
Chương Trình Phát Thanh của Nhà Việt Nam – Maryland, 

Bản Tin Cộng Đồng, 02/07/2022 

 

 

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 Bảy, 02 tháng 07, 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. Lạm phát giá thực phẩm chạm mức cao nhất kể từ năm 

1980. 

2. Đại Hàn và Mỹ dự định "độc lập" gây sức ép với Bắc Triều 

Tiên trong hồ sơ hạt nhân. 

3. Mỹ tiêu diệt 'thủ lĩnh cao cấp' của nhóm liên kết với al-Qaeda 

ở Syria bằng máy bay không người lái.  

4. Mỹ công bố gói viện trợ mới trị giá 800 triệu USD cho 

Ukraine. 

Tin Thế Giới 

5. Lần đầu tiên NATO coi Trung cộng là ‘‘thách thức’’ đối với 

an ninh của khối  

6. Nga thông báo rút quân khỏi đảo Rắn của Ukraina. 

7. Nga và Ukraine đã trao đổi số lượng tù binh lớn nhất kể từ 

khi bắt đầu chiến tranh. 

8. Lực lượng đặc biệt 'Shaman' của Ukraine hé lộ chiến thuật 

đánh bại quân Nga. 

9. Công ty Thổ Nhĩ Kỳ tặng máy bay không người lái cho 

Ukraine. 

10. Pháp: Lần đầu tiên Hạ Viện có một nữ chủ tịch. 



Tin Cuối Cùng 

11. Tổng Thống Biden cho biết : Người lái xe ở Hoa Kỳ sẽ phải 

trả nhiều tiền xăng hơn, cho đến khi cuộc chiến Nga-Ukraine 

kết thúc. 
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Thông Báo của Nhà VN:  

 

 

• Các thông báo từ anh Hoàng Long (nếu có) 

  



  

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

Hoa Kỳ 

1.- Lạm phát giá thực phẩm chạm mức cao nhất 

kể từ năm 1980 

Theo dữ liệu mới của chính phủ, giá thực phẩm ở Hoa Kỳ 

đã tăng vọt vào tháng Năm với tốc độ hàng năm nhanh nhất trong 

42 năm, đồng thời một số nhà sản xuất lương thực cảnh báo các 

gia đình Mỹ sẽ phải đối mặt tình cảnh khốn khó vì lạm phát trong 

thời gian sắp tới.. 

Thành phần thực phẩm trong chi tiêu tiêu dùng cá nhân 

(PCE), được Bộ Thương mại công bố hôm 30/06 cho thấy giá 

thực phẩm tăng ở mức 11.0% hàng năm vào tháng Năm, mức 

cao nhất kể từ năm 1980. 

Mức ghi nhận cao nhất trong nhiều thập niên đánh dấu tháng 

thứ 11 liên tiếp giá lương thực tăng tại Hoa Kỳ. Nó cũng tăng gấp 

đôi tốc độ lạm phát giá thực phẩm 5.5% được ghi nhận hồi tháng 

11/2021. 

Ông John Chester, một nông dân trồng bắp, lúa mì, và đậu 

nành ở Tennessee cho biết: “Thông thường, những gì chúng ta 

đang nhìn thấy ở trang trại này, thì người tiêu dùng sẽ không 

nhìn thấy trong 18 tháng nữa.” 

Dự báo nghiệt ngã trên được đưa ra khi Liên đoàn Nông trại 

Mỹ cho biết trong một bài báo gần đây rằng người tiêu dùng Mỹ 



có thể sẽ trả thêm 17% cho tiệc ngoài trời vào ngày 04/07 sắp 

tới so với Ngày Độc Lập năm ngoái. 

Theo bài báo này, chi phí trung bình cho một bữa ăn mùa 

hè dành cho 10 người sẽ là 69.68 USD, tăng khoảng 10 USD so 

với năm 2021. 

2.- Đại Hàn và Mỹ dự định "độc lập" gây sức ép 

với Bắc Triều Tiên trong hồ sơ hạt nhân 

Đại Hàn và Mỹ đang tăng tốc độ chuẩn bị tạo sức ép toàn 

diện lên Bắc Triều Tiên, trước nguy cơ nước này sẽ có thể lên 

kế hoạch cho cuộc thử nghiệm hạt nhân lần thứ 7. 

Trong cuộc gặp thượng đỉnh ba bên Mỹ - Nhật – Hàn hôm 

29/06/2022, tổng thống Joe Biden và đồng cấp Yoon Suk Yeol 

đã thảo luận riêng về vấn đề hạt nhân của Bắc Triều Tiên trong 

hoàn cảnh Bình Nhưỡng có thể sẽ có những hành động khiêu 

khích như thử nghiệm hạt nhân. 

Đặc biệt lưu ý là các biện pháp trừng phạt của Mỹ và Đại 

Hàn sẽ thực hiện độc lập nhằm thúc đẩy các nghị quyết mới của 

Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc và tăng thêm sự đe dọa với 

Bắc Triều Tiên. Trước đây Seoul thường trừng phạt Bình 

Nhưỡng dựa trên các lệnh trừng phạt của Mỹ. Mặc dù các biện 

pháp trừng phạt độc lập của Hàn Quốc chưa được thảo luận tuy 

nhiên điều này có thể chứng minh vị thế mới của Seoul trong liên 

hệ với Hoa Kỳ. 

Đại Hàn và Mỹ dường như đang chờ đợi là Bắc Triều Tiên 

sẽ lại thử nghiệm hạt nhân. Tháng trước, Mỹ đã đề nghị một nghị 

quyết liên quan đến các lệnh trừng phạt bổ sung với Bắc Triều 

Tiên, nhưng Trung cộng và Nga đều thực hiện quyền phủ quyết. 



Cho nên nếu Bình Nhưỡng thử hạt nhân, Hội Đồng Bảo An Liên 

Hiệp Quốc có thể sẽ phải đưa ra một nghị quyết mới về vấn đề 

này. 

Cố vấn An Ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan hôm 28/06/2022 

để ngỏ khả năng Tòa Bạch Ốc đã phải tìm kiếm các biện pháp 

trừng phạt mới. 

“Trừng phạt mới” có thể ngầm hiểu là các trừng phạt liên 

quan đến tiền điện tử. Trong thời gian đại dịch, Bắc Triều Tiên 

đã nhiều lần bị cáo buộc ăn cắp hàng trăm triệu đô la tiền điện 

tử từ các công ty công nghệ liên quan đến blockchain của Mỹ.   

3.- Mỹ tiêu diệt 'thủ lĩnh cao cấp' của nhóm liên kết 

với al-Qaeda ở Syria bằng máy bay không người lái 

Theo tin từ Aljazeera, quân đội Mỹ cho biết họ đã thực hiện 

một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhắm vào Abu 

Hamzah al Yemeni, thủ lĩnh cao cấp của nhóm liên kết với al-

Qaeda, Hurras al-Din. Theo quân đội Mỹ, họ đã hoàn thành mục 

tiêu diệt trùm khủng bố này. 

Hãng tin Aljazeera dẫn nguồn tin từ Bộ Tư lệnh Trung ương 

Mỹ cho biết hôm thứ Hai (27/6), quân đội Mỹ đã thực hiện cuộc 

tấn công bằng máy bay không người lái, tiêu diệt Abu Hamzah 

al Yemeni, “thủ lĩnh cao cấp” của tổ chức khủng bố Hurras al-Din 

liên kết với al-Qaeda. Cuộc tấn công diễn ra khi hắn đang di 

chuyển một mình trên một chiếc mô tô. 

Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ bổ sung thêm rằng cuộc tấn 

công của họ không gây thương vong cho dân thường. “Việc loại 

bỏ thủ lĩnh cao cấp này sẽ làm gián đoạn khả năng của al-Qaeda 

trong việc thực hiện các cuộc tấn công chống lại công dân Mỹ, 



đối tác của chúng tôi và dân thường vô tội trên khắp thế giới”, 

tuyên bố cho biết thêm. 

Cuộc tấn công diễn ra 10 ngày sau khi một cuộc không kích 

hiếm hoi của lực lượng quân đội Mỹ ở tây bắc Syria nhằm bắt 

giữ một thủ lĩnh hàng đầu của ISIS, theo Abcnews. 

Lực lượng Phòng vệ Dân sự Syria, một tổ chức nhân đạo, 

cho biết trong một tweet rằng một người đàn ông đã thiệt mạng 

ngay trước nửa đêm sau khi xe máy của ông ta bị hai quả rocket 

bắn vào, đồng thời cho biết thêm rằng họ đã chuyển thi thể đến 

cơ quan pháp y ở thành phố Idlib, theo Aljazeera. 

Tổ chức Huras al-Din, được Mỹ liệt kê trong danh sách tổ 

chức khủng bố, được thành lập vào năm 2018 bởi những người 

ủng hộ al-Qaeda. 

4.- Mỹ công bố gói viện trợ mới trị giá 800 triệu 

USD cho Ukraine 

Mỹ sẽ công bố hơn 800 triệu USD viện trợ mới cho Ukraine 

trong những ngày tới, dự định gồm hệ thống phòng không, hệ 

thống phản pháo và các loại vũ khí khác, ông Joe Biden phát 

biểu tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Madrid. 

Kiev đã nhận được hơn 12 tỷ USD hỗ trợ tài chính và quân 

sự kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự, theo Thủ tướng 

Ukraine Denys Shmyhal. 

Thông báo của Tổng Thống Biden về gói tài trợ mới được 

đưa ra ngay sau khi Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan 

xác nhận rằng Washington đang hoàn tất thỏa thuận bao gồm 

"năng lực phòng không tầm trung và tầm xa tối tân cho Ukraine, 



cùng một số nhu cầu cần thiết khác, bao gồm đạn dược cho pháo 

binh cũng như hệ thống radar phản công". 

Mỹ trước đó đã viện trợ cho Ukraine nhiều loại vũ khí, gồm 

pháo phản lực phóng loạt HIMARS, hệ thống phòng thủ bờ biển 

sử dụng hỏa tiễn chống hạm Harpoon, hỏa tiễn phòng không 

Stinger, hỏa tiễn chống tăng Javelin, lựu pháo M777, trực thăng 

Mi-17 và nhiều vũ khí bộ binh. 

Cũng trong hội nghị thượng đỉnh, Tổng thống tuyên bố Nga 

là nguyên nhân chính khiến giá khí đốt ở Mỹ và các nước 

phương Tây tăng cao. Ông nói: "Lý do khiến giá khí đốt tăng là 

do Nga". 

Trong phát biểu của mình, Tổng Thống Biden một lần nữa 

thúc đẩy việc giảm thuế khí đốt và giới hạn giá dầu của Nga để 

cố gắng giảm thiểu những khó khăn mà các công dân Mỹ hiện 

đang phải gánh chịu. 

Trước đó, ông từng cho rằng Nga là nguyên nhân dẫn đến 

lạm phát và giá xăng cao ở Mỹ. Mặc dù vậy, ngay cả các quan 

chức Mỹ cũng thừa nhận rằng lạm phát đã cao trước khi Nga 

tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. 

 

[Breaking News Sound]  
  

     



  

Thưa quý vị, trước khi chương trình chuyển sang những phần tin 

tức tiếp theo, 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. CÁNH CHIM TRỜI  – Tác giả: Ngân Giang – Trình bày: Kim 

Phụng 

 

[Breaking News Sound]  

  



   

Kính thưa quý vị, sau đây là Kevin Phạm tiếp tục với phần 

bản tin Thế Giới.  

5.- Lần đầu tiên NATO coi Trung cộng là ‘‘thách 

thức’’ đối với an ninh của khối 

Cuộc họp thượng đỉnh của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây 

Dương (NATO) tại Madrid, Tây Ban Nha, kết thúc hôm 

30/06/2022, sau ba ngày hội nghị. Lần đầu tiên một ‘‘tài liệu chiến 

lược’’ của Liên minh quân sự NATO, được thông qua coi Trung 

cộng là một ‘‘thách thức’’ đối với ‘‘các lợi ích’’ và ‘‘an ninh’’ của 

khối.   

Khối NATO cũng đặc biệt lên án ‘‘liên hệ hợp tác chiến lược’’ 

giữa Trung cộng và Nga đang được tăng cường, “các nỗ lực 

chung của Mạc Tư Khoa cùng Bắc Kinh trong việc làm soi mòn 

trật tự quốc tế dựa trên luật pháp”. Theo giới quan sát, thượng 

đỉnh NATO tại Madrid có ý nghĩa ‘‘lịch sử’’. Ngoài thay đổi nói 

trên, thượng đỉnh này cũng mở ra cánh cửa cho Thụy Điển và 

Phần Lan gia nhập khối. Hỗ trợ Ukraina về quân sự và tài chính 

cũng là một trọng tâm của hội nghị. 

NATO cam kết cung cấp nhiều hỗ trợ tài chính và quân sự 

hơn cho Kiev.  30 quốc gia thành viên đã thông qua chiến lược 

mới, xác định các mục tiêu chính trị và quân sự trong những năm 

tới. Trong tài liệu này, Nga được khẳng định là mối đe dọa lớn 

nhất đối với các quốc gia thành viên, và đây là lần đầu tiên Trung 

cộng được dẫn ra trong văn bản về chiến lược của NATO. Một 



bước ngoặt thực sự trong tiến trình hoạt động của Liên minh 

NATO. 

6.- Nga thông báo rút quân khỏi đảo Rắn của 

Ukraina 

Hôm nay 30/06/2022, quân đội Nga thông báo rút quân khỏi 

đảo Rắn đã chiếm được của Ukraina ngay từ ngày đầu cuộc xâm 

lược, 24/02/2022. 

Trong khi đó, trên Telegram, chỉ huy lực lượng quân sự 

Ukraina, Valeriï Zaloujniï, hoan nghênh và cảm ơn các lực lượng 

phòng vệ thành phố cảng Odessa ở miền nam đất nước đã dùng 

hỏa lực giải phóng vùng lãnh thổ chiến lược quan trọng tại Biển 

Đen. 

Vị chỉ huy này vui mừng khẳng định quân Nga « không có 

khả năng chống chọi » với hỏa lực và các trận không kích của 

quân đội Ukraina nên « những kẻ chiếm đóng đã phải rút khỏi 

đảo Rắn ». Quả thực, trong những tuần qua, quân Ukraina đã 

tăng cường oanh kích vào hòn đảo bị quân Nga chiếm cách đây 

hơn 4 tháng. 

Về phía Nga, theo AFP, thông báo hôm nay 30/06 của 

Matxcơva khẳng định quân Nga đã « hoàn thành mục tiêu được 

ấn định » nên rút quân khỏi đảo Rắn và gọi đó là « thiện chí của 

Nga ». Trên mạng Twitter, ngoại trưởng Ukraina, Dmytro 

Kouleba, phát biểu là như thường lệ, Mạc Tư Khoa luôn tìm cách 

giảm thiểu thất bại của quân Nga. 

Từ thượng đỉnh NATO tại Madrid, thủ tướng Anh Boris 

Johnson nhận định việc Nga rút khỏi đảo Rắn cho thấy họ « 

không thể khuất phục được Ukraina » và đó là bằng chứng về « 



khả năng ngoài sức tưởng tượng » của Ukraina trong việc đáp 

trả quân Nga và đẩy lui kẻ thù, khiến « quân Nga lại một lần nữa 

phải rút lui ». Thủ tướng Anh tin tưởng Putin sẽ không thể buộc « 

một đất nước không chấp nhận sự thống trị » phải chịu khuất 

phục. 

7.- Nga và Ukraine đã trao đổi số lượng tù binh lớn 

nhất kể từ khi bắt đầu chiến tranh 

Hôm qua, thứ Tư ngày 29/6, Nga và Ukraine có thông báo 

rằng họ đã tiến hành trao đổi tù binh với số lượng lớn nhất kể từ 

khi bắt đầu cuộc chiến vào ngày 24/2/2022. Mỗi bên trao đổi 144 

tù binh. 

Trong một bài đăng trên Facebook, chi nhánh Tình báo 

Quốc phòng của Bộ Quốc phòng Ukraine viết: "144 người lính 

bảo vệ Ukraine đã được thoát khỏi tình trạng giam cầm [của kẻ 

thù] trong một cuộc trao đổi tù binh quy mô lớn". "Đây là cuộc 

trao đổi tù binh lớn nhất với Nga kể từ khi bắt đầu cuộc chiến 

tranh xâm lược toàn diện của Nga [cho tới nay]". 

Thông tin từ Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết: "Trong số 144 

binh sĩ được trao đổi, có 95 người đã bảo vệ Nhà máy thép 

Azovstal ở Mariupol. Trong số đó, có 43 người là quân nhân 

thuộc Trung đoàn Azov". 

Ngay từ đầu cuộc chiến, mục tiêu lớn nhất của Nga ở 

Ukraine là Trung đoàn Azov khét tiếng thiện chiến, tiểu đoàn mà 

Nga tố cáo cáo nhóm cực hữu, diệt chủng người Nga trên đất 

Ukraine. Tố cáo này của Nga không phải hoàn toàn không có cơ 

sở. 



Theo Wikipedia, "Binh đoàn Azov đã gây tranh cãi về các 

cáo buộc tra tấn và tội ác chiến tranh, cũng như mối liên kết với 

hệ tư tưởng tân Quốc xã với việc Binh đoàn Azov sử dụng các 

biểu tượng gây tranh cãi (theo BBC, 2014) kể cả việc sử dụng 

biểu tượng sói (Wolfsangel) được lực lượng SS của Đức Quốc 

xã trước đây từng sử dụng (theo một bài báo của BBC đăng ngày 

18/3/2022)." 

Người lớn tuổi nhất trong số các tù nhân là 65 tuổi trong khi 

người trẻ nhất là 19. Nhiều tù nhân bị "thương tích nghiêm trọng", 

bao gồm cụt tứ chi, bỏng và gãy xương. 

Theo New York Times, hơn 2.500 binh sĩ Ukraine đã đầu 

hàng vào tháng 5 khi lực lượng Nga cuối cùng đã hoàn thành 

việc đánh chiếm Mariupol. 

Nga và Ukraine đã tiến hành hơn một chục vụ trao đổi tù 

binh kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược. Hôm thứ Ba, 15 tù binh 

Nga đã được đổi lấy 16 tù binh Ukraine và một dân thường, AP 

đưa tin. 

8.- Lực lượng đặc biệt 'Shaman' của Ukraine hé lộ 

chiến thuật đánh bại quân Nga  

Các chiến binh từ 'tiểu đoàn Shaman' của Ukraine tiết lộ 

chiến thuật cận chiến mà họ sử dụng để làm tê liệt các tuyến tiếp 

tế của Nga. 

Một chiến binh thuộc Đội đặc nhiệm số 10 ưu tú của Ukraine 

- được gọi là tiểu đoàn Shaman với khả năng "siêu phàm" trong 

việc thâm nhập vị trí của kẻ thù mà không bị phát hiện - đã giải 

thích chiến thuật của mình. 



Người đàn ông sử dụng mật danh "Twenty Two (22)" trong 

cuộc phỏng vấn với The Times, tiết lộ bí quyết của các chiến binh 

Ukraine chính là cố gắng giao chiến với quân Nga ở khoảng cách 

trống để tránh pháo kích. 

Twenty Two cho biết việc di chuyển trong im lặng trong khi 

mang theo đầy đủ trang bị là rất khó. Bên cạnh đó, ngay cả với 

các chuyến hàng thường xuyên từ Anh và Mỹ, việc thay thế vũ 

khí và trang bị bị hư hỏng cũng là một vấn đề nan giải, anh nhấn 

mạnh. 

Mặc dù vậy, với tất cả những khó khăn mà họ phải đối mặt, 

tiểu đoàn Shaman vẫn xoay sở để gây bất ngờ cho quân đội của 

Tổng thống Nga Vladimir Putin. 

Twenty Two nói: "Quân Nga không hề mong đợi chúng tôi 

xuất hiện. Chúng tôi có thể bắn bọn họ ở khoảng cách 7 mét, 

đúng vào phần dưới háng. Đó là phần không có chống đạn, 

100% đủ sức hạ gục bất kỳ ai". 

"Không thể sơ cứu cho một người đàn ông bị thương ở khu 

vực này, bạn không thể sử dụng garo hoặc băng", anh lập luận. 

Twenty Two nói rằng tinh thần của người Nga đang bị ảnh 

hưởng: "Quân Nga có nhiều pháo hơn chúng tôi, nhưng nhuệ khí 

của họ rất thấp, họ không thể giao chiến một chọi một". 

Người Nga có ưu thế vượt trội về không quân và pháo binh, 

nhưng chiến thuật tàng hình táo bạo của tiểu đoàn Shaman - đôi 

khi mạo hiểm vượt biên giới tấn công vào các bãi chứa đạn và 

kho nhiên liệu ở chính nước Nga - đang tỏ ra hiệu quả. 

Trên thực tế, các chiến binh đặc nhiệm tinh nhuệ Ukraine 

biết rằng họ không thể thi hành chiến thuật du kích mãi. 



9.- Công ty Thổ Nhĩ Kỳ tặng máy bay không người 

lái cho Ukraine 

Người Ukraine đã gây quỹ được 20 triệu USD để mua thêm 

máy bay chiến đấu, nhưng công ty Baykar ở Thổ Nhĩ Kỳ đã từ 

chối số tiền này. Thay vào đó, họ tặng Kiev 3 chiếc máy bay 

không người lái (UAV) Bayraktar-TB2. 

Theo Insiders, vào tuần trước, một MC tại Ukraine là Serhiy 

Prytula đã lên kế hoạch vận động gây quỹ 20 triệu USD nhằm 

mua thêm UAV cho đất nước. Tới ngày 24/6, Prytula thông báo 

đã đạt được mục tiêu đề ra, tức chỉ mất 3 ngày để gây quỹ, và 4 

UAV Bayraktar-TB2 sẽ được đặt mua. 

Tuy vậy, trong một thông báo vào ngày 28/6, công ty quốc 

phòng Baykar cho hay, họ biết tới thông tin về chiến dịch gây quỹ 

qua các phương tiện truyền thông, và sẽ không nhận số tiền 20 

triệu USD này. Thay vào đó, nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tặng 

cho Kiev 3 chiếc UAV hoàn toàn miễn phí. 

"Baykar sẽ không nhận tiền để bán TB2, chúng tôi sẽ gửi 

cho Ukraine 3 chiếc UAV mới nhất, hoàn toàn miễn phí. Hãy 

dùng khoản tiền 20 triệu USD để hỗ trợ những nạn nhân của 

cuộc xung đột", công ty sản xuất Bayraktar-TB2 thông báo. 

Với quân đội Ukraine, Bayraktar-TB2 là mẫu UAV tối tân 

nhất mà họ có. Trong thời gian đầu của cuộc xung đột, loại UAV 

này đã góp phần hạ nhiều mục tiêu quân sự, trong đó có cả tàu 

chiến Nga. Tuy vậy, trong thời gian 2 tháng trở lại đây, các hãng 

tin Nga liên tiếp đăng tải hình ảnh Bayraktar-TB2 bị bắn rơi trên 

cả lãnh thổ Ukraine và lãnh thổ Nga. 

https://vietnamnet.vn/tho-nhi-ky-tag2370753799963312453.html
https://vietnamnet.vn/the-gioi/quan-su


Với giá khoảng 5 triệu USD/chiếc, Bayraktar-TB2 có sải 

cánh 12m, dài 6,5m và trọng tải bay tối đa lên tới 650kg. Tốc độ 

tối đa có thể đạt được là 222 km/h, thời gian bay 24 giờ, có thể 

điều khiển từ xa trong bán kính 150km. 

 

[Breaking News Sound]  

  



  

Thưa quý vị, trước khi chương trình chuyển đến những bản 

tin cuối cùng của chương trình phát thanh hôm nay, xin kính mời 

quý vị tiếp tục thưởng thức văn nghệ. Bài hát tiếp theo trong 

chương trình văn nghệ hôm nay là …  

MUSIC – Bài 2  

2. ĐƯỜNG XƯA – Tác giả: Quốc Dũng – Trình bày: Minh Lương.  
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Kính thưa quý vị, Thanh Nguyễn xin được trở lại với những 

phần tiếp theo của bản tin Thế Giới 

10.- Pháp: Lần đầu tiên Hạ Viện có một nữ chủ 

tịch 

Lần đầu tiên trong lịch sử Pháp, một nữ nghị sĩ được bầu 

làm chủ tịch Hạ Viện. Ngày 28/06/2022, trong phiên khai mạc Hạ 

Viện, bà Yaël Braun-Pivet, 51 tuổi, nghị sĩ đảng Phục Hưng ( 

Renaissance ) của tỉnh Yvelines (ngoại ô Paris) đã được bầu vào 

trọng trách này sau khi nhận được 242 phiếu ở vòng hai, vượt 

qua số phiếu cần thiết. Như vậy, Pháp bắt kịp hầu hết các nước 

láng giềng châu Âu, cũng như Mỹ, từ lâu đã có một phụ nữ làm 

chủ tịch Hạ Viện. 

Nữ nghị sĩ Yaël Braun-Pivet, một người thân cận của tổng 

thống Emmanuel Macron, là một luật sư, tham gia đảng Xã Hội, 

sau đó mới gia nhập phong trào Tiến Bước (  En Marche ) khi 

phong trào này vừa hình thành. Bà giữ chức bộ trưởng Hải Ngoại 

trong chính phủ của thủ tướng Elisabeth Borne chỉ khoảng hơn 

1 tháng. 

Theo AFP, chỉ trong vòng 5 năm, sự nghiệp chính trị của bà 

Yaël Braun-Pivet đã thăng tiến nhanh chóng. Năm 2017, bà giữ 

chức chủ tịch Ủy ban Pháp luật, thường được dành cho một nghị 

sĩ giàu kinh nghiệm. Tai tiếng đầu tiên xảy ra với bà vào năm 

2018 khi điều tra về vụ Alexandre Benalla, cựu cận vệ của tổng 

thống Macron, đánh người biểu tình. Bà bị phe đối lập gay gắt 

chỉ trích là « bảo vệ » điện Elysée. 



Theo bà Yaël Braun-Pivet, Hạ Viện « là bộ mặt của nước 

Pháp » và « người dân Pháp kết hợp chúng ta để làm việc với 

nhau, thảo luận với nhau hơn là tranh cãi ». Tối 28/06, Hạ Viện 

Pháp đã thành lập 6 nhóm nghị sĩ.  

Theo dự định, Hạ Viện còn bầu ra 6 phó chủ tịch, 3 thủ quỹ 

và 12 thư ký. Tuy nhiên, chức vụ được chú ý nhất là chủ tịch Ủy 

Ban Tài Chính, thường được giao cho phe đối lập có nhiều dân 

biểu nhất, sẽ được bầu vào ngày 30/06. 

  



  

Kính chào Quý Vị,  

Chúng tôi là Bùi Mạnh Hùng, xin mời Quý Vị theo dõi tiếp, 

bản tin cuối cùng, trong phần tin tức, của Chương trình Phát 

thanh Nhà Việt Nam – Maryland, tối hôm nay..  

Tổng Thống Biden cho biết : Người lái xe ở Hoa 

Kỳ sẽ phải trả nhiều tiền xăng hơn, cho đến khi 

cuộc chiến Nga-Ukraine kết thúc. 

Hôm thứ Năm (30/06), TT Joe Biden nói rằng người lái xe 

Mỹ sẽ phải trả giá xăng cao cho đến khi chiến tranh Nga-Ukraine 

kết thúc. 

Trong một cuộc họp báo sau hội nghị thượng đỉnh NATO ở 

Madrid, TT  Biden đã bị chất vấn về việc mọi người sẽ phải trả 

tiền xăng nhiều hơn trong vòng bao lâu nữa. 

Một phóng viên của New York Times hỏi Tổng Thống Biden: 

“Việc mong đợi những người lái xe ở Mỹ, và tài xế trên khắp thế 

giới phải trả giá cho cuộc chiến này, có được coi là công bằng 

không và trong bao lâu nữa?” 

Tổng Thống Biden đáp lại, “Chừng nào cần thiết, để trên 

thực tế Nga không thể đánh bại Ukraine và tiến xa hơn ở 

Ukraine.” 

“Đây là một lập trường quan trọng, quan trọng đối với thế 

giới,” ông nói thêm, một lần nữa đổ lỗi cho cuộc xung đột Nga-

Ukraine dẫn đến giá xăng tăng cao. 



Tổng Thống Biden và các thành viên Đảng Dân Chủ của ông 

cho rằng, Nga là nguyên nhân gây ra giá dầu cao, mặc dù họ 

hiếm khi đề cập đến các biện pháp trừng phạt của Hoa Kỳ nhắm 

vào Moscow, hoặc các nỗ lực chính sách được ghi chép rõ ràng 

của ông, nhằm hạn chế sản xuất dầu và xăng ở Hoa Kỳ. Giá 

xăng bắt đầu tăng ngay sau khi Tổng Thống Biden nhậm chức 

hồi tháng 01/2021 và chúng tiếp tục tăng trước khi Nga xâm lăng 

Ukraine vào cuối tháng 02/2022. 

Tổng Thống Biden cũng tuyên bố: “Nguyên nhân khiến giá 

xăng tăng là do Nga. Lý do khủng hoảng lương thực tồn tại là do 

Nga.” 

Dữ liệu do câu lạc bộ xe hơi AAA cung cấp cho thấy giá 

trung bình ở Hoa Kỳ cho một gallon xăng thông thường ở mức 

khoảng 4.87 USD vào sáng thứ Năm 30/06/2022. 

Đầu tháng này, Tổng Thống Biden đã đổ lỗi cho các công ty 

dầu khí của Mỹ, bao gồm ExxonMobil và Chevron, về việc giá 

tăng cao và đe dọa sẽ dùng sắc lệnh đối với ngành này, trong 

một bức thư được gửi tới CEO của các công ty xăng dầu lớn. 

Bức thư đã gây ra sự phản đối từ cả Exxon và Chevron, những 

người này cáo buộc chính phủ Tổng Thống Biden đã áp dụng 

quan điểm thù địch, chống lại ngành công nghiệp nhiên liệu hóa 

thạch, bằng cách hạn chế khoan dầu. 

ExxonMobil cho biết trong một bản tin đầu tháng này: “Trong 

ngắn hạn, chính phủ Hoa Kỳ có thể ban hành các biện pháp 

thường được sử dụng trong trường hợp khẩn cấp sau bão hoặc 

sự gián đoạn nguồn cung cấp khác – chẳng hạn như miễn trừ 

các điều khoản của Đạo luật Jones và một số thông số kỹ thuật 

về nhiên liệu để tăng nguồn cung cấp.” 



Đồng thời, các viên chức chính phủ Biden cũng nói rằng 

người Mỹ nên mua xe điện để ứng phó với tình trạng giá xăng 

tăng cao. Theo số liệu ghi nhận vào tháng 04/2022 của Kelly Blue 

Book, giá trung bình cho một chiếc xe điện mới là hơn 65,000 

USD – có nghĩa là chúng quá đắt đối với hầu hết người Mỹ và 

đặc biệt là những người không đủ tiền mua một chiếc xe mới. 

Các thành viên Đảng Cộng Hòa cho rằng nghị trình năng 

lượng xanh của Tổng Thống Biden và các chính sách nhắm vào 

lĩnh vực dầu khí của Hoa Kỳ là nguyên nhân khiến giá xăng đạt 

mức kỷ lục. Sau khi nhậm chức vào năm ngoái (2021), TT  Biden 

đã ký một loạt các sắc lệnh hạn chế các hợp đồng thuê khoan 

dầu mới trên các vùng đất của liên bang, chấm dứt trợ cấp liên 

bang cho nhiên liệu hóa thạch và loại bỏ đường ống Keystone 

XL. 

[Breaking News Sound]  
    

  



  

Phần văn nghệ tiếp tục  

MUSIC – Bài 3, 4, 5, 6 

3. EM LÀ TẤT CẢ: Tác giả: Lam Phương – Trình bày: Thế Vinh  

4. BAO GIỜ BIẾT TƯƠNG TƯ: Tác giả: Phạm Duy / Ngọc Chánh – 

Trình bày: Anh-Thoại  

5. TÔI VỚI TRỜI BƠ VƠ: Tác giả: Tùng Giang – Độc tấu vĩ cần: 

Kevin Phạm Hiển  

6. TÌNH SI: Nhạc Ngoại quốc – 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. 

 

 

 


