

Iran. Mỹ đã thể hiện sẵn sàng quay trở lại thỏa thuận 7 bên, trong đó quy 

định Iran hạn chế chương trình hạt nhân và được dỡ bỏ trừng phạt. Thỏa 

thuận này được thương lượng dưới thời Barack Obama nhưng bị Donald 

Trump bãi bỏ. 

Con số trong ngày: 19,1 triệu người, là ước tính khiêm tốn cho số 

người được cứu sống nhờ vắc-xin covid-19 trong năm đầu tiên triển khai. 

9.- Phần Tiêu Điểm (Thế Giới) 

NATO họp thượng đỉnh 

Các lãnh đạo NATO sẽ họp tại Madrid vào thứ Ba cho một hội nghị 

thượng đỉnh “bước ngoặt.” Họ sẽ bàn luận về “cuộc đại tu lớn nhất khả năng 

răn đe và phòng thủ tập thể của chúng ta kể từ sau Chiến tranh Lạnh,” theo 

lời tổng thư ký Jens Stoltenberg. 

“Khái niệm chiến lược” mới của NATO xác định Nga là mối đe dọa lớn 

nhất. Các lãnh đạo sẽ củng cố lực lượng của liên minh bằng cách nhanh 

chóng chi 2% GDP cho quốc phòng (mục tiêu tối thiểu của NATO), tăng 

cường lực lượng ở sườn phía đông (một số nhóm chiến đấu đa quốc gia, 

đặc biệt ở Ba Lan và các nước Baltic, sẽ được mở rộng), chủ động trang bị 

và tăng cường lực lượng ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao. Họ cũng sẽ 

phải tìm cách thuyết phục Thổ Nhĩ Kỳ cho Thụy Điển và Phần Lan gia nhập. 

Và khi NATO tìm cách gia tăng sức ép lên Nga cũng như hỗ trợ 

Ukraine, thì các lãnh đạo Australia, Nhật Bản, New Zealand và Hàn Quốc 



sẽ có mặt để nhắc họ rằng đừng quên Trung Quốc. Chính Trung Quốc đã 

từng nói tình bạn của họ với Nga là “không có giới hạn.” 

Ấn Độ họp bàn mô hình thuế liên bang 

Năm năm đã trôi qua kể từ khi Ấn Độ công bố thuế hàng hóa và dịch 

vụ (GST), vốn hợp nhất 28 bang của nước này thành một thị trường duy 

nhất. Đảng Bharatiya Janata cầm quyền luôn coi đây là một ví dụ của “chủ 

nghĩa liên bang hợp tác.” Nhưng khái niệm này sẽ bị thử thách vào thứ Ba 

và thứ Tư khi các bộ trưởng tài chính bang và bộ trưởng tài chính liên bang 

họp tại Hội đồng GST. 

Kể từ khi thực hiện GST, chính phủ liên bang do BJP lãnh đạo đã bồi 

thường cho các bang để đổi lấy chấp nhận từ bỏ quyền thu thuế. Nhưng cơ 

chế đó sẽ hết hạn vào thứ Năm, và các bang có vị thế tài chính bấp bênh 

muốn được gia hạn. Nhưng làm vậy tạo áp lực cho ngân sách liên bang. Và 

mâu thuẫn còn nghiêm trọng hơn ở những bang do các đảng đối lập lãnh 

đạo. Ít nhất hội đồng cũng nên thống nhất về câu hỏi có nên tăng thuế hay 

không. Với tình hình lạm phát hiện tại, dĩ nhiên không bộ trưởng nào muốn 

tăng giá để chọc giận cử tri. 

Quốc hội mới của Pháp họp phiên đầu tiên 

Các đại biểu mới được bầu của Quốc hội Pháp sẽ họp phiên đầu vào 

thứ Ba, chỉ hơn một tuần sau khi Emmanuel Macron mất thế đa số. Liên 

minh trung dung của tổng thống Pháp, Ensemble, vẫn là nhóm lớn nhất 

trong Quốc hội. Do đó ứng viên cho vị trí chủ tịch quốc hội của họ, Yaël 

Braun-Pivet, chắc chắn sẽ được bầu, qua đó trở thành nữ chủ tịch quốc hội 

đầu tiên trong lịch sử. 

Ông Macron đã đề nghị bà Elisabeth Borne, đương kim thủ tướng, 

thành lập chính phủ mới vào đầu tháng 7. Ông đã loại trừ khả năng hợp tác 

với Mặt trận Quốc gia cực hữu của Marine Le Pen hay đảng La France 

Insoumise (tạm dịch: Nước Pháp Bất khuất) cực tả của Jean-Luc 

Mélenchon, bên đã thắng lớn trong cuộc bầu cử, nhưng để ngỏ khả năng 

bắt tay với các đảng cánh tả khác. Giờ đây triển vọng hình thành một liên 

minh chính thức là gần như không thể. Vì vậy ông Macron sẽ phải cố gắng 



giành sự ủng hộ tạm thời cho từng dự luật một. Do thiếu 44 ghế để đạt đa 

số, đây sẽ là thử thách khó khăn đối với ông. 

Lào bên bờ vực vỡ nợ 

Giống như Sri Lanka, cảnh xếp hàng ở các trạm xăng đã trở thành hiện 

tượng thường ngày ở Lào. Với lạm phát năm tăng vọt lên gần 13% trong 

tháng 5, nền kinh tế của đất nước nhỏ bé, không giáp biển này đang rơi vào 

khủng hoảng. 

Trong năm 2021 Lào đã phải gánh khoản nợ công tương đương 88% 

GDP. Đến năm nay giá dầu thô Brent lại tăng 45% lên 113 USD/thùng, xuất 

phát từ cuộc xâm lược Ukraine của Nga. Việc Mỹ tăng lãi suất cũng làm giá 

hàng nhập khẩu tăng. Kết quả là các cơ quan xếp hạng quốc tế cảnh báo 

Lào đang trên bờ vực vỡ nợ. 

Dù Lào là một nhà nước cộng sản được kiểm soát chặt chẽ, đã có 

những luồng dư luận phẫn nộ. Trước tình hình đó, chính phủ đã công bố kế 

hoạch tăng lương tối thiểu và cải tổ nội các. Nhưng bấy nhiêu có thể là 

không đủ ngăn cơn thịnh nộ của công chúng. 

Quốc hội Israel sắp giải tán 

Vào thứ Hai, quốc hội Israel sẽ bỏ phiếu để tự giải tán và công bố tổng 

tuyển cử vào cuối năm nay. Đây sẽ là dấu chấm hết cho nhiệm kỳ thủ tướng 

chỉ kéo dài một năm của Naftali Bennett. Bộ trưởng Ngoại giao Yair Lapid 

sẽ thay thế ông cho đến khi một chính phủ mới được thành lập. 

Binyamin Netanyahu, cựu thủ tướng đã bị liên minh Bennett-Lapid 

soán ngôi vào năm ngoái, đang tìm cách quay lại quyền lực. Nhưng vì không 

thể đảm bảo sẽ đạt đa số trong cuộc bầu cử sắp tới, ông đang tìm cách trì 

hoãn cuộc bỏ phiếu giải tán quốc hội để thành lập một liên minh cầm quyền 

có sự tham gia của các nghị sĩ đương nhiệm. Trong cả bốn cuộc bầu cử 

gần nhất ông đã không thể đạt đa số và cũng khó có khả năng thắng lần 

này. Ngay cả khi ông trì hoãn được vài ngày, Israel gần như chắc chắn sẽ 

tiến tới cuộc bầu cử lần thứ năm trong vòng chưa đầy bốn năm. 

[Breaking News Sound] 



 

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. EM LÀ TẤT CẢ – Tác giả: Lam Phương – Trình bày: Nhất Lĩnh 

3. Y TẾ THƯỜNG THỨC  – BỊNH PHỔI TRÀN KHÍ – Tác Giả: BS. Nguyễn 

Y Đức – Điễn đọc: Hà Vân 

4. BẾP NHÀ VIỆT NAM  –  BÁNH XÈO GIÒN RỤM  – Sara & Tina 

5. KHÚC LY SẦU – Thơ: Phong Thu – Nhạc: Vĩnh Điện – Hòa Âm: Quang Đạt 

– Trình Bày: Hoài Phương  

6. NỤ HÔN DƯỚI MƯA – Nhạc Ngoại Quốc – Lời Việt: Vũ Xuân Hùng – Trình 

bày: Thủy-Tiên 
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C.- Kết Thúc: 

Kính thưa Quý Vị,  

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

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

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

Cộng Đồng kế tiếp. 

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

lòng gọi về cho chúng tôi. 

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

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

Kính chào Quý Vị. 

 


